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nr. 234 802 van 2 april 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. GELEYN

Henri Jasparlaan 109

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Syrische nationaliteit te zijn, op

9 december 2019 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 26 november 2019.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 22 januari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 maart 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat O. TODTS loco advocaat

F. GELEYN en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers, die verklaren van Syrische nationaliteit te zijn, zijn volgens hun verklaringen België

binnengekomen op 7 september 2019 en hebben zich hier vluchteling verklaard op 11 september 2019.

1.2. Uit de gegevens in het administratief dossier blijkt dat verzoekers in Griekenland internationale

bescherming werd toegekend. Meer bepaald werd hen op 26 juli 2018 de vluchtelingenstatus

toegekend.

1.3. Op 26 november 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissingen houdend niet-ontvankelijk verzoek (internationale bescherming in een andere EU-lidstaat).

Deze beslissingen werden op 28 november 2019 aangetekend naar verzoekers verzonden.
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1.4. De bestreden beslissing ten aanzien van A. A. (verzoeker) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Syrische nationaliteit te hebben en Koerd van etnische origine te zijn. U verklaart sinds

uw geboorte tot uw vertrek in het dorp Serikani, in de provincie Hasaka te hebben gewoond. U heeft op

1 augustus 2017 Syrië verlaten omwille van uw legerdienst en omdat het niet veilig was als Koerd in

Syrië. U verliet Syrië en reisde via Turkije naar Griekenland.

Op 20 september 2017 kwam u samen met uw vrouw, I. S. O. ((…)) aan in Griekenland waar u en uw

vrouw ongeveer twee maanden later een verzoek tot internationale bescherming indienden. U en uw

vrouw verbleven de eerste zes maanden in een gebouw van een Spaanse ngo in Athene. Na zes

maanden (maart 2018) gingen u en uw vrouw naar het opvangcentrum Volvi waar u en uw vrouw zeven

of acht maanden verbleven. Op 26 juli 2018 kreeg u in Griekenland de vluchtelingenstatus toegekend. In

oktober/ november 2018 verhuisde u samen met uw vrouw en uw twee kinderen naar een woning in

Thessaloniki. U kon via een ngo gratis de woning huren. In april of mei 2019 was uw vrouw in het park

van het opvangcentrum van Volvi en nam een vreemde persoon uw zoon op. Hij probeerde met hem

weg te lopen. Uw vrouw begon te schreeuwen. De man liet uw zoon los omwille van het geschreeuw. U

of uw vrouw hebben geen klacht ingediend bij de politie. U heeft het voorval wel gemeld aan de ngo

maar zij ondernamen niets.

Tussen april 2019 en juni 2019 werd u meermaals telefonisch bedreigd door Daesh. Ze dreigden ermee

u te vermoorden omdat u een Koerd bent. Ze wilden wraak nemen omdat de Koerden een einde hadden

gemaakt aan hun kalifaat. U bent naar de politie gegaan en heeft een klacht ingediend. De politie kon

niets doen omdat Daesh u opbelde met een privénummer. U heeft uw gsm-nummer veranderd en dan

hebben ze u niet meer kunnen contacteren. Op 7 september 2019 bent u samen met uw gezin met het

vliegtuig uit Griekenland naar België vertrokken.

In België heeft u op 11 september 2019 een verzoek tot internationale bescherming ingediend.

Ter ondersteuning van uw verzoek tot internationale bescherming legt u volgende documenten neer:

een usbstick en een attest betreffende de zwangerschap van uw vrouw.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van alle elementen in uw administratieve dossier, wordt uw verzoek om internationale

bescherming niet-ontvankelijk bevonden.

Uit uw verklaringen en de documenten in uw administratief dossier, blijkt dat u en uw vrouw

internationale bescherming hebben verkregen in Griekenland. U verklaart dat u er op 26 juli 2018 de

vluchtelingenstatus werd toegekend (CGVS, p. 6).

Artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de wet van 15 december 1980 voorziet in de mogelijkheid om het

verzoek om internationale bescherming van een verzoeker die reeds internationale bescherming geniet

in een andere lidstaat van de Europese Unie, niet-ontvankelijk te verklaren.

U verkeert niettemin in de mogelijkheid om elementen aan te brengen waaruit kan blijken dat de

bescherming die u in deze lidstaat werd verleend, niet actueel of ontoereikend zou zijn.

In dit geval hebt u geen elementen vermeld waaruit kan blijken dat u Griekenland hebt verlaten wegens

een gegronde vrees of een reëel risico op het lijden van ernstige schade. In het kader van uw verzoek

om internationale bescherming doet u in de eerste plaats uw levensomstandigheden in Griekenland
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gelden. In het bijzonder haalt u aan dat u het in Griekenland financieel moeilijk had (CGVS, p. 9).

Anderzijds geeft u aan dat het helemaal niet veilig was in Griekenland. Zo werd u telefonisch bedreigd

door Daesh en heeft een onbekende uw zoon proberen mee te nemen (CGVS, p. 9).

In dit opzicht geniet u als persoon die internationale bescherming geniet, binnen de Europese Unie een

specifieke bescherming tegen refoulement. Overeenkomstig het recht van de Unie zijn er aan uw status

diverse rechten en voordelen op gebied van werkgelegenheid, sociale bescherming, gezondheidszorg,

onderwijs, huisvesting en integratie verbonden.

Deze vaststelling wordt niet ondermijnd door het feit dat er zich verschillen kunnen voordoen in de

algemene economische toestand tussen de lidstaten van de Europese Unie. Niet alle onderdanen van

de Europese Unie hebben een gelijkwaardige toegang tot huisvesting, tewerkstelling en andere sociale

infrastructuren. Dit geldt ook voor personen die internationale bescherming binnen de Europese Unie

genieten. De vaststelling dat er tussen de lidstaten van de Europese Unie verschillen bestaan met

betrekking tot de omvang van de toekenning van rechten aan personen die internationale bescherming

genieten, en de mate waarin zij deze rechten kunnen doen gelden, is, wat u betreft, geen vervolging in

de zin van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980, noch een reëel risico op het lijden van

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. U hebt de vluchtelingenstatus in

Griekenland verkregen. Deze lidstaat van de EU is als zodanig gebonden door het recht van de

Europese Unie, dat voorziet in minimumnormen op gebied van rechten en voordelen die voortvloeien uit

uw status van persoon die internationale bescherming geniet en waarvan u gebruik kunt maken.

Bovendien volgt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat hoewel de

algemene situatie en levensomstandigheden van verzoekers om internationale bescherming in een

lidstaat van de EU kunnen wijzen op een aantal tekortkomingen, de drempel van artikel 3 EVRM niet

overschreden wordt voor zover er geen sprake is van een systematisch onvermogen om steun en

structuren te bieden aan verzoekers om internationale bescherming (EHRM, Mohammed Hussein en

anderen / Nederland en Italië, 27725/10, 2 april 2013). Deze redenering die van toepassing is op

verzoekers om internationale bescherming, moet tevens worden gevolgd wanneer het gaat om

personen die reeds een internationale beschermingsstatus genieten.

U verklaarde dat u het financieel moeilijk had in Griekenland (CGVS, p. 9). Ook verklaarde u dat er geen

werk en geen school was in Griekenland (vragenlijst CGVS, vraag 5). Gevraagd naar uw

verblijfsplaatsen in Griekenland verklaarde u dat u de eerste zes maanden illegaal verbleef in Athene in

een gebouw van een Spaanse ngo (CGVS, p. 5). Daarna kon u echter gratis zeven tot acht maanden in

het opvangcentrum Volvi verblijven (CGVS, p. 5). Nadien kon u acht tot negen maanden in een huis in

Thessaloniki verblijven. U kon gratis in die woning verblijven door de ngo (CGVS, p. 6). Sinds uw

verzoek tot internationale bescherming kon u dus steeds rekenen op gratis huisvesting in Griekenland.

Daarnaast verkreeg u een uitkering van 400 euro per maand (CGVS, p. 6). U werd op verschillende

vlakken financieel ondersteund door de Griekse overheid.

Ook verklaarde u dat er geen ziekenhuizen waren in Griekenland (CGVS, p. 7). Verder verklaarde u dan

weer dat er wel ziekenhuizen waren maar dat u altijd moest wachten aan het ziekenhuis alvorens

medische hulp werd aangeboden (CGVS, p. 8). Er werd u en uw gezin echter steeds medische hulp

aangeboden. Uw vrouw heeft een keizersnede ondergaan in het ziekenhuis in Griekenland (CGVS, p. 8)

en uw dochter werd tevens meermaals in het ziekenhuis behandeld omwille van haar koemelkallergie

(CGVS, p. 8). U heeft dus steeds kunnen rekenen op medische zorg in Griekenland.

Verder verklaarde u dat u geen werk kon vinden in Griekenland (CGVS, p. 7). U verklaarde dat het

moeilijk was om werk te vinden omdat u geen Grieks sprak (CGVS, p. 7). Gevraagd of u een opleiding

Grieks heeft gevolgd, verklaarde u dat u geïnformeerd had bij de ngo maar dat ze telkens u vertelden

dat u binnen twee of drie maanden moest terugkomen (CGVS, p. 7). Gevraagd of er geen andere

scholen een taalopleiding aanbieden, verklaarde u dat u zich enkel kon registreren via de ngo (CGVS, p.

7). Daarnaast gaf u evenwel zelf aan dat het ook moeilijk was voor Grieken om werk te vinden, omdat er

gewoon geen werk is in Griekenland (CGVS, p. 7, 9). Uit uw verklaringen blijkt dan ook nergens dat u

omwille van uw achtergrond als internationaal beschermde zou zijn benadeeld in uw zoektocht naar

werk. De grootste belemmering bij het vinden van werk in Griekenland, is zoals u zelf ook aangeeft, de

financieel-economische crisis in Griekenland, die de arbeidsmogelijkheden in het algemeen negatief

beïnvloedt. U kunt dus niet zonder meer stellen benadeeld te zijn als persoon die de internationale

bescherming geniet wat betreft uw toegang tot de arbeidsmarkt.
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Verder verklaarde u dat er incidenten gebeurd zijn in Griekenland waardoor u vreesde voor de veiligheid

van u en uw gezin (CGVS, p. 9-10). U herkende er leden van Daesh die u voordien ooit op de televisie

had gezien. U verklaarde dat u tussen april en juni 2019 meer dan drie keer telefonisch bedreigd werd

door Daesh. U bent dan van gsm-nummer veranderd en dat maakte een einde aan de dreigementen

(CGVS, p. 10-11). De geloofwaardigheid van uw verklaringen hieromtrent komt evenwel op de helling te

staan door enkele vaststellingen die het CGVS heeft gedaan. Zo moet worden opgemerkt dat u tijdens

uw gesprek op de Dienst Vreemdelingenzaken op geen enkel moment hebt aangegeven dat u in

Griekenland persoonlijk werd bedreigd door Daesh. U haalde er enkel aan dat Daesh aanwezig was in

Griekenland en dat jullie als Koerden daardoor extra in gevaar waren (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5).

Bovendien zijn uw antwoorden op de vraag of u deze bedreigingen al dan niet heeft gemeld bij de

politie, geenszins coherent te noemen. Gevraagd of u klacht heeft ingediend bij de politie verklaarde

u eerst van niet, om meteen daarna dan weer te stellen dat u wel klacht heeft ingediend bij de politie

maar dat die niet luisteren (CGVS, p. 10-11). U kan echter geen begin van bewijs voorleggen dat u

effectief klacht heeft neergelegd bij de politie (CGVS, p. 11). Uw inconsistente verklaring en uw gebrek

aan bewijs doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van dit vluchtmotief. Ook verbleef u na de

telefonische dreigementen nog vijf tot zes maanden in Griekenland zonder enige problemen of

incidenten (CGVS, p. 10).

Voorts verklaarde u dat in april of juni 2019 een onbekende persoon uw zoon probeerde mee te nemen

in het park van het opvangcentrum in Volvi (CGVS, p. 8-9 en 11). Het is opmerkelijk dat het incident

plaatsvond in het opvangcentrum van Volvi , gezien u vanaf oktober/november 2018 in een eigen

woning verbleef in Thessaloniki , en dus al geruime tijd weg was uit het opvangcentrum (CGVS, p. 5).

Bovendien heeft u dit incident nergens vermeld toen u op de DVZ werd gevraagd om een overzicht te

geven van alle feiten die hebben geleid tot uw vertrek uit Griekenland (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Uw

verklaring dat u dat toen niet durfde te vermelden, maar dat u dat wel hebt gedaan op het CGVS nadat u

van uw advocaat te horen kreeg dat alles geheim zou blijven (CGVS, p. 3), volstaat niet om dit nalaten

te verschonen. Bovendien heeft u nagelaten om dit incident te melden aan de Griekse autoriteiten.

Gevraagd of u klacht heeft neergelegd bij de politie, verklaarde u dat er daar geen politie was (CGVS, p.

12). Dit is evenwel een blote bewering die door geen enkel concreet element wordt ondersteund. U

verklaarde dat u het wel heeft gemeld bij een ngo, maar dat zij niets ondernamen (CGVS, p.

12). Gevraagd of u zelf heeft nagevraagd bij de ngo hoe het onderzoek verliep, verklaarde u van niet

(CGVS, p. 12).

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen moet worden vastgesteld dat u niet aannemelijk

heeft gemaakt een gegronde vrees te koesteren of een reëel risico op het lijden van ernstige schade te

lopenin geval van terugkeer naar Griekenland.

Uw documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet veranderen. De USB-stick die u voorlegt

bevat twee videofragmenten met beelden van rellen die vermoedelijk hebben plaatsgevonden in

Griekenland, meer bepaald in het vluchtelingenkamp in Moira. U tracht hiermee aan te tonen dat

Koerden om het leven worden gebracht door IS-aanhangers in Griekenland (CGVS, p. 4). Uit de

beschikbare informatie blijkt evenwel dat er in mei 2018 rellen zijn uitgebroken in dat opvangkamp

tussen Koerdische en Arabische vluchtelingen. Naar verluidt werden enkele Koerden ervan beschuldigd

zich niet aan de regels van de ramadan te houden, waarna het tot een gewelddadig treffen is gekomen

waarbij verschillende zwaargewonden zijn gevallen. Als gevolg van dat incident hebben honderden

Koerdische vluchtelingen toen het opvangkamp verlaten. Op basis van deze informatie kan echter

geenszins worden gesteld dat er in Griekenland sprake zou zijn van een systematische vervolging

van personen louter omwille van het feit dat zij Koerden zijn. Bovendien moet worden opgemerkt dat

een algemene verwijzing naar een incident waarbij Koerden in Griekenland werden aangevallen

geenszins volstaat om aanspraak te kunnen maken op de toekenning van internationale bescherming. U

dient uw ingeroepen vrees als Koerd bij terugkeer naar Griekenland in concreto aan te tonen, wat u niet

hebt gedaan. Het attest dat uw vrouw zwanger is, heeft geen invloed op voorgaande vaststellingen.

Gelet op de voorafgaande vaststellingen, dient te worden vastgesteld dat uw basisrechten als persoon

die er internationale bescherming geniet, gegarandeerd zijn en dat uw levensomstandigheden niet

kunnen worden beschouwd als onmenselijk of vernederend in de zin van artikel 3 van het Verdrag tot

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

Overeenkomstig artikel 24 van de Kwalificatierichtlijn (Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement

en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde

landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status
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voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de

inhoud van de verleende bescherming (herziening)), dat de modaliteiten van de verblijfsvergunningen

die verband houden met een internationale beschermingsstatus regelt, zijn de verblijfsvergunningen in

wezen beperkt in de tijd en hernieuwbaar. Dit is echter in beginsel niet het geval voor de toegekende

internationale beschermingsstatus die ten volle blijft gelden zolang het nodig is, de persoon die de

status geniet, te beschermen. Deze status kan slechts ophouden, worden herroepen of ingetrokken in

beperkte en uitzonderlijke omstandigheden. Deze status kan ook maar worden beëindigd in beperkte en

uitzonderlijke omstandigheden, net zoals de hernieuwing ervan slechts kan worden geweigerd

in beperkte en uitzonderlijke omstandigheden (vgl. artikel 11, 14, 16 en 19 van de Kwalificatierichtlijn).

Gelet op wat voorafgaat, is het CGVS van mening dat na onderzoek van de elementen in uw

administratief dossier met recht kan worden aangenomen dat, zelfs als zou het verblijfsdocument dat u

werd uitgereikt op basis van de internationale beschermingsstatus die u werd verleend niet meer geldig

zijn, niets erop wijst dat uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet meer geldig

is. Aangezien de geldigheid van uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet in

vraag wordt gesteld, wijst niets er daarenboven op dat u niet zou kunnen terugkeren naar Griekenland,

of dat, mocht dit het geval zijn, uw verblijfsvergunning die verband houdt met uw status van persoon die

internationale bescherming geniet niet eenvoudig zou kunnen worden hernieuwd mits het zetten van

een aantal stappen (naar analogie, RvV 30 maart 2017, nr. 184 897). Ongeacht wat voorafgaat, kunt u

een verzoek tot bevestiging van uw hoedanigheid van vluchteling indienen. Artikel 93 van het koninklijk

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat de bevestiging van de hoedanigheid van vluchteling kan

worden aangevraagd op voorwaarde dat de betrokkene regelmatig en zonder onderbreking sinds 18

maanden in België heeft verbleven en dat de duur van zijn verblijf niet om een welbepaalde reden werd

beperkt.

Volledigheidshalve moet ten slotte worden opgemerkt dat het verzoek om internationale bescherming

van uw echtgenote eveneens niet-ontvankelijk werd verklaard.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk op basis van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet. Ik vestig de aandacht

van de Minister op het feit dat u internationale bescherming werd verleend door Griekenland en dat u

om die reden niet mag worden teruggezonden naar Syrië.”

1.5. De bestreden beslissing ten aanzien van S. O. I. (verzoekster) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Syrische nationaliteit te hebben en Koerd van etnische origine te zijn. U verklaart sinds

uw geboorte tot uw vertrek in het dorp Serikani, in de provincie Hasaka te hebben gewoond. U heeft op

1 augustus 2017 Syrië verlaten omwille van de legerdienst van uw man en omdat het niet veilig was als

Koerd in Syrië. U verliet Syrië en reisde via Turkije naar Griekenland.

Op 20 september 2017 kwam u samen met uw man, A. A. ((…)) aan in Griekenland waar u en uw man

ongeveer twee maanden later een verzoek tot internationale bescherming indienden. U en uw man

verbleven de eerste zes maanden in een gebouw van een Spaanse ngo in Athene. Na zes maanden

(maart 2018) gingen u en uw man naar het opvangcentrum Volvi waar u en uw man zeven of acht

maanden verbleven. Op 26 juli 2018 kreeg u in Griekenland de vluchtelingenstatus toegekend. In

oktober/ november 2018 verhuisde u samen met uw man en uw twee kinderen naar een woning in

Thessaloniki. U kon via een ngo gratis de woning huren. In april of mei 2019 was u in het park van het

opvangcentrum van Volvi en nam een vreemde persoon uw zoon op. Hij probeerde met hem weg te

lopen. U begon te schreeuwen waardoor de man uw zoon losliet. U weet niet of uw man nadien klacht

indiende bij de politie. Tussen april 2019 en juni 2019 werd uw man meermaals telefonisch bedreigd

door Daesh. Ze dreigden ermee om uw man te vermoorden. Uw man is naar de politie gegaan en heeft

een klacht ingediend. De politie kon niets doen omdat Daesh uw man opbelde met een privénummer.

Op 7 september 2019 bent u samen met uw gezin met het vliegtuig uit Griekenland naar België

vertrokken.

In België heeft u op 11 september 2019 een verzoek tot internationale bescherming ingediend.
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Ter ondersteuning van uw verzoek tot internationale bescherming legt u volgende documenten neer:

een usbstick en een attest betreffende uw zwangerschap.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Er dient te worden vastgesteld dat u uw verzoek om internationale bescherming volledig steunt op de

motieven die door uw echtgenoot ter zake werden uiteengezet. Zijn verzoek tot internationale

bescherming werd nietontvankelijk verklaard. Eenzelfde beslissing voor u dringt zich dus op. De

beslissing van uw echtgenoot luidt als volgt:

‘Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van alle elementen in uw administratieve dossier, wordt uw verzoek om internationale

bescherming niet-ontvankelijk bevonden.

Uit uw verklaringen en de documenten in uw administratief dossier, blijkt dat u en uw vrouw

internationale bescherming hebben verkregen in Griekenland. U verklaart dat u er op 26 juli 2018 de

vluchtelingenstatus werd toegekend (CGVS, p. 6).

Artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de wet van 15 december 1980 voorziet in de mogelijkheid om het

verzoek om internationale bescherming van een verzoeker die reeds internationale bescherming geniet

in een andere lidstaat van de Europese Unie, niet-ontvankelijk te verklaren.

U verkeert niettemin in de mogelijkheid om elementen aan te brengen waaruit kan blijken dat de

bescherming die u in deze lidstaat werd verleend, niet actueel of ontoereikend zou zijn.

In dit geval hebt u geen elementen vermeld waaruit kan blijken dat u Griekenland hebt verlaten wegens

een gegronde vrees of een reëel risico op het lijden van ernstige schade. In het kader van uw verzoek

om internationale bescherming doet u in de eerste plaats uw levensomstandigheden in Griekenland

gelden. In het bijzonder haalt u aan dat u het in Griekenland financieel moeilijk had (CGVS, p. 9).

Anderzijds geeft u aan dat het helemaal niet veilig was in Griekenland. Zo werd u telefonisch bedreigd

door Daesh en heeft een onbekende uw zoon proberen mee te nemen (CGVS, p. 9).

In dit opzicht geniet u als persoon die internationale bescherming geniet, binnen de Europese Unie een

specifieke bescherming tegen refoulement. Overeenkomstig het recht van de Unie zijn er aan uw status

diverse rechten en voordelen op gebied van werkgelegenheid, sociale bescherming, gezondheidszorg,

onderwijs, huisvesting en integratie verbonden.

Deze vaststelling wordt niet ondermijnd door het feit dat er zich verschillen kunnen voordoen in de

algemene economische toestand tussen de lidstaten van de Europese Unie. Niet alle onderdanen van

de Europese Unie hebben een gelijkwaardige toegang tot huisvesting, tewerkstelling en andere sociale

infrastructuren. Dit geldt ook voor personen die internationale bescherming binnen de Europese Unie

genieten. De vaststelling dat er tussen de lidstaten van de Europese Unie verschillen bestaan met

betrekking tot de omvang van de toekenning van rechten aan personen die internationale bescherming

genieten, en de mate waarin zij deze rechten kunnen doen gelden, is, wat u betreft, geen vervolging in
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de zin van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980, noch een reëel risico op het lijden van

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. U hebt de vluchtelingenstatus in

Griekenland verkregen. Deze lidstaat van de EU is als zodanig gebonden door het recht van de

Europese Unie, dat voorziet in minimumnormen op gebied van rechten en voordelen die voortvloeien uit

uw status van persoon die internationale bescherming geniet en waarvan u gebruik kunt maken.

Bovendien volgt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat hoewel de

algemene situatie en levensomstandigheden van verzoekers om internationale bescherming in een

lidstaat van de EU kunnen wijzen op een aantal tekortkomingen, de drempel van artikel 3 EVRM niet

overschreden wordt voor zover er geen sprake is van een systematisch onvermogen om steun en

structuren te bieden aan verzoekers om internationale bescherming (EHRM, Mohammed Hussein en

anderen / Nederland en Italië, 27725/10, 2 april 2013). Deze redenering die van toepassing is op

verzoekers om internationale bescherming, moet tevens worden gevolgd wanneer het gaat om

personen die reeds een internationale beschermingsstatus genieten.

U verklaarde dat u het financieel moeilijk had in Griekenland (CGVS, p. 9). Ook verklaarde u dat er geen

werk en geen school was in Griekenland (vragenlijst CGVS, vraag 5). Gevraagd naar uw

verblijfsplaatsen in Griekenland verklaarde u dat u de eerste zes maanden illegaal verbleef in Athene in

een gebouw van een Spaanse ngo (CGVS, p. 5). Daarna kon u echter gratis zeven tot acht maanden in

het opvangcentrum Volvi verblijven (CGVS, p. 5). Nadien kon u acht tot negen maanden in een huis in

Thessaloniki verblijven. U kon gratis in die woning verblijven door de ngo (CGVS, p. 6). Sinds uw

verzoek tot internationale bescherming kon u dus steeds rekenen op gratis huisvesting in Griekenland.

Daarnaast verkreeg u een uitkering van 400 euro per maand (CGVS, p. 6). U werd op verschillende

vlakken financieel ondersteund door de Griekse overheid.

Ook verklaarde u dat er geen ziekenhuizen waren in Griekenland (CGVS, p. 7). Verder verklaarde u dan

weer dat er wel ziekenhuizen waren maar dat u altijd moest wachten aan het ziekenhuis alvorens

medische hulp werd aangeboden (CGVS, p. 8). Er werd u en uw gezin echter steeds medische hulp

aangeboden. Uw vrouw heeft een keizersnede ondergaan in het ziekenhuis in Griekenland (CGVS, p. 8)

en uw dochter werd tevens meermaals in het ziekenhuis behandeld omwille van haar koemelkallergie

(CGVS, p. 8). U heeft dus steeds kunnen rekenen op medische zorg in Griekenland.

Verder verklaarde u dat u geen werk kon vinden in Griekenland (CGVS, p. 7). U verklaarde dat het

moeilijk was om werk te vinden omdat u geen Grieks sprak (CGVS, p. 7). Gevraagd of u een opleiding

Grieks heeft gevolgd, verklaarde u dat u geïnformeerd had bij de ngo maar dat ze telkens u vertelden

dat u binnen twee of drie maanden moest terugkomen (CGVS, p. 7). Gevraagd of er geen andere

scholen een taalopleiding aanbieden, verklaarde u dat u zich enkel kon registreren via de ngo (CGVS, p.

7). Daarnaast gaf u evenwel zelf aan dat het ook moeilijk was voor Grieken om werk te vinden, omdat er

gewoon geen werk is in Griekenland (CGVS, p. 7, 9). Uit uw verklaringen blijkt dan ook nergens dat u

omwille van uw achtergrond als internationaal beschermde zou zijn benadeeld in uw zoektocht naar

werk. De grootste belemmering bij het vinden van werk in Griekenland, is zoals u zelf ook aangeeft, de

financieel-economische crisis in Griekenland, die de arbeidsmogelijkheden in het algemeen negatief

beïnvloedt. U kunt dus niet zonder meer stellen benadeeld te zijn als persoon die de internationale

bescherming geniet wat betreft uw toegang tot de arbeidsmarkt.

Verder verklaarde u dat er incidenten gebeurd zijn in Griekenland waardoor u vreesde voor de veiligheid

van u en uw gezin (CGVS, p. 9-10). U herkende er leden van Daesh die u voordien ooit op de televisie

had gezien. U verklaarde dat u tussen april en juni 2019 meer dan drie keer telefonisch bedreigd werd

door Daesh. U bent dan van gsm-nummer veranderd en dat maakte een einde aan de dreigementen

(CGVS, p. 10-11). De geloofwaardigheid van uw verklaringen hieromtrent komt evenwel op de helling te

staan door enkele vaststellingen die het CGVS heeft gedaan. Zo moet worden opgemerkt dat u tijdens

uw gesprek op de Dienst Vreemdelingenzaken op geen enkel moment hebt aangegeven dat u in

Griekenland persoonlijk werd bedreigd door Daesh. U haalde er enkel aan dat Daesh aanwezig was in

Griekenland en dat jullie als Koerden daardoor extra in gevaar waren (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5).

Bovendien zijn uw antwoorden op de vraag of u deze bedreigingen al dan niet heeft gemeld bij de

politie, geenszins coherent te noemen. Gevraagd of u klacht heeft ingediend bij de politie verklaarde

u eerst van niet, om meteen daarna dan weer te stellen dat u wel klacht heeft ingediend bij de politie

maar dat die niet luisteren (CGVS, p. 10-11). U kan echter geen begin van bewijs voorleggen dat u

effectief klacht heeft neergelegd bij de politie (CGVS, p. 11). Uw inconsistente verklaring en uw gebrek

aan bewijs doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van dit vluchtmotief. Ook verbleef u na de
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telefonische dreigementen nog vijf tot zes maanden in Griekenland zonder enige problemen of

incidenten (CGVS, p. 10).

Voorts verklaarde u dat in april of juni 2019 een onbekende persoon uw zoon probeerde mee te nemen

in het park van het opvangcentrum in Volvi (CGVS, p. 8-9 en 11). Het is opmerkelijk dat het incident

plaatsvond in het opvangcentrum van Volvi , gezien u vanaf oktober/november 2018 in een eigen

woning verbleef in Thessaloniki , en dus al geruime tijd weg was uit het opvangcentrum (CGVS, p. 5).

Bovendien heeft u dit incident nergens vermeld toen u op de DVZ werd gevraagd om een overzicht te

geven van alle feiten die hebben geleid tot uw vertrek uit Griekenland (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Uw

verklaring dat u dat toen niet durfde te vermelden, maar dat u dat wel hebt gedaan op het CGVS nadat u

van uw advocaat te horen kreeg dat alles geheim zou blijven (CGVS, p. 3), volstaat niet om dit nalaten

te verschonen. Bovendien heeft u nagelaten om dit incident te melden aan de Griekse autoriteiten.

Gevraagd of u klacht heeft neergelegd bij de politie, verklaarde u dat er daar geen politie was (CGVS, p.

12). Dit is evenwel een blote bewering die door geen enkel concreet element wordt ondersteund. U

verklaarde dat u het wel heeft gemeld bij een ngo, maar dat zij niets ondernamen (CGVS, p.

12). Gevraagd of u zelf heeft nagevraagd bij de ngo hoe het onderzoek verliep, verklaarde u van niet

(CGVS, p. 12).

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen moet worden vastgesteld dat u niet aannemelijk

heeft gemaakt een gegronde vrees te koesteren of een reëel risico op het lijden van ernstige schade te

lopenin geval van terugkeer naar Griekenland.

Uw documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet veranderen. De USB-stick die u voorlegt

bevat twee videofragmenten met beelden van rellen die vermoedelijk hebben plaatsgevonden in

Griekenland, meer bepaald in het vluchtelingenkamp in Moira. U tracht hiermee aan te tonen dat

Koerden om het leven worden gebracht door IS-aanhangers in Griekenland (CGVS, p. 4). Uit de

beschikbare informatie blijkt evenwel dat er in mei 2018 rellen zijn uitgebroken in dat opvangkamp

tussen Koerdische en Arabische vluchtelingen. Naar verluidt werden enkele Koerden ervan beschuldigd

zich niet aan de regels van de ramadan te houden, waarna het tot een gewelddadig treffen is gekomen

waarbij verschillende zwaargewonden zijn gevallen. Als gevolg van dat incident hebben honderden

Koerdische vluchtelingen toen het opvangkamp verlaten. Op basis van deze informatie kan echter

geenszins worden gesteld dat er in Griekenland sprake zou zijn van een systematische vervolging

van personen louter omwille van het feit dat zij Koerden zijn. Bovendien moet worden opgemerkt dat

een algemene verwijzing naar een incident waarbij Koerden in Griekenland werden aangevallen

geenszins volstaat om aanspraak te kunnen maken op de toekenning van internationale bescherming. U

dient uw ingeroepen vrees als Koerd bij terugkeer naar Griekenland in concreto aan te tonen, wat u niet

hebt gedaan. Het attest dat uw vrouw zwanger is, heeft geen invloed op voorgaande vaststellingen.

Gelet op de voorafgaande vaststellingen, dient te worden vastgesteld dat uw basisrechten als persoon

die er internationale bescherming geniet, gegarandeerd zijn en dat uw levensomstandigheden niet

kunnen worden beschouwd als onmenselijk of vernederend in de zin van artikel 3 van het Verdrag tot

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

Overeenkomstig artikel 24 van de Kwalificatierichtlijn (Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement

en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde

landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status

voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de

inhoud van de verleende bescherming (herziening)), dat de modaliteiten van de verblijfsvergunningen

die verband houden met een internationale beschermingsstatus regelt, zijn de verblijfsvergunningen in

wezen beperkt in de tijd en hernieuwbaar. Dit is echter in beginsel niet het geval voor de toegekende

internationale beschermingsstatus die ten volle blijft gelden zolang het nodig is, de persoon die de

status geniet, te beschermen. Deze status kan slechts ophouden, worden herroepen of ingetrokken in

beperkte en uitzonderlijke omstandigheden. Deze status kan ook maar worden beëindigd in beperkte en

uitzonderlijke omstandigheden, net zoals de hernieuwing ervan slechts kan worden geweigerd

in beperkte en uitzonderlijke omstandigheden (vgl. artikel 11, 14, 16 en 19 van de Kwalificatierichtlijn).

Gelet op wat voorafgaat, is het CGVS van mening dat na onderzoek van de elementen in uw

administratief dossier met recht kan worden aangenomen dat, zelfs als zou het verblijfsdocument dat u

werd uitgereikt op basis van de internationale beschermingsstatus die u werd verleend niet meer geldig

zijn, niets erop wijst dat uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet meer geldig

is. Aangezien de geldigheid van uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet in
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vraag wordt gesteld, wijst niets er daarenboven op dat u niet zou kunnen terugkeren naar Griekenland,

of dat, mocht dit het geval zijn, uw verblijfsvergunning die verband houdt met uw status van persoon die

internationale bescherming geniet niet eenvoudig zou kunnen worden hernieuwd mits het zetten van

een aantal stappen (naar analogie, RvV 30 maart 2017, nr. 184 897). Ongeacht wat voorafgaat, kunt u

een verzoek tot bevestiging van uw hoedanigheid van vluchteling indienen. Artikel 93 van het koninklijk

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat de bevestiging van de hoedanigheid van vluchteling kan

worden aangevraagd op voorwaarde dat de betrokkene regelmatig en zonder onderbreking sinds 18

maanden in België heeft verbleven en dat de duur van zijn verblijf niet om een welbepaalde reden werd

beperkt.

Volledigheidshalve moet ten slotte worden opgemerkt dat het verzoek om internationale bescherming

van uw echtgenote eveneens niet-ontvankelijk werd verklaard.’

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk op basis van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig de aandacht van de Minister op het feit dat u internationale bescherming werd verleend door

Griekenland en dat u om die reden niet mag worden teruggezonden naar Syrië.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

In een enig middel beroepen verzoekers zich op de schending van artikel 1, A van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag), van artikel 3 van het Europees

Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van de artikelen 48, 48/2

tot en met 48/7, alsook 57/6, § 3, 3° en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, van het algemeen beginsel van voorzichtigheid en van het

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid.

Verzoekers betwisten de motieven van de bestreden beslissingen en besluiten dat zij wel degelijk

hebben aangetoond dat zij niet kunnen terugkeren naar Griekenland.

Verzoekers vragen in hoofdorde om hen als vluchteling te erkennen, minstens hen de subsidiaire

beschermingsstatus te verlenen en in ondergeschikte orde om de bestreden beslissingen te vernietigen

en terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor verder

onderzoek.

2.2. Stukken

Ter terechtzitting leggen verzoekers nog een aanvullende nota met volgende nieuwe stukken neer:

medische attesten van dokter V. d.d. 7 januari 2020 (rechtsplegingsdossier, stuk 8)

2.3. Beoordeling

2.3.1. Vooreerst benadrukt de Raad dat de bestreden beslissingen werden genomen op basis van

artikel 57/6, § 3, 3° van de Vreemdelingenwet, dat aan de commissaris-generaal de bevoegdheid geeft

om een verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk te verklaren wanneer de verzoeker

reeds internationale bescherming geniet in een andere lidstaat van de Europese Unie. De

aangevoerde schendingen van de artikelen 48, 48/2, 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet en artikel

1, A (2) van het Verdrag van Genève missen – daargelaten de vaststelling dat artikelen 48 en 48/2 van
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de Vreemdelingenwet algemeen geformuleerd artikelen betreffen die het recht op asiel of op subsidiaire

bescherming voor bepaalde personen omschrijven – dan ook juridische grondslag.

Zo verzoekers de schending aanhalen van artikel 48/5, § 4 van de Vreemdelingenwet, dient te worden

opgemerkt dat deze paragraaf werd opgeheven met de wet van 21 november 2017 tot wijziging van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van

asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, zodat dit onderdeel van het

middel niet op ontvankelijke wijze kan worden aangevoerd.

2.3.2. In de bestreden beslissingen wordt het verzoek om internationale bescherming van verzoekers

niet ontvankelijk verklaard omdat (i) uit hun verklaringen en de documenten in het administratief dossier

blijkt dat zij op 26 juli 2018 als vluchtelingen werden erkend in Griekenland en (ii) zij geen gegronde

vrees koesteren of geen reëel risico op het lijden van ernstige schade lopen in geval van terugkeer naar

Griekenland, hun basisrechten als personen die er internationale bescherming genieten, gegarandeerd

zijn en hun levensomstandigheden niet kunnen worden beschouwd als onmenselijk of vernederend in

de zin van artikel 3 van het EVRM.

2.3.3. De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissingen op eenvoudige wijze

in die beslissingen kunnen worden gelezen zodat verzoekers er kennis van hebben kunnen nemen en

hebben kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissingen aan te vechten met de

beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikken. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling

van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet en

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen, voldaan. Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze formele motivering

hen niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de

bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette

doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoekers de motieven

van de bestreden beslissing kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is

bereikt. Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoekers in

wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissingen op motieven moeten steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal

dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.3.4. Artikel 57/6, § 3, 3°, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“(...)

§ 3. De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een verzoek om

internationale bescherming niet-ontvankelijk verklaren wanneer :

(...)

3° de verzoeker reeds internationale bescherming geniet in een andere lidstaat van de Europese Unie;

(...)”

2.3.5. Te dezen blijkt uit de stukken van het administratief dossier (zie map ‘Landeninformatie’) en uit de

verklaringen van verzoekers dat zij internationale bescherming genieten in Griekenland. Verzoekers

werden op 26 juli 2018 erkend als vluchteling. Dienaangaande staat in de bestreden beslissingen te

lezen als volgt:

“Uit uw verklaringen en de documenten in uw administratief dossier, blijkt dat u en uw vrouw

internationale bescherming hebben verkregen in Griekenland. U verklaart dat u er op 26 juli 2018 de

vluchtelingenstatus werd toegekend (CGVS, p. 6).”

Deze motivering wordt niet betwist in het verzoekschrift, noch blijkt dat verzoekers thans niet langer als

vluchteling zouden zijn erkend in Griekenland. In dit verband wordt in de bestreden beslissingen het

volgende overwogen: “Overeenkomstig artikel 24 van de Kwalificatierichtlijn (Richtlijn 2011/95/EU van

het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herziening)), dat de modaliteiten van

de verblijfsvergunningen die verband houden met een internationale beschermingsstatus regelt, zijn de
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verblijfsvergunningen in wezen beperkt in de tijd en hernieuwbaar. Dit is echter in beginsel niet het geval

voor de toegekende internationale beschermingsstatus die ten volle blijft gelden zolang het nodig is, de

persoon die de status geniet, te beschermen. Deze status kan slechts ophouden, worden herroepen of

ingetrokken in beperkte en uitzonderlijke omstandigheden. Deze status kan ook maar worden beëindigd

in beperkte en uitzonderlijke omstandigheden, net zoals de hernieuwing ervan slechts kan worden

geweigerd in beperkte en uitzonderlijke omstandigheden (vgl. artikel 11, 14, 16 en 19 van de

Kwalificatierichtlijn).

Gelet op wat voorafgaat, is het CGVS van mening dat na onderzoek van de elementen in uw

administratief dossier met recht kan worden aangenomen dat, zelfs als zou het verblijfsdocument dat u

werd uitgereikt op basis van de internationale beschermingsstatus die u werd verleend niet meer geldig

zijn, niets erop wijst dat uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet meer geldig

is.

Aangezien de geldigheid van uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet in vraag

wordt gesteld, wijst niets er daarenboven op dat u niet zou kunnen terugkeren naar Griekenland, of dat,

mocht dit het geval zijn, uw verblijfsvergunning die verband houdt met uw status van persoon die

internationale bescherming geniet niet eenvoudig zou kunnen worden hernieuwd mits het zetten van

een aantal stappen (naar analogie, RvV 30 maart 2017, nr. 184 897).”

2.3.6. Verzoekers haalden voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

aantal elementen aan waarom zij menen niet meer terug te kunnen naar Griekenland.

De Raad wijst erop dat er een weerlegbaar vermoeden geldt dat een persoon die als vluchteling wordt

erkend of aan wie de subsidiaire beschermingsstatus werd verleend door een lidstaat van de Europese

Unie, er over voldoende of reële bescherming beschikt en zijn fundamentele rechten er niet zullen

worden geschonden. Uitgaan van het tegendeel zou indruisen tegen het beginsel van wederzijds

vertrouwen tussen de lidstaten waarbij elk van de lidstaten ervan uitgaat dat alle andere lidstaten het

Unierecht en met name, de door dat recht erkende grondrechten in acht nemen (cf. HvJ 19 maart 2019,

nrs. C-297/17, C-318/17, C-319/17 en C-438/17, Ibrahim e.a. / Bondsrepubliek Duitsland, punt 84).

Uit het voorgaande volgt een vermoeden dat verzoekers, die in Griekenland als vluchteling werden

erkend, er geen gegronde vrees voor vervolging hebben noch een reëel risico op het lijden van ernstige

schade lopen, dat zij er een bijzondere bescherming tegen refoulement genieten, dat aan hun

vluchtelingenstatus een verblijfsrecht en daaraan gekoppelde rechten verbonden zijn inzake de toegang

tot werkgelegenheid, onderwijs, sociale voorzieningen, gezondheidszorg, huisvesting en

integratievoorzieningen, dat hun levensstandaard er niet kan worden beschouwd als onmenselijk of

vernederend en dat de geboden bescherming duurzaam van aard is. Er zijn evenmin aanwijzingen dat

de verzoekers verhinderd zouden zijn om opnieuw tot het grondgebied van Griekenland te worden

toegelaten. Verzoekers kunne dit vermoeden slechts weerleggen wanneer zij aantonen dat de door

Griekenland geboden bescherming niet langer effectief of toereikend zou zijn, met name dat er in

Griekenland sprake is van structurele of fundamentele tekortkomingen of tekortkomingen die bepaalde

groepen van personen raken, die een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken rekening

houdend met alle gegevens van de zaak. Deze bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid is bereikt

wanneer de onverschilligheid van de overheden van een lidstaat tot gevolg zou hebben dat een persoon

die volledig afhankelijk is van overheidssteun buiten zijn wil en zijn persoonlijke keuzes om, in een

situatie van zeer verregaande materiële deprivatie zal terechtkomen. Deze toestand van zeer

verregaande deprivatie bestaat wanneer verzoekende partijen niet in staat zijn om te voorzien in hun

meest elementaire behoeften, zoals eten, zich wassen en beschikken over woonruimte, en hen in een

toestand van achterstelling brengt die onverenigbaar is met de menselijke waardigheid. Hoe dan ook

kan op basis van het enkele feit dat de sociale bescherming en/of levensomstandigheden gunstiger zijn

in de lidstaat waar het nieuwe verzoek om internationale bescherming is ingediend dan in de lidstaat die

reeds internationale bescherming heeft verleend niet worden geconcludeerd dat de betrokken persoon

bij overdracht aan die lidstaat zal worden blootgesteld aan een reëel gevaar voor een behandeling die

onverenigbaar is met artikel 4 van het Handvest (HvJ 19 maart 2019, “Ibrahim e.a.”, overweging 90

e.v.).

Bovendien merkt de Raad op dat bij de beoordeling van de situatie van personen aan wie internationale

bescherming werd verleend in Griekenland betreffende de toegang tot werkgelegenheid, onderwijs,

sociale bijstand, gezondheidszorg, huisvesting of integratie, in beginsel de omstandigheden van de

Griekse onderdanen als maatstaf of standaard gelden, en niet de standaarden die desgevallend van

toepassing zijn in andere lidstaten van de Europese Unie. Net zoals niet iedere Unieburger op gelijke

wijze aanspraak kan maken op dergelijke voorzieningen, geldt dit immers eveneens voor vreemdelingen
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aan wie internationale bescherming werd verleend binnen de Europese Unie. De vaststelling dat er

tussen de lidstaten van de Europese Unie verschillen bestaan in de mate waarin aan personen met

internationale bescherming rechten worden toegekend en zij deze kunnen doen gelden, impliceert

bijgevolg geenszins zonder meer een vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade.

Dit dient daarentegen op concrete wijze te worden aangetoond, rekening houdend met het gegeven dat

ook de socio-economische mogelijkheden of perspectieven van de Griekse onderdanen problematisch

en complex kunnen zijn op het vlak van bijvoorbeeld sociale huisvesting, sociale bijstand,

gezondheidszorg of tewerkstelling.

Uit het voorgaande blijkt aldus dat de individuele situatie en persoonlijke ervaringen van verzoekers in

Griekenland essentieel zijn bij de beoordeling van hun verzoek en dat het aan verzoekers toekomt om in

dit verband de nodige concrete elementen aan te reiken die van aard zijn om het vermoeden dat zij zich

kunnen beroepen op de bescherming die hen in Griekenland werd verleend, te weerleggen.

Uit de bestreden beslissingen blijkt dat in voorliggend geval, na individueel en inhoudelijk onderzoek van

het geheel van de elementen die voorliggen, kan worden vastgesteld dat verzoekers persoonlijk niet

concreet aannemelijk hebben gemaakt dat de bescherming die hen in Griekenland werd verleend

ontoereikend zou zijn, noch dat verzoekers een gegronde vrees voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden van ernstige schade kunnen doen gelden ten

overstaan van Griekenland.

Verzoekers herhalen in het verzoekschrift hun verklaringen met betrekking tot hun

levensomstandigheden in Griekenland en verwijzen, in hun uitgebreid betoog dat de rechten en

effectieve bescherming van internationaal beschermden in Griekenland in de meeste gevallen enkel op

papier bestaan, naar landeninformatie met betrekking tot de toegang voor huisvesting, de arbeidsmarkt,

integratie, onderwijs, sociale voorzieningen en gezondheidszorg voor en de frequentie van

haatmisdrijven en racisme tegen in Griekenland erkende vluchtelingen. Deze landeninformatie vormt

weliswaar een belangrijk aspect bij de beoordeling van het verzoek om internationale bescherming,

maar zulke informatie an sich volstaat niet om a priori te besluiten dat de geboden bescherming in

hoofde van eenieder aan wie in een lidstaat internationale bescherming werd verleend, niet langer

effectief of toereikend zou zijn. Het komt aan verzoekers toe om in dit verband de nodige concrete

elementen aan te reiken die van die aard zijn dat het vermoeden dat zij zich kunnen beroepen op de

bescherming die hen in een andere EU-lidstaat werd verleend, te weerleggen. Gelet op de motieven van

de bestreden beslissingen en gezien wat volgt, zijn verzoekers er niet in geslaagd om dit vermoeden te

weerleggen.

Verzoekers kunnen niet gevolgd worden in zoverre zij in het verzoekschrift lijken te betogen dat er geen

individuele beoordeling van hun dossier zou hebben plaatsgevonden. De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen oordeelt immers op goede gronden als volgt ten aanzien van verzoekers:

“U verkeert niettemin in de mogelijkheid om elementen aan te brengen waaruit kan blijken dat de

bescherming die u in deze lidstaat werd verleend, niet actueel of ontoereikend zou zijn.

In dit geval hebt u geen elementen vermeld waaruit kan blijken dat u Griekenland hebt verlaten wegens

een gegronde vrees of een reëel risico op het lijden van ernstige schade. In het kader van uw verzoek

om internationale bescherming doet u in de eerste plaats uw levensomstandigheden in Griekenland

gelden. In het bijzonder haalt u aan dat u het in Griekenland financieel moeilijk had (CGVS, p. 9).

Anderzijds geeft u aan dat het helemaal niet veilig was in Griekenland. Zo werd u telefonisch bedreigd

door Daesh en heeft een onbekende uw zoon proberen mee te nemen (CGVS, p. 9).

In dit opzicht geniet u als persoon die internationale bescherming geniet, binnen de Europese Unie een

specifieke bescherming tegen refoulement. Overeenkomstig het recht van de Unie zijn er aan uw status

diverse rechten en voordelen op gebied van werkgelegenheid, sociale bescherming, gezondheidszorg,

onderwijs, huisvesting en integratie verbonden.

Deze vaststelling wordt niet ondermijnd door het feit dat er zich verschillen kunnen voordoen in de

algemene economische toestand tussen de lidstaten van de Europese Unie. Niet alle onderdanen van

de Europese Unie hebben een gelijkwaardige toegang tot huisvesting, tewerkstelling en andere sociale

infrastructuren. Dit geldt ook voor personen die internationale bescherming binnen de Europese Unie

genieten. De vaststelling dat er tussen de lidstaten van de Europese Unie verschillen bestaan met

betrekking tot de omvang van de toekenning van rechten aan personen die internationale bescherming

genieten, en de mate waarin zij deze rechten kunnen doen gelden, is, wat u betreft, geen vervolging in

de zin van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980, noch een reëel risico op het lijden van

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. U hebt de vluchtelingenstatus in

Griekenland verkregen. Deze lidstaat van de EU is als zodanig gebonden door het recht van de
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Europese Unie, dat voorziet in minimumnormen op gebied van rechten en voordelen die voortvloeien uit

uw status van persoon die internationale bescherming geniet en waarvan u gebruik kunt maken.

Bovendien volgt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat hoewel de

algemene situatie en levensomstandigheden van verzoekers om internationale bescherming in een

lidstaat van de EU kunnen wijzen op een aantal tekortkomingen, de drempel van artikel 3 EVRM niet

overschreden wordt voor zover er geen sprake is van een systematisch onvermogen om steun en

structuren te bieden aan verzoekers om internationale bescherming (EHRM, Mohammed Hussein en

anderen / Nederland en Italië, 27725/10, 2 april 2013). Deze redenering die van toepassing is op

verzoekers om internationale bescherming, moet tevens worden gevolgd wanneer het gaat om

personen die reeds een internationale beschermingsstatus genieten.

U verklaarde dat u het financieel moeilijk had in Griekenland (CGVS, p. 9). Ook verklaarde u dat er geen

werk en geen school was in Griekenland (vragenlijst CGVS, vraag 5). Gevraagd naar uw

verblijfsplaatsen in Griekenland verklaarde u dat u de eerste zes maanden illegaal verbleef in Athene in

een gebouw van een Spaanse ngo (CGVS, p. 5). Daarna kon u echter gratis zeven tot acht maanden in

het opvangcentrum Volvi verblijven (CGVS, p. 5). Nadien kon u acht tot negen maanden in een huis in

Thessaloniki verblijven. U kon gratis in die woning verblijven door de ngo (CGVS, p. 6). Sinds uw

verzoek tot internationale bescherming kon u dus steeds rekenen op gratis huisvesting in Griekenland.

Daarnaast verkreeg u een uitkering van 400 euro per maand (CGVS, p. 6). U werd op verschillende

vlakken financieel ondersteund door de Griekse overheid.

Ook verklaarde u dat er geen ziekenhuizen waren in Griekenland (CGVS, p. 7). Verder verklaarde u dan

weer dat er wel ziekenhuizen waren maar dat u altijd moest wachten aan het ziekenhuis alvorens

medische hulp werd aangeboden (CGVS, p. 8). Er werd u en uw gezin echter steeds medische hulp

aangeboden. Uw vrouw heeft een keizersnede ondergaan in het ziekenhuis in Griekenland (CGVS, p. 8)

en uw dochter werd tevens meermaals in het ziekenhuis behandeld omwille van haar koemelkallergie

(CGVS, p. 8). U heeft dus steeds kunnen rekenen op medische zorg in Griekenland.

Verder verklaarde u dat u geen werk kon vinden in Griekenland (CGVS, p. 7). U verklaarde dat het

moeilijk was om werk te vinden omdat u geen Grieks sprak (CGVS, p. 7). Gevraagd of u een opleiding

Grieks heeft gevolgd, verklaarde u dat u geïnformeerd had bij de ngo maar dat ze telkens u vertelden

dat u binnen twee of drie maanden moest terugkomen (CGVS, p. 7). Gevraagd of er geen andere

scholen een taalopleiding aanbieden, verklaarde u dat u zich enkel kon registreren via de ngo (CGVS, p.

7). Daarnaast gaf u evenwel zelf aan dat het ook moeilijk was voor Grieken om werk te vinden, omdat er

gewoon geen werk is in Griekenland (CGVS, p. 7, 9). Uit uw verklaringen blijkt dan ook nergens dat u

omwille van uw achtergrond als internationaal beschermde zou zijn benadeeld in uw zoektocht naar

werk. De grootste belemmering bij het vinden van werk in Griekenland, is zoals u zelf ook aangeeft, de

financieel-economische crisis in Griekenland, die de arbeidsmogelijkheden in het algemeen negatief

beïnvloedt. U kunt dus niet zonder meer stellen benadeeld te zijn als persoon die de internationale

bescherming geniet wat betreft uw toegang tot de arbeidsmarkt.

Verder verklaarde u dat er incidenten gebeurd zijn in Griekenland waardoor u vreesde voor de veiligheid

van u en uw gezin (CGVS, p. 9-10). U herkende er leden van Daesh die u voordien ooit op de televisie

had gezien. U verklaarde dat u tussen april en juni 2019 meer dan drie keer telefonisch bedreigd werd

door Daesh. U bent dan van gsm-nummer veranderd en dat maakte een einde aan de dreigementen

(CGVS, p. 10-11). De geloofwaardigheid van uw verklaringen hieromtrent komt evenwel op de helling te

staan door enkele vaststellingen die het CGVS heeft gedaan. Zo moet worden opgemerkt dat u tijdens

uw gesprek op de Dienst Vreemdelingenzaken op geen enkel moment hebt aangegeven dat u in

Griekenland persoonlijk werd bedreigd door Daesh. U haalde er enkel aan dat Daesh aanwezig was in

Griekenland en dat jullie als Koerden daardoor extra in gevaar waren (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5).

Bovendien zijn uw antwoorden op de vraag of u deze bedreigingen al dan niet heeft gemeld bij de

politie, geenszins coherent te noemen. Gevraagd of u klacht heeft ingediend bij de politie verklaarde

u eerst van niet, om meteen daarna dan weer te stellen dat u wel klacht heeft ingediend bij de politie

maar dat die niet luisteren (CGVS, p. 10-11). U kan echter geen begin van bewijs voorleggen dat u

effectief klacht heeft neergelegd bij de politie (CGVS, p. 11). Uw inconsistente verklaring en uw gebrek

aan bewijs doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van dit vluchtmotief. Ook verbleef u na de

telefonische dreigementen nog vijf tot zes maanden in Griekenland zonder enige problemen of

incidenten (CGVS, p. 10).

Voorts verklaarde u dat in april of juni 2019 een onbekende persoon uw zoon probeerde mee te nemen

in het park van het opvangcentrum in Volvi (CGVS, p. 8-9 en 11). Het is opmerkelijk dat het incident

plaatsvond in het opvangcentrum van Volvi , gezien u vanaf oktober/november 2018 in een eigen

woning verbleef in Thessaloniki , en dus al geruime tijd weg was uit het opvangcentrum (CGVS, p. 5).

Bovendien heeft u dit incident nergens vermeld toen u op de DVZ werd gevraagd om een overzicht te

geven van alle feiten die hebben geleid tot uw vertrek uit Griekenland (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Uw

verklaring dat u dat toen niet durfde te vermelden, maar dat u dat wel hebt gedaan op het CGVS nadat u



RvV X - Pagina 14

van uw advocaat te horen kreeg dat alles geheim zou blijven (CGVS, p. 3), volstaat niet om dit nalaten

te verschonen. Bovendien heeft u nagelaten om dit incident te melden aan de Griekse autoriteiten.

Gevraagd of u klacht heeft neergelegd bij de politie, verklaarde u dat er daar geen politie was (CGVS, p.

12). Dit is evenwel een blote bewering die door geen enkel concreet element wordt ondersteund. U

verklaarde dat u het wel heeft gemeld bij een ngo, maar dat zij niets ondernamen (CGVS, p.

12). Gevraagd of u zelf heeft nagevraagd bij de ngo hoe het onderzoek verliep, verklaarde u van niet

(CGVS, p. 12).

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen moet worden vastgesteld dat u niet aannemelijk

heeft gemaakt een gegronde vrees te koesteren of een reëel risico op het lijden van ernstige schade te

lopenin geval van terugkeer naar Griekenland.”

Verzoekers beperken zich in hun verzoekschrift in wezen tot het louter volharden in hun eerder

afgelegde verklaringen met betrekking tot de toegang tot medische zorgen en het bekritiseren en

tegenspreken van de gevolgtrekkingen door de commissaris-generaal, hetgeen op zich evenwel

allerminst kan volstaan om voormelde pertinente motieven van de bestreden beslissing in een ander

daglicht te plaatsen.

In zoverre verzoekers nog aanvoeren dat uit het door hen voorgelegde medisch attest (verzoekschrift,

stuk 3) blijkt dat de zwangerschap van verzoekster van hun derde kind niet zonder complicaties

verloopt, dient erop gewezen dat uit dit attest slechts kan worden afgeleid dat verzoeksters

zwangerschap op 4 december 2019 positief evolueert, dat het bloedverlies waarschijnlijk toe te schrijven

is aan een innestelingsbloeding en dat er een controleafspraak volgt voor de 12-weken echo. Uit de bij

aanvullende nota voorgelegde attesten van dokter V. (rechtsplegingsdossier, stuk 8) blijkt dat

verzoekster is uitgerekend voor 4 juli 2020 en dat het mogelijk is, gelet op haar keizersnede in het

verleden, dat zij heden mogelijk opnieuw een keizersnede zou moeten ondergaan en oppert de arts dat

het opportuun zou zijn dat verzoekster verdere medische begeleiding zou krijgen van haar

zwangerschap in België. Er dient evenwel op gewezen dat uit de bestreden beslissing blijkt dat

verzoekers in Griekenland toegang hadden tot medische zorgen (verzoekster onderging er een

keizersnede en de dochter van verzoekers werd meermaals behandeld omwille van haar

koemelkallergie) en maken zij in casu niet aannemelijk dat zij niet langer toegang zouden hebben tot

medische zorg in Griekenland. Verzoekers tonen bijgevolg niet aan dat zij buiten hun wil en hun

persoonlijke keuzes om in een situatie van zeer verregaande materiële deprivatie zullen terechtkomen

bij een terugkeer naar Griekenland.

Waar in het verzoekschrift nog melding wordt gemaakt van het feit dat “verzoekende partij een

alleenstaande man is” en dit bijdraagt aan zijn kwetsbaar profiel, dient erop gewezen dat hij samen met

zijn vrouw en hun minderjarige kinderen een verzoek om internationale bescherming indiende en uit het

administratief dossier blijkt dat ook verzoekster in Griekenland internationale bescherming geniet, zodat

bezwaarlijk kan worden voorgehouden dat verzoeker een alleenstaande man is. Bovendien maakte

verzoeker melding van een financiële bijstand van 400 euro per maand (administratief dossier, stuk 6, p.

6) en niet 90 euro zoals thans in het verzoekschrift wordt voorgehouden.

Zo verzoekers nog verwijzen naar een arrest van het Duitse Grondwettelijk Hof, een beslissing van de

administratieve rechtbank van Magdeburg op 13 november 2018 en een arrest van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen van 18 oktober 2018, dient te worden onderstreept dat tot op heden

rechterlijke beslissingen in de continentale rechtstraditie geen precedentwaarde hebben. Elke verzoek

om internationale bescherming dient immers op individuele basis en aan de hand van de hiertoe in

concreto aangevoerde elementen onderzocht te worden.

Ook de door verzoeker voorgelegde documenten kunnen geen ander licht werpen op de appreciatie van

hun verzoek om internationale bescherming. Dienaangaande staat in de bestreden beslissing nog te

lezen als volgt:

“Uw documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet veranderen. De USB-stick die u voorlegt

bevat twee videofragmenten met beelden van rellen die vermoedelijk hebben plaatsgevonden in

Griekenland, meer bepaald in het vluchtelingenkamp in Moira. U tracht hiermee aan te tonen dat

Koerden om het leven worden gebracht door IS-aanhangers in Griekenland (CGVS, p. 4). Uit de

beschikbare informatie blijkt evenwel dat er in mei 2018 rellen zijn uitgebroken in dat opvangkamp

tussen Koerdische en Arabische vluchtelingen. Naar verluidt werden enkele Koerden ervan beschuldigd

zich niet aan de regels van de ramadan te houden, waarna het tot een gewelddadig treffen is gekomen

waarbij verschillende zwaargewonden zijn gevallen. Als gevolg van dat incident hebben honderden

Koerdische vluchtelingen toen het opvangkamp verlaten. Op basis van deze informatie kan echter
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geenszins worden gesteld dat er in Griekenland sprake zou zijn van een systematische vervolging

van personen louter omwille van het feit dat zij Koerden zijn. Bovendien moet worden opgemerkt dat

een algemene verwijzing naar een incident waarbij Koerden in Griekenland werden aangevallen

geenszins volstaat om aanspraak te kunnen maken op de toekenning van internationale bescherming. U

dient uw ingeroepen vrees als Koerd bij terugkeer naar Griekenland in concreto aan te tonen, wat u niet

hebt gedaan. Het attest dat uw vrouw zwanger is, heeft geen invloed op voorgaande vaststellingen.”

Verzoekers voeren geen enkel concreet verweer tegen deze motieven, zodat zij onverminderd overeind

blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

Verzoekers tonen aldus niet aan, ook al kan worden aangenomen dat hun situatie door onzekerheid of

een verslechtering van hun levensomstandigheden gekenmerkt wordt, dat zij bij een terugkeer naar

Griekenland in een situatie terechtkomen die zo ernstig is dat hun toestand kan worden gelijkgesteld

met een onmenselijke of vernederende behandeling (HvJ 19 maart 2019, Ibrahim e.a., overweging 91).

Gezien verzoekers internationale bescherming genieten in Griekenland, is er in België geen behoefte

aan internationale bescherming.

2.3.7. In de mate dat verzoekers aanvoeren dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te

worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot

het onderzoek of zij reeds internationale bescherming genieten in een andere lidstaat van de Europese

Unie en of deze bescherming nog actueel en toereikend is. Bovendien houden de bestreden

beslissingen op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.3.8. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissing

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden

beslissingen blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het

administratief dossier en dat verzoekers de kans kregen om hun asielmotieven omstandig uiteen te

zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal heeft de verzoeken om

internationale bescherming van verzoekers op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissingen

genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het betoog dat de

commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden. Evenmin

kan de schending van het redelijkheidsbeginsel worden volgehouden aangezien de bestreden

beslissingen geenszins in kennelijke wanverhouding staan tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

2.3.9. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De

Raad kan immers slechts tot vernietiging overgaan om specifieke redenen voorzien in artikel 39/2 § 1,

tweede lid, 2° en 3° van de Vreemdelingenwet, redenen die in casu niet worden aangetoond, zoals blijkt

uit het voorgaande. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

2.3.10. Het enig middel is ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee april tweeduizend twintig door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME A. VAN ISACKER


