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nr. 235 940 van 20 mei 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERHAEGEN

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Jemenitische nationaliteit te zijn, op 27 januari 2020

heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 14 januari 2020.

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 29 april 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. SCHELLEMANS loco

advocaat K. VERHAEGEN en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn op (…) in de Saudi-Arabische stad Jeddah, de Jemenitische nationaliteit te

bezitten en een Arabisch moslim te zijn. U hebt altijd in Jeddah gewoond en u hebt nooit een voet in

Jemen gezet. U hebt drie zussen en een broer. Ongeveer acht jaar geleden hadden uw ouders ruzie en

is uw vader vertrokken. Hij nam uw broer mee. Sindsdien hebt u niets meer over hen vernomen. Uw

moeder en zussen wonen nog steeds in Jeddah.

U bent zes jaar naar school gegaan. Daarnaast volgde u ook Koranlessen. Via iemand van de

Koranschool hoorde u over een job als cliniclown. U hebt dit gedaan tot uw vertrek uit Saudi-Arabië. Niet

alleen ging u naar ziekenhuizen om kankerpatiënten op te beuren, maar u vrolijkte ook mensen op bij

openingen van onder meer restaurants en lunaparken.
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Rond 22 maart 2018 besloot u Saudi-Arabië te verlaten. Sinds de aanstelling van een nieuwe koning in

Saudi- Arabië kregen buitenlanders het moeilijker om hun verblijfsvergunning te verlengen. De kosten

waren verdubbeld en uw garant dreigde u naar Jemen te sturen als u hem niet zou betalen. U wilt niet

naar Jemen omwille van de oorlog.

Toen u Saudi-Arabië verliet, gebruikte u een paspoort met de geboortedatum 1 januari 1996. Een

buurman had geregeld dat de geboortedatum werd veranderd zodat u oud genoeg zou zijn om het land

te kunnen verlaten.

U vloog naar Turkije, waar u ongeveer drie maanden verbleef. Bij een eerste poging om illegaal over

land naar Griekenland te gaan, stuurde de Griekse politie u terug naar Turkije. Enkele dagen later

maakte u de oversteek per rubberboot en op 18 juni 2018 kwam u aan op het Griekse eiland Kos.

Diezelfde dag diende u een verzoek om internationale bescherming in en op 25 januari 2019 kreeg u de

subsidiaire beschermingsstatus toegekend. Na de toekenning van deze beschermingsstatus had u geen

recht meer op opvang, maar omdat u geen huisvesting vond, bleef u stiekem bij een vriend in een tent in

het vluchtelingenkamp slapen. Intussen nam u contact op met de smokkelaar die uw reis vanuit Turkije

naar Griekenland had gearrangeerd met de vraag om reisdocumenten te bezorgen zodat u Nederland

kon bereiken, wat ook initieel uw eindbestemming was. Hij regelde voor u een paspoort en u vloog op

17 april 2019 vanuit Kos naar Nederland, waar u op 30 april 2019 een verzoek om internationale

bescherming indiende. Uw verzoek werd op 25 juni 2019 niet-ontvankelijk verklaard omdat u in

Griekenland reeds subsidiaire bescherming had gekregen. Op 5 september 2019 werd het beroep

hiertegen eveneens niet-ontvankelijk verklaard. Intussen was u reeds naar België gekomen en op 22 juli

2019 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken uw verzoek. U vreest bij terugkeer naar Griekenland

voor uw leven omdat u de Griekse taal niet spreekt en omdat u er niet gewenst bent. U kan niet

terugkeren naar Saudi-Arabië omdat uw verblijfskaart is geannuleerd en in Jemen wilt u zich niet

vestigen omwille van de oorlog.

Ter staving van uw verzoek legt u de volgende documenten neer: twee zelfgeschreven teksten die u

hebt opgesteld om de situatie van vluchtelingen in Griekenland aan te klagen, afgedrukte

contactgegevens van organisaties en instanties, een brief opgesteld door uw leerkrachten in het

vluchtelingenkamp op Kos, een aanwezigheidsattest, verschillende afgedrukte kleurenfoto’s en

verschillende pagina’s die u hebt afgedrukt van Twitter.

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 administratief dossier wordt uw verzoek om internationale

bescherming niet-ontvankelijk verklaard.

Uit uw verklaringen en de documenten in uw administratief dossier, blijkt dat u op 25 januari 2019 de

subsidiaire beschermingsstatus hebt gekregen in Griekenland (CGVS, p. 5; Asylum Service Hellenic

Republic, 22/5/2019).

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 verlaten hebt 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 de levensomstandigheden in Griekenland gelden, met name

racisme en het gebrek aan toegang tot een taalcursus en huisvesting.

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
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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 subsidiaire beschermingsstatus 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.

Zo blijkt dat u direct na uw aankomst op het Griekse eiland Kos opvang kreeg in een tent in het

vluchtelingenkamp. U kreeg een slaapzak en een matras en deelde de tent met vier personen. U kreeg

driemaal daags eten en een maandelijkse vergoeding van negentig euro. Nadat u de subsidiaire

beschermingsstatus werd toegekend, moest u het vluchtelingenkamp verlaten en in uw eigen behoeften

voorzien, alsook zelf een onderkomen zoeken. U bleef echter stiekem in het kamp slapen bij een vriend.

Uit voorgaande blijkt geenszins dat u blootgesteld werd aan een mensonwaardige behandeling daar

sinds de registratie van uw verzoek om internationale bescherming tot de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in een bed, bad en brood werd voorzien. U stelt weliswaar dat u na de toekenning

van uw status op straat stond en dat u verschillende instanties hebt gecontacteerd om te informeren

naar uw rechten en plichten, naar een integratieprogramma, taalcursus en huisvesting, doch blijkt dat u

weinig doorgedreven pogingen hebt ondernomen om tot een resultaat te komen. U gevraagd naar

welke specifieke organisaties u bent gegaan, komt u niet verder dan te verwijzen naar een advocaat en

Unicef die u bijstond tijdens uw asielprocedure en naar een afgeprinte lijst met contactgegevens van

verschillende organisaties, waarvan u er echter geen enkele bij naam kunt noemen. U stelt dat u zelf op

het internet hebt gezocht naar uw rechten en plichten en toen deze lijst hebt gevonden en een voor een

al deze organisaties hebt opgebeld. U gevraagd waarom u niet persoonlijk bent langsgaan bij deze

organisaties, stelt u dat ze allen in Athene waren gevestigd en dat het voor u onmogelijk was om vanuit

Kos Athene te bereiken. U erop gewezen dat u wel in België geraakt bent, werpt u op niemand te

kennen in Athene. Bovendien dient opgemerkt dat u enkel naar de Griekse asielinstantie bent gestapt

en geen enkele andere overheidsinstantie hebt gecontacteerd om zich te informeren. U gevraagd of u

heeft geprobeerd om zich de Griekse taal eigen te maken, stelt u dat u enkel een basiscursus Engels

hebt gevolgd in het vluchtelingenkamp. U beweert bovendien dat u er op gefocust was om naar

Nederland te gaan en dat Griekenland slechts uw plan B was. Dit en uw verklaringen dat u al op de dag

van uw aankomst in Griekenland had aangegeven te willen doorreizen naar Nederland, evenals het feit

dat u minder dan drie maanden na de toekenning van een beschermingsstatus effectief van Griekenland

naar Nederland bent vertrokken, zijn een indicatie dat u al reeds van bij het begin geen leven in

Griekenland wou opbouwen (CGVS, pp. 6-10).

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

die internationale bescherming geniet, gegarandeerd zijn in Griekenland en dat uw

levensomstandigheden er niet kunnen worden beschouwd als onmenselijk of vernederend in de zin van

artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele

Vrijheden.

Verder in uw verklaringen hekelt u de houding van Griekse burgers ten aanzien van vluchtelingen. U

stelt dat u racistische opmerkingen te horen kreeg en dat u over dezelfde kam geschoren werd als

vluchtelingen die bijvoorbeeld diefstallen pleegden. Zo werd u in de winkel in de gaten gehouden. U

beweert ook dat een buschauffeur u ooit eens vroeg waarom u wou instappen. U werd echter wel

toegelaten op de bus. Buiten dit incident had u geen persoonlijke problemen met burgers. U verklaart

ook expliciet dat u nooit problemen met de Griekse autoriteiten heeft gehad (CGVS, p. 10). U

uitdrukkelijk gevraagd of er nog andere redenen zijn waarom u vreest bij een terugkeer naar

Griekenland, stelt u geen andere problemen te hebben gekend. Uit voorgaande kan dan ook geen

persoonsgerichte vrees worden afgeleid, en deze incidenten lopen geenszins op tot vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie.

Gelet op de voorafgaande vaststellingen, dient te worden vastgesteld dat u geen gegronde vrees

koestert of geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in geval van terugkeer naar Griekenland

loopt, 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
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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 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).

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat de door u neergelegde documenten niet in staat

zijn om voorgaande vaststellingen te wijzigen. De twee teksten die u schreef om de situatie in de

Griekse vluchtelingenkampen aan de kaak te stellen, geven louter uw subjectieve indruk weer van de

situatie en hebben bijgevolg geen objectieve bewijswaarde. De foto’s van de levensomstandigheden in

het vluchtelingenkamp en de pagina’s die u hebt afgedrukt van Twitter hebben louter uitstaans met de

algemene situatie in de Griekse kampen, maar deze kunnen bovenstaande appreciatie niet ombuigen,

daar zij louter betrekking hebben op de algemene situatie. Wat uw specifieke situatie betreft, dient erop

gewezen dat dit hierboven reeds werd besproken. De lijst met contactgegevens van organisaties zijn

louter een lijst, niets meer en niets minder. De contactgegevens van deze organisaties staan hier niet ter

discussie. De brief ondertekend door verschillende leerkrachten en het aanwezigheidsattest voor een

cursus zijn louter een indicatie dat u les hebt gekregen op Kos en ook dit wordt hier niet betwist.

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 teruggezonden worden naar Jemen.”

2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker beroept zich in een eerste en enig middel op de schending van: “artikel 1 van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen (hierna

'Vluchtelingenconventie'), artikel 48/6 en 57/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

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

'Vreemdelingenwet'), artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna 'EVRM'),

artikel 33 van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013

betreffende de gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale

bescherming (hierna 'Procedurerichtlijn'), schending van artikel 14 van het KB van 11 juli 2003, en

schending van de motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en als

beginsel van behoorlijk bestuur, evenals het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel als beginselen

van behoorlijk bestuur”.

Verzoeker geeft een algemene, theoretische uiteenzetting omtrent een aantal van de aangevoerde

bepalingen. Vervolgens geeft hij aan dat het onderzoek van verweerder omtrent de eventuele schending

van artikel 3 EVRM in Griekenland schromelijk tekort schiet. Verzoeker wijst in dit kader op een

Franstalig arrest dat de Raad in het verleden velde en waarin werd geoordeeld dat de betrokkene bij

een terugkeer naar Griekenland dreigde te zullen onderworpen aan een behandeling in strijd met artikel
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3 EVRM. Verzoeker wijst tevens op het arrest C.K. van het Hof van Justitie en stelt: “Hoewel dit arrest

handelt over de overdracht van een asielzoeker naar een andere lidstaat, is dit mutatis mutandis ook

van toepassing op personen die een internationaal beschermingsstatuut hebben verkregen in een

andere lidstaat”. Eveneens wijst verzoeker op de inhoud van het arrest Ibrahim, SHarqawi e.a. en

Magamadov van het Hof van Justitie.

“Hierbij worden omstandigheden zoals gebrek aan voedsel en een woonruimte genoemd als elementen

om in acht te nemen of er al dan niet sprake is van een tekortkoming onder artikel 3 EVRM.

In navolging van dit arrest oordeelde de Nederlandse Raad van State op 15 juli 2019 het volgende:

(…)

De Nederlandse Raad van State neemt in haar oordeel over de materiële deprivatie van verzoekers hun

bijzondere kwetsbaarheid in acht.

In het arrest M.S.S. tegen België en Griekenland (21 januari 2011) onderzoekt het Hof of socio-

economische omstandigheden een schending van artikel 3 EVRM kunnen uitmaken :

(…)

Het Hof besluit dat de Griekse overheid, gelet op de bijzondere kwetsbaarheid van asielzoekers,

verantwoordelijk is voor de levensomstandigheden door de afwezigheid van publieke maatregelen

ondanks de wettelijke verplichting :

(…)

In het arrest Sufi en Elmi v. Verenigd Koninkrijk (28 november 2011) sprak het Hof zich nogmaals uit

over deze kwestie :

(…)

Conform de rechtspraak van het Europees Hof dienen bijgevolg de humanitaire en socioeconomische

omstandigheden voor verzoeker in Griekenland eveneens in aanmerking te worden genomen om te

bepalen of verzoeker een risico op een schending van artikel 3 EVRM loopt bij terugkeer”.

Verzoeker kan de stelling van verweerder niet volgen. “Het is duidelijk dat de mate van systematisch

onvermogen om steun en structuren te bieden dat vereist is om te kunnen spreken van een schending

van artikel 3 EVRM, in hoofde van verzoeker in Griekenland bereikt is.

De levensomstandigheden van verzoeker in Griekenland dienen beschouwd te worden als onmenselijk

of vernederend in de zin van artikel 3 EVRM.

Verwerende partij laat volledig na om enig onderzoek te voeren naar de levensomstandigheden in

Griekenland, en de situatie waarin verzoeker persoonlijk zou terechtkomen bij terugkeer. Er bevindt zich

geen enkele objectieve landeninformatie in het administratief dossier. Hiermee begaat zij een flagrante

schending van haar samenwerkings- en onderzoeksplicht.

Verzoeker heeft gewag gemaakt van ernstige problemen die zijn recht op een menswaardig bestaan in

het gedrang brengen. Hij heeft in casu verschillende elementen aangehaald om aan te tonen dat zijn

situatie in Griekenland onmenselijk of vernederend was en een terugkeer bijgevolg een schending van

artikel 3 EVRM zou uitmaken.

Verwerende partij verwijst enkel en alleen naar het feit dat verzoeker onvoldoende inspanningen zou

hebben geleverd om een leven in Griekenland uit te bouwen. Hoewel dit een element kan zijn waarmee

rekening kan worden gehouden bij het onderzoek naar een schending van artikel 3 EVRM bij terugkeer

naar Griekenland, volstaat dit element geenszins om de volledige bestreden beslissing op te baseren.

Bovendien betreft dit een manifest foutieve weergave van de realiteit.

Verzoeker was in Griekenland overgeleverd aan erbarmelijke levensomstandigheden. Hij sliep op het

eiland Kos in een dunne tent met vijf personen. Na een half jaar ongeveer kreeg hij een positieve

verblijfsbeslissing. Hij moest het kamp verlaten maar kon nergens heen. Ook de voedselhulp en

maandelijkse vergoeding die toekomt aan asielzoekers tijdens de behandeling van hun aanvraag, viel

weg.

Verzoeker gaf aan dat hij niet over enige huisvesting beschikte, en bijgevolg op straat stond. Hij had

gelukkig nog enkele vrienden zonder statuut die nog in het vluchtelingenkamp in Kos sliepen. Verzoeker

sloop elke nacht naar binnen in het kamp, hoewel hij daar eigenlijk niet meer toegelaten was, en sliep

dan op de grond in de tent van zijn vrienden. Hij had geen andere keuze, en besloot dat hij liever op de

grond sliep in een tent in een overbevolkt kamp, dan op straat.

Verzoeker heeft het erg lastig gehad tijdens zijn verblijf in Griekenland: "Ik heb nooit het gevoel gehad

dat ik daar veilig ben of mens ben." (gehoorverslag CGVS, p. 10)

Verzoeker had tijdens de behandeling van zijn asielaanvraag assistentie gekregen van UNICEF omdat

hij door deze organisatie wel (terecht) als minderjarige werd beschouwd.

Hij had toegang tot een advocaat en Engelse lessen die door vrijwilligers in het kamp als

bezigheidstherapie werden georganiseerd. Ook deze bijstand viel weg na de toekenning van zijn

verblijfsstatuut.
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Verzoeker heeft dit meermaals aangegeven tijdens zijn gehoor op het CGVS en dit wordt door

objectieve landinformatie bevestigd, zoals hieronder zal worden uiteengezet.

Op de vraag of er geen andere huisvesting voorzien is voor mensen die een positieve beslissing hadden

gekregen, antwoordde verzoeker: "Er werd niets geregeld. Als je positief hebt, moet je je plan trekken.

De VN regelde woningen voor specifieke gevallen zoals zieke mensen, en andere gevallen."

(gehoorverslag CGVS, p. 6) Ook de advocaat bevestigde dat er geen huisvesting voorzien wordt: "In

verband met huisvesting zei die advocaat mij dat de autoriteiten niets voor mij konden regelen omdat er

teveel vluchtelingen zijn." (gehoorverslag CGVS, p. 9).

Verzoeker heeft al het mogelijke gedaan om zich te informeren. Hij kreeg geen uitleg over zijn rechten

en heeft zelf verschillende instanties opgebeld: "Het antwoord was: u hebt een positieve beslissing dus

zoek het zelf maar uit." (gehoorverslag CGVS, p. 6)

Verwerende partij merkt laconiek op dat tijdens de asielprocedure in 'bed, bad en brood' werd voorzien

(hoewel dit hoogst twijfelachtig is), en dat niet blijkt dat verzoeker nadien nog moeite gedaan heeft om

zijn situatie te verbeteren. Deze stelling is manifest foutief.

Het is voor verzoeker simpelweg onmogelijk om een menswaardig bestaan op te bouwen in

Griekenland. De structuren om dit mogelijk te maken zijn niet aanwezig.

Verzoeker heeft een enorm lange lijst met organisaties opgebeld met behulp van iemand die hij kende

die een woordje Grieks sprak en zijn situatie uitgelegd, namelijk dat hij een positieve beslissing heeft

maar de taal niet spreekt en dat hij wil integreren en hulp nodig heeft. Hij kreeg telkens opnieuw het

antwoord dat ze hem niet kunnen helpen, alleen in specifieke gevallen, en dat hij maar een andere

bestemming moest kiezen (gehoorverslag CGVS, p. 7).

In de bestreden beslissing verwondert het verwerende partij dat verzoeker de organisaties die hij

contacteerde niet bij naam kan noemen. De Griekse organisaties hadden echter een naam in een voor

verzoeker vreemde taal, en het is normaal dat hij na zoveel maanden deze namen niet meer vanbuiten

kent. Nu de verklaringen van verzoeker worden ondersteund door alle objectieve landeninformatie kan

het ene detail dat hij deze niet meer bij naam kan noemen de geloofwaardigheid van deze verklaringen

niet ondermijnen.

Verzoeker kreeg meermaals de boodschap dat hij het zelf maar moest uitzoeken (gehoorverslag CGVS,

p. 7, 8). Hij kreeg geen hulp van de autoriteiten.

Verwerende partij verwijt verzoeker dat hij niet persoonlijk bij de organisaties is langs geweest in de

hoofdstad Athene. Ook met deze stelling gaat verwerende partij voorbij aan de realiteit. Verzoeker

bevond zich op het eiland Kos en had letterlijk nul financiële middelen. Hij heeft het geluk gehad dat hij

de smokkelaar in Turkije al had betaald zodat hij weg is geraakt uit zijn persoonlijke hel in Griekenland.

Verzoeker had geen geld om een boot te nemen naar het vasteland, eten te kopen in Athene of gewoon

daar te overleven. Hij verklaarde hierover: "Hoe zou ik gaan. Hoe kan ik daar geraken, ik had geen geld

en je moet ook de kosten van de boot betalen en verblijf." Daarnaast kon verzoeker in Kos nog stiekem

bij zijn vrienden overnachten, in Athene zou hij geen andere keuze hebben dan te overnachten op

straat. Bovendien spreekt hij geen Grieks en heeft hij in Athene geen connecties die hem hiermee

konden helpen. Aangezien alle hulporganisaties hem ten slotte reeds via de telefoon hadden

afgescheept, en zijn advocaat en de organisatie UNICEF hem bevestigd hadden dat deze telefonische

informatie klopt, is het extreem logisch en zelfs een zeer goede beslissing van verzoeker om niet naar

Athene te reizen, daar in nog erbarmelijkere omstandigheden te verblijven, om gewoon voor de

(gesloten) deur van een hulporganisatie te gaan staan. Verzoeker heeft zelfs de Griekse autoriteiten

gecontacteerd met de vraag om hulp, namelijk de asielinstanties op het eiland Kos - het enige

contactpunt dat hij kende. Ook zij stuurden hem wandelen.

Ten slotte klopt het dat verzoeker de intentie had om naar Nederland te reizen. Het was voor verzoeker

nooit een keuze om al dan niet in Griekenland te verblijven. Verzoeker werd verplicht om asiel aan te

vragen in Griekenland, zo blijkt uit zijn verklaringen (gehoorverslag CGVS, p. 5). Verzoeker vraagt zich

echter af in welke mate zijn oorspronkelijke intentie relevant is in de beoordeling van huidig verzoek om

internationale bescherming. Hoewel zijn intentie effectief was om zich in Nederland te vestigen zegt dit

niets over zijn situatie in Griekenland en op welke manier hij daar diende te leven. Toen verzoeker in

Griekenland strandde heeft hij wel degelijk geprobeerd het beste te maken van zijn situatie. Nu dit

onmogelijk bleek én verzoeker bovendien de smokkelaar in Turkije al betaald had om hem naar

Nederland te brengen is het logisch dat verzoeker van zodra hij kon zijn kans gegrepen heeft om te

vertrekken. Dit feit ontslaat verwerende partij niet van haar verplichting om te onderzoeken of zijn

terugkeer naar Griekenland een schending van artikel 3 EVRM uitmaakt”.

“Verzoekers verklaringen worden ondersteund door de beschikbare objectieve landeninformatie over de

erbarmelijke situatie van erkende vluchtelingen in Griekenland.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de massale influx van vluchtelingen en asielzoekers in

Griekenland tot enorm veel problemen leidt. Integratie en de sociale rechten van begunstigden van
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internationale bescherming zijn geen prioriteit voor de Griekse overheid omwille van de crisis in het

Griekse opvangsysteem en de gebrekkige toegang tot de asielprocedure :

(…)

Verder is er een flagrant gebrek aan informatie over de rechten en verplichtingen als erkend vluchteling:

(…)

Verwerende partij verwijt verzoeker dat hij ontoereikende inspanningen heeft geleverd om een oplossing

te zoeken voor zijn huisvestings- en financiële problemen. Hij is echter volledig afhankelijk van de

informatie die hij krijgt van hulporganisaties, nu hij op geen enkele andere manier duidelijke informatie

kan verkrijgen in een voor hem begrijpbare taal. Informatie over administratieve formaliteiten om te

werken of te studeren was al helemaal niet beschikbaar.

Verzoeker heeft ondanks dit compleet gebrek aan informatie geprobeerd om oplossingen te zoeken

voor zijn penibele situatie. Verzoeker heeft zijn advocaat tijdens de asielprocedure gecontacteerd, maar

die kon hem niet meer helpen. De organisatie UNICEF die aanwezig was op het eiland Kos stelde ook

formeel hem niet te kunnen helpen, net als de Griekse asielinstanties. Verzoeker nam het heft in eigen

handen en zocht via het internet een lijst met alle hulporganisaties in Griekenland die hem mogelijk

informatie zouden kunnen geven over zijn rechten en mogelijkheden. Hij heeft de moeite genomen om

al deze organisaties op te bellen, maar werd afgescheept. Dat verzoeker zich dan maar persoonlijk had

moeten aanbieden bij deze organisaties in Athene is niet ernstig (cf. supra).

Verzoeker trachtte op alle mogelijke manieren aan informatie en hulp te komen om zijn penibele situatie

te verbeteren, tevergeefs.

Bovendien blijkt uit onderstaande informatie dat verzoekers verklaringen volledig overeenstemmen met

de realiteit en hij effectief het slachtoffer zal worden van een onmenselijke en vernederende

behandeling bij terugkeer naar Griekenland.

Het recentste AIDA rapport stelt met betrekking tot huisvesting:

(…)

Dit wordt bevestigd door andere bronnen :

(…)

Het Mensenrechtencomité kaartte op 7 november 2017 ook reeds de problematische situatie op het vlak

van huisvesting aan (CCPR 2770/2016, O.Y.K.A. v. Denmark, http://ccprcentre.org/files/decisions/CCPR

C7121 D 2770 2016 26714 E-2.pdf).

Hieruit volgt dat personen die een internationale beschermingsstatus hebben verkregen in Griekenland

in quasi alle gevallen op straat belanden, nu door de Griekse overheid geen financiële steun of

huisvesting voorzien wordt. De daklozencentra, waar ook begunstigden van internationale bescherming

terecht kunnen, zijn overvol, waardoor men veelal op straat belandt of in kraakpanden.

Sommige kwetsbare personen konden begin 2018 beroep doen op tijdelijke accommodatie in financiële

ondersteuning via UNHCR, zoals verzoeker verklaarde. Deze hulp was echter per definitie tijdelijk, met

het oog op het verlenen van een overgangsperiode tussen de asielprocedure en het uitbouwen van een

leven in Griekenland. Nadien moeten zij onherroepelijk de opvang verlaten en zelf voor hun huisvesting

instaan. De landeninformatie stelt echter zeer duidelijk dat terugkeerders vanuit andere Europese

lidstaten hier geen beroep (meer) op kunnen doen.

(…)

Verzoeker heeft op deze tijdelijke opvang zelfs geen beroep kunnen doen. Hij gaf aan dat hem werd

meegedeeld dat hij de opvang moest verlaten van zodra hij zijn verblijfstitel had verkregen. Een

overgangsperiode waarvan hierboven sprake is werd hem niet gegeven.

Verzoeker belandde op straat en sloop stiekem het kamp nog binnen om op de grond in een tent van

één van zijn vrienden te slapen.

Bij terugkeer naar Griekenland is het dan ook duidelijk dat verzoeker opnieuw op straat zal belanden, nu

hij geen recht heeft op enige huisvesting via de Griekse staat of de Verenigde Naties. Bovendien is er

intussen zoveel tijd verstreken dat de personen die hij kende in het kamp in Kos zich daar waarschijnlijk

niet meer bevinden. Zijn noodoplossing uit het verleden is dan ook niet meer dienstig. Verzoeker wenst

te benadrukken dat een verzoek om internationale bescherming prospectief dient te worden beoordeeld,

en uit bovenstaande informatie blijkt duidelijk dat hij niet kan rekenen op enige hulp van de overheid

voor onderdak.

Daarbij stelt het RSA rapport (stuk 5) zeer duidelijk dat :

(…)

Verzoeker kan dan ook geen beroep doen op enige steun van de overheid om in zijn basisbehoeften te

voorzien bij terugkeer.

Specifiek met betrekking tot de toegang tot gezondheidszorg valt het volgende terug te vinden:

(…)

Met betrekking tot tewerkstelling blijkt het volgende uit objectieve landeninformatie:

(…)
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Deze landeninformatie komt overeen met de verklaringen van verzoeker, die op de vraag of hij na zijn

positieve verblijfsbeslissing niet mocht werken, antwoordde: "ja maar ik sprak de taal niet en had geen

huisvesting." (gehoorverslag CGVS, p. 10).

Op Kos werden geen taallessen Grieks aangeboden. Er waren enkel lessen Engels die eerder een

tijdverdrijf uitmaakten: "Ja dus er werd enkel Engels aangeboden en het doel was dat je basic Engels

kon en om je vrije tijd te vullen." (gehoorverslag CGVS, p. 10)

Zelfs indien verzoeker in deze precaire omstandigheden erin zou slagen werk te vinden, is dit bovendien

praktisch onmogelijk gezien hij niet aan de nodige documenten kan raken door een gebrek aan

huisvesting. Een bankrekening en een zogenaamde 'tax registration' zijn hiervoor namelijk een vereiste.

Zonder bewijs van huisvesting of rekeningen voor nutsvoorzieningen is het echter onmogelijk om deze

formaliteiten te vervullen.

Dezelfde problemen doen zich voor bij het verkrijgen van enige financiële hulp van de staat. Dit is

namelijk in principe voorbehouden voor Griekse onderdanen of EU-burgers.

De uitkeringen die wel kunnen worden toegekend zijn zeer beperkt. Er is enkel een (beperkte)

solidariteitsuitkering beschikbaar, maar om hiervoor in aanmerking te komen moet men opnieuw erg

veel administratieve formaliteiten vervullen, evenals zeer veel documenten voorleggen (zoals een

huurovereenkomst, water- en elektriciteitsrekeningen, een bankrekening en een 'tax registration').

Bovendien zijn de wachtlijsten erg lang.

Personen zoals verzoeker voldoen niet aan de voorwaarden gezien zij geen huisvesting hebben bij

terugkeer naar Griekenland, en kunnen bijgevolg geen aanvraag indienen voor deze uitkering (zie stuk

7). Het zal dan ook verschillende maanden (zelfs jaren) duren alvorens verzoeker hierop aanspraak zou

kunnen maken. In de tussentijd is hij niet geholpen.

Het AIDA rapport stelt:

(…)

Verzoeker kan dan ook noch zelf voor zijn levensonderhoud instaan door arbeid, noch beroep doen op

enige steun van de overheid om in zijn basisbehoeften te voorzien bij terugkeer.

Ondanks de bestaande wettelijke initiatieven is in de praktijk voorts sprake van ernstige discriminatie,

racisme en geweld ten aanzien van begunstigden van internationale bescherming:

(…)

Verschillende rapporten bevestigen ook het bestaan van politiegeweld en arbitraire detentie van

vluchtelingen in Griekenland :

(…)

Ook verzoeker gaf tijdens zijn gehoor enkele voorbeelden van incidenten waarbij hij gediscrimineerd

werd.

Bovenstaande informatie geeft zeer duidelijk weer hoe erbarmelijk de levensomstandigheden voor

begunstigden van internationale bescherming in Griekenland zijn. Het land verkeert al enkele jaren in

een crisis. Samen met de massale instroom van asielzoekers schiet het land ernstig tekort op het vlak

van integratie-inspanningen, huisvesting, onderwijs, taallessen, informatievoorzieningen en

gezondheidszorg. Bovendien is er ook sprake van discriminatie en racisme tegenover vluchtelingen.

De Magdeburg rechtbank in Duitsland besloot op 13 november 2018 dat de levensomstandigheden in

Griekenland een schending van artikel 3 EVRM uitmaakten en begunstigden van internationale

bescherming bijgevolg niet naar Griekenland konden worden teruggestuurd :

(…)

Hetzelfde geldt voor de Nederlandse Raad van State die op 15 juli 2019 het volgende oordeelde:

(…)

Ook uw Raad bevestigde erg recent nog dat personen die internationale bescherming genieten in

Griekenland zich daar in erg moeilijke en soms schrijnende (levens)omstandigheden kunnen bevinden

en geconfronteerd kunnen worden met allerhande belemmeringen met betrekking tot o.a. de toegang tot

gezondheidszorg (RvV nr. 228 238 van 30 oktober 2019).

Verzoekers verklaringen stemmen perfect overeen met de beschikbare landeninformatie. Hij kan geen

aanspraak maken op een woning. Werken is enorm moeilijk door een gebrek aan werkervaring en een

gebrek aan kennis van de Griekse taal, zonder dat verzoeker de financiële ruimte heeft om deze taal

eerst te leren alvorens te beginnen werken. Bovendien kan hij niet aan de administratieve verplichtingen

voldoen om te worden tewerkgesteld wegens gebrek aan huisvesting.

In tegenstelling tot wat verwerende partij beweert heeft verzoeker wel degelijk zeer uitgebreide

inspanningen geleverd om zijn leven op te bouwen in Griekenland, maar dit bleek snel onmogelijk en er

was geen enkel perspectief op verbetering. Daarop besloot hij het land te verlaten.

Zoals aangetoond is hij volledig afhankelijk van hulporganisaties om enige informatie te verkrijgen over

huisvesting of andere sociale rechten. Indien hij aangeeft dat hij op straat zal terecht komen kan het

onmogelijk aan verzoeker worden verweten dat hij hier geloof aan hecht en een andere oplossing zoekt
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om in zijn levensonderhoud te voorzien. Nu dit in Griekenland niet mogelijk was zoekt hij deze oplossing

in België.

Verwerende partij laat na om verzoekers verzoek om internationale bescherming prospectief te

beoordelen, alsook om enige landeninformatie te verzamelen over de situatie in Griekenland.

Verzoeker heeft verschillende elementen aangebracht waaruit blijkt dat hij zowel op basis van de

algemene situatie in Griekenland als door zijn eigen individuele situatie een risico loopt op een

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer hij dient terug te keren naar Griekenland. Daarbij

dient te worden opgemerkt dat door verwerende partij geen enkel onderzoek gevoerd werd naar de

levensomstandigheden in Griekenland. Er bevindt zich geen enkele landeninformatie in het dossier.

Verwerende partij baseert zich louter op verzoekers verklaringen, om dan te concluderen dat hij

onvoldoende inspanningen heeft geleverd om zich aldaar te vestigen. Alleen hierom laat zij na om zijn

concrete situatie in rekening te brengen.

Uit al het bovenstaande blijkt echter duidelijk dat verzoeker bij een terugkeer naar Griekenland gelet op

zijn persoonlijke omstandigheden (gebrek aan huisvesting, gebrek aan financiële middelen,

onmogelijkheid om te worden tewerkgesteld, ...), in een situatie zal terechtkomen die een schending van

artikel 3 EVRM uitmaakt.

Het is duidelijk dat de bescherming die aan verzoeker werd toegekend in Griekenland enkel op papier

bestaat doch in de praktijk ontoereikend is. Verzoeker heeft niets aan de rechten die hem worden

toegedicht doch die hij niet kan uitoefenen.

Een leven op straat, of in het beste geval een tijdelijk onderkomen in een tent of sloppenwijk zoals

verzoeker doormaakte op Kos, is het enige bereikbare voor verzoeker.

Dit is ontoereikend om te kunnen spreken van een beschermingsstatus.”

2.2. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande om hem de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen of om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te

sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog de volgende stukken bij het verzoekschrift:

“3. RAAD VAN EUROPA, Report of the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe,

Dunja Mijatovic, following her visit to Greece from 25 to 29 June 2018, CommDH(2018)24, 6 november

2018, (…)

4. REFUGEE SUPPORT AEGEAN en STIFTUNG PRO ASYL, Legal Note on the living conditions of

beneficiaries of international protection in Greece. Rights and effective protection exist only on paper:

the precarious existence of beneficiaries of international protection in Greece, 23 juni 2017, (…)

5. REFUGEE SUPPORT AEGEAN en STIFTUNG PRO ASYL, Legal Note on the living conditions of

beneficiaries of international protection in Greece - update, 30 augustus 2018, (…)

6. Ourania KOTSIOU e.a., Impact of the Refugee Crisis on the Greek Healthcare System: A long road to

Ithaca, Int J Environ Res Public Health 15 augustus 2018, (…)

7. ASYLUM INFORMATION DATABASE, Country Report: Greece - 2018 update, maart 2019, (…)

8. ECRE, Greek government disregards UNHCR reports of sexual violence in Greek island camps', 23

februari 2018, (…)”.

2.4. Bij aanvullende nota van 13 mei 2020 maakt verzoeker volgende stukken over:

“1. ASYLOS, Grèce: Situation des réfugiés, december 2019, (…)

2. NANSEN, Situation des bénéficiaires de protection internationale en Grèce, december 2019, (…)

3. Krantenartikels over de huidige ontwikkelingen aan de Griekse grenzen;

4. EUROPIAN PARLIAMENT, Tackling the coronavirus outbreak: Impact on asylum-seekers in the EU,

April 2020, (…)

5. Krantenartikels over de impact van het coronavirus in Griekenland”.

Onder verwijzing naar voormelde stukken betoogt verzoeker dat uit getuigenissen van personen die na

een verzoek om internationale bescherming in een andere lidstaat werden teruggestuurd naar

Griekenland en uit het rapport Nansen blijkt dat zij die terugkeren naar Griekenland “zeer moeizaam

toegang hebben tot huisvesting of gezondheidszorg”, waarbij het bovendien gelet op de huidige crisis

aan de Griekse grenzen ondenkbaar is dat er op korte termijn verbetering op komst is. Verder duidt

verzoeker er op dat door de COVID-19 pandemie de gezondheidszorg nog meer onder druk komt te

staan evenals de toegang tot openbare diensten, huisvesting en tewerkstelling dit ingevolge de

ineenstorting van de economie. Ook worden er “amper” maatregelen genomen om in de kampen de

omstandigheden te verbeteren en er de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De minister van

asiel en migratie gaf zelfs aan dat het de migranten die de quarantainemaatregelen niet naleefden zou

verboden worden om een asielaanvraag in te dienen, hen eventueel boetes worden opgelegd of worden

teruggestuurd naar hun thuisland.
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3. Beoordeling van de zaak

3.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Waar verzoeker de schending aanvoert van

“artikel 14 van het KB van 11 juli 2003”, dient te worden vastgesteld dat hij niet duidt op welk KB hij

doelt. Evenmin werkt hij uit waaruit de vermeende schending zou bestaan. Derhalve wordt deze

schending niet dienstig aangevoerd.

3.2. Daar waar verzoeker in zijn verzoekschrift verwijst naar artikel 33 van voormelde richtlijn

2013/32/EU, wijst de Raad erop dat voormeld artikel van de richtlijn bij de wet van 21 november 2017

werd omgezet in artikel 57/6, § 3 van de Vreemdelingenwet waardoor deze bepaling van de richtlijn niet

langer over directe werking beschikt, behoudens de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie

(Wetsontwerp 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, Parl. St. Kamer 2016-2017, nr. 2548/001, p. 105-110). Derhalve wordt verder in

onderhavig arrest verwezen naar desbetreffend artikel van de Vreemdelingenwet.

3.3. Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen de bestreden beslissing

van de commissaris-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker internationale bescherming behoeft integraal

deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3

EVRM is dan ook niet aan de orde.

3.4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

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

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

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

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

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

3.5. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeker de bestreden beslissing aanvecht

noch betwist waar terecht gesteld wordt dat in zijner hoofde geen bijzondere procedurele noden konden

worden vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zijn rechten werden gerespecteerd

en dat hij kon voldoen aan zijn verplichtingen.

3.6. De bestreden beslissing is geschraagd op artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet.

Deze bepaling bepaalt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een verzoek

om internationale bescherming niet-ontvankelijk kan verklaren wanneer de verzoeker reeds

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

In dit kader dient vooreerst te worden opgemerkt dat verzoeker niet betwist, en dat uit de stukken van

het dossier genoegzaam blijkt, dat verzoeker internationale bescherming geniet in Griekenland en dat hij

aldaar een verblijfsvergunning kreeg, geldig tot 14 februari 2022 (administratief dossier, notities van het

persoonlijk onderhoud, p.5; verklaring DVZ, nr.22; map ‘landeninformatie’). Verzoeker zou dit

verblijfsdocument beweerdelijk hebben verscheurd wanneer hij onderweg was van Griekenland naar

Nederland (administratief dossier, verklaring DVZ, nr.22). Waarom verzoeker dergelijk belangrijk

document zou hebben vernietigd, kan echter niet worden ingezien. Nog daargelaten de vraag naar de

geloofwaardigheid van de verklaring dat verzoeker zijn verblijfsdocument voor Griekenland zou hebben

vernietigd, betwist verzoeker bovendien niet, en kan verweerder bijgevolg worden bijgetreden waar deze

stelt, dat niets erop wijst dat verzoeker, die in dit land over een internationale beschermingsstatus

beschikt, heden niet zou kunnen terugkeren naar en niet opnieuw zou worden toegelaten tot

Griekenland.
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In het kader van de toepassing van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet, kan voorts

worden gewezen op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Op 26 juni 2008 stelde het hof dat

“gezien alle EU-lidstaten partij zijn bij het EVRM, er mag van uit gegaan worden dat de

fundamentele rechten er niet geschonden worden, of op z’n minst dat de betrokkenen er over de nodige

beroepsmogelijkheden beschikken indien dit het geval moest zijn” (GwH 26 juni 2008, nr.95/2008).

Eveneens kan worden verwezen naar de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. In het arrest

van het Hof (Grote kamer) van 19 maart 2019 werd in de gevoegde zaken C-297/17, C-318/17,

C-319/17 en C-438/17 gesteld als volgt:

“83 Wat ten eerste de in punt 81 van het onderhavige arrest bedoelde situatie betreft, moet in

herinnering worden gebracht dat het Unierecht steunt op de fundamentele premisse dat elke lidstaat

met alle andere lidstaten een reeks gemeenschappelijke waarden deelt waarop de Unie berust, en dat

elke lidstaat erkent dat de andere lidstaten deze waarden met hem delen, zoals is bepaald in artikel 2

VEU. Deze premisse impliceert en rechtvaardigt dat de lidstaten er onderling op vertrouwen dat de

andere lidstaten deze waarden erkennen en het Unierecht, dat deze waarden ten uitvoer brengt, dus in

acht nemen, en dat hun respectieve nationale rechtsordes in staat zijn een effectieve en gelijkwaardige

bescherming te bieden van de in het Handvest erkende grondrechten, met name in de artikelen 1 en 4

van het Handvest, waarin een van de fundamentele waarden van de Unie en haar lidstaten is

vastgelegd (arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 80 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

84 Het beginsel van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten is in het Unierecht van wezenlijk

belang, aangezien het de mogelijkheid biedt om een ruimte zonder binnengrenzen te verwezenlijken en

in stand te houden. Meer in het bijzonder vereist het beginsel van wederzijds vertrouwen, met name wat

de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht betreft, dat elk van de lidstaten, behoudens uitzonderlijke

omstandigheden, ervan uitgaat dat alle andere lidstaten het Unierecht en, met name, de door dat recht

erkende grondrechten in acht nemen (arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 81 en aldaar

aangehaalde rechtspraak).

85 Bijgevolg moet in het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel worden

aangenomen dat de behandeling van personen die om internationale bescherming verzoeken, in elke

lidstaat in overeenstemming is met de vereisten van het Handvest, het Verdrag van Genève en het

EVRM (arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 82 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Dit is met

name het geval bij de toepassing van artikel 33, lid 2, onder a), van de procedurerichtlijn, dat in het

kader van de bij die richtlijn ingevoerde gemeenschappelijke asielprocedure, een uitdrukking van het

beginsel van wederzijds vertrouwen vormt.

86 Toch kan niet worden uitgesloten dat de werking van dit stelsel in de praktijk in een bepaalde

lidstaat grote moeilijkheden ondervindt, en dat dus een ernstig risico bestaat dat personen die om

internationale bescherming verzoeken, in die lidstaat worden behandeld op een wijze die hun

grondrechten schendt (zie arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 83 en aldaar aangehaalde

rechtspraak).

87 In dit verband zij erop gewezen dat, gelet op de algemene en absolute aard van het in artikel 4

van het Handvest opgenomen verbod, dat nauw verband houdt met de eerbiediging van de menselijke

waardigheid en dat zonder enige mogelijkheid tot afwijking alle vormen van onmenselijke of

vernederende behandeling verbiedt, voor de toepassing van artikel 4 niet van belang is of de betrokken

persoon een ernstig risico loopt op een dergelijke behandeling op het moment zelf van de overdracht,

dan wel tijdens de asielprocedure of na afloop daarvan (zie naar analogie arrest van heden, Jawo,

C-163/17, punt 88).

88 Wanneer de rechter bij wie beroep wordt ingesteld tegen een besluit waarbij een nieuw verzoek

om internationale bescherming is afgewezen wegens niet-ontvankelijkheid, over gegevens beschikt die

de verzoeker heeft overgelegd om aan te tonen dat er in de lidstaat die reeds subsidiaire bescherming

heeft verleend, een dergelijk risico bestaat, is deze rechter dan ook ertoe gehouden om op basis van

objectieve, betrouwbare, nauwkeurige en naar behoren bijgewerkte gegevens en afgemeten aan het

beschermingsniveau van de door het Unierecht gewaarborgde grondrechten, te oordelen of er sprake is

van tekortkomingen die hetzij structureel of fundamenteel zijn, hetzij bepaalde groepen van personen

raken (zie naar analogie arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 90 en aldaar aangehaalde

rechtspraak).

89 In dat verband dient te worden benadrukt dat de in het vorige punt van het onderhavige arrest

vermelde tekortkomingen alleen dan onder artikel 4 van het Handvest vallen – welk artikel overeenstemt

met artikel 3 EVRM en waarvan de inhoud en reikwijdte dus krachtens artikel 52, lid 3, van het Handvest

dezelfde zijn als die welke er door genoemd verdrag aan worden toegekend – wanneer die

tekortkomingen een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken, wat afhangt van alle

gegevens de zaak (arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 91 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
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90 Deze bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid is bereikt wanneer de onverschilligheid van

de autoriteiten van een lidstaat tot gevolg zou hebben dat een persoon die volledig afhankelijk is van

overheidssteun, buiten zijn wil en zijn persoonlijke keuzes om, terechtkomt in een toestand van zeer

verregaande materiële deprivatie die hem niet in staat stelt om te voorzien in zijn meest elementaire

behoeften, zoals eten, zich wassen en beschikken over woonruimte, en negatieve gevolgen zou hebben

voor zijn fysieke of mentale gezondheid of hem in een toestand van achterstelling zou brengen die

onverenigbaar is met de menselijke waardigheid (arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 92 en aldaar

aangehaalde rechtspraak).

91 Die drempel wordt dus niet bereikt in situaties die, ook al worden zij gekenmerkt door een grote

onzekerheid of een sterke verslechtering van de levensomstandigheden van de betrokken persoon,

geen zeer verregaande materiële deprivatie meebrengen waardoor deze persoon in een situatie

terechtkomt die zo ernstig is dat zijn toestand kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of

vernederende behandeling (arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 93).

92 Gelet op de vragen die in dit verband bij de verwijzende rechter rijzen, dient erop te worden

gewezen dat, in het licht van het belang van het beginsel van wederzijds vertrouwen voor het

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, schendingen van de bepalingen van hoofdstuk VII van de

kwalificatierichtlijn die niet leiden tot een schending van artikel 4 van het Handvest, de lidstaten niet

beletten de bij artikel 33, lid 2, onder a), van de procedurerichtlijn verleende bevoegdheid uit te oefenen.

93 De eveneens door de verwijzende rechter vermelde omstandigheid dat personen die subsidiaire

bescherming genieten in de lidstaat die de verzoeker een dergelijke bescherming heeft verleend, geen

bestaansondersteunende voorzieningen genieten of voorzieningen genieten die duidelijk beperkter zijn

dan die welke in andere lidstaten worden geboden, zonder dat zij evenwel anders worden behandeld

dan de onderdanen van deze lidstaat, kan alleen dan leiden tot de vaststelling dat de verzoeker er wordt

blootgesteld aan een reëel risico op een behandeling die in strijd is met artikel 4 van het Handvest,

wanneer die omstandigheid tot gevolg heeft dat die verzoeker vanwege zijn bijzondere kwetsbaarheid,

buiten zijn wil en zijn persoonlijke keuzes om, zou terechtkomen in een situatie van zeer verregaande

materiële deprivatie, die beantwoordt aan de in de punten 89 tot en met 91 van het onderhavige arrest

genoemde criteria.

94 Hoe dan ook kan op basis van het enkele feit dat de sociale bescherming en/of de

levensomstandigheden gunstiger zijn in de lidstaat waar het nieuwe verzoek om internationale

bescherming is ingediend dan in de lidstaat die reeds subsidiaire 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 (zie

naar analogie arrest van heden, Jawo, C-163/17, punt 97).”

Verzoeker dient overeenkomstig het voorgaande in casu aldus aan te tonen dat er in Griekenland

sprake zou zijn van tekortkomingen die hetzij structureel of fundamenteel zijn, hetzij bepaalde groepen

van personen raken, alsmede dat deze tekortkomingen, gelet op alle gegevens van de voorliggende

zaak, een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken, en dit in zulke mate dat hij zou

worden geconfronteerd met een zeer verregaande materiële deprivatie waardoor hij in een situatie zou

terechtkomen die dermate ernstig is dat zijn toestand op zich kan worden gelijkgesteld met een

onmenselijke of vernederende behandeling.

Verzoeker herhaalt te dezen zijn eerder aangehaalde verklaringen omtrent zijn levensomstandigheden

en de racistische incidenten in Griekenland en benadrukt uitgebreid de problemen aldaar inzake (de

vereiste administratieve stappen en documenten voor) de toegang tot huisvesting, de arbeidsmarkt,

opvang, ondersteuning en medische zorg. Ter staving van zijn betoog dienaangaande, wijst verzoeker

in het voorliggende verzoekschrift op algemene informatie.

Uit de door verzoeker aangehaalde en voorliggende landeninformatie kan in dit kader echter geenszins

worden afgeleid dat de algemene situatie in Griekenland zou worden gekenmerkt door dermate

structurele en verregaande tekortkomingen of van zulke ernstige aard zou zijn dat deze op zich volstaat

om aan te tonen dat eenieder die aldaar internationale bescherming geniet (onder meer omwille van de

toestand op het vlak van huisvesting, werkgelegenheid, opvang, ondersteuning, medische zorgen en

racistisch geïnspireerde incidenten) zou dreigen terecht te komen in of zou worden geconfronteerd met

ernstige problemen en zich daardoor zou bevinden in een situatie waarin de voormelde, bijzonder hoge

drempel van zwaarwegendheid is bereikt en waarin hij zou worden geconfronteerd met een zeer

verregaande materiële deprivatie die kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende

behandeling. Verzoeker dient zulks aldus in concreto en aan de hand van zijn persoonlijke

omstandigheden aannemelijk te maken.
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Verzoeker slaagt hierin echter niet. Vooreerst kan in dit kader worden opgemerkt dat hij in zijn

verklaringen zelf duidelijk liet uitschemeren dat, zo hij hiertoe een ernstige poging zou ondernemen, hij

weldegelijk in Griekenland kan blijven en zich aldaar kan integreren. Wanneer hem gevraagd werd of hij

inspanningen deed om Grieks te leren, antwoordde hij immers: “Mijn doel was en ik was gefocust om

naar Nederland te gaan en plan B was om in Griekenland te blijven en te integreren. Dus ik heb geen

kans gehad om te integreren en om hun te laten zien wat ik kan” (administratief dossier, notities van het

persoonlijk onderhoud, p.10).

Verder wordt in het kader van het voorgaande in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“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 subsidiaire beschermingsstatus 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.

Zo blijkt dat u direct na uw aankomst op het Griekse eiland Kos opvang kreeg in een tent in het

vluchtelingenkamp. U kreeg een slaapzak en een matras en deelde de tent met vier personen. U kreeg

driemaal daags eten en een maandelijkse vergoeding van negentig euro. Nadat u de subsidiaire

beschermingsstatus werd toegekend, moest u het vluchtelingenkamp verlaten en in uw eigen behoeften

voorzien, alsook zelf een onderkomen zoeken. U bleef echter stiekem in het kamp slapen bij een vriend.

Uit voorgaande blijkt geenszins dat u blootgesteld werd aan een mensonwaardige behandeling daar

sinds de registratie van uw verzoek om internationale bescherming tot de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in een bed, bad en brood werd voorzien. U stelt weliswaar dat u na de toekenning

van uw status op straat stond en dat u verschillende instanties hebt gecontacteerd om te informeren

naar uw rechten en plichten, naar een integratieprogramma, taalcursus en huisvesting, doch blijkt dat u

weinig doorgedreven pogingen hebt ondernomen om tot een resultaat te komen. U gevraagd naar

welke specifieke organisaties u bent gegaan, komt u niet verder dan te verwijzen naar een advocaat en

Unicef die u bijstond tijdens uw asielprocedure en naar een afgeprinte lijst met contactgegevens van

verschillende organisaties, waarvan u er echter geen enkele bij naam kunt noemen. U stelt dat u zelf op

het internet hebt gezocht naar uw rechten en plichten en toen deze lijst hebt gevonden en een voor een

al deze organisaties hebt opgebeld. U gevraagd waarom u niet persoonlijk bent langsgaan bij deze

organisaties, stelt u dat ze allen in Athene waren gevestigd en dat het voor u onmogelijk was om vanuit

Kos Athene te bereiken. U erop gewezen dat u wel in België geraakt bent, werpt u op niemand te

kennen in Athene. Bovendien dient opgemerkt dat u enkel naar de Griekse asielinstantie bent gestapt

en geen enkele andere overheidsinstantie hebt gecontacteerd om zich te informeren. U gevraagd of u

heeft geprobeerd om zich de Griekse taal eigen te maken, stelt u dat u enkel een basiscursus Engels

hebt gevolgd in het vluchtelingenkamp. U beweert bovendien dat u er op gefocust was om naar

Nederland te gaan en dat Griekenland slechts uw plan B was. Dit en uw verklaringen dat u al op de dag

van uw aankomst in Griekenland had aangegeven te willen doorreizen naar Nederland, evenals het feit

dat u minder dan drie maanden na de toekenning van een beschermingsstatus effectief van Griekenland

naar Nederland bent vertrokken, zijn een indicatie dat u al reeds van bij het begin geen leven in

Griekenland wou opbouwen (CGVS, pp. 6-10).”
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Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Met de loutere herhaling en

bevestiging van zijn eerder afgelegde verklaringen omtrent zijn levensomstandigheden in Griekenland,

doet hij geenszins afbreuk aan de voormelde, inzake deze verklaringen gedane vaststellingen.

Verzoeker is voorts een jongvolwassen man, ging zes jaar naar school en volgde daarnaast

Koranonderwijs. Verder heeft hij een uitgebreide ervaring als (clini-)clown, hetgeen hij deed in alle

ziekenhuizen in Saoedi-Arabië en in onder andere restaurants en lunaparken en hetgeen hij kan staven

met verschillende waarderingsattesten (administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud,

p.4-5). Verder kreeg hij in Griekenland initieel, als asielzoeker, gedurende een half jaar huisvesting in

een tent, kreeg hij er drie maaltijden per dag, kon hij zich aldaar wassen in de douches die ter

beschikking waren, ontving hij daarnaast een uitkering van 90 euro per maand en kon hij er een cursus

Engels volgen (ibid., p.6-7). Dat al deze voordelen daarna wegvielen, dat hij niet geïnformeerd werd

over zijn verdere rechten en dat hij aan zijn lot werd overgelaten, kan gelet op het schrille contrast met

de eerdere behandeling die hem ten beurt viel bezwaarlijk overtuigen. Hoe dan ook blijkt dat hij in staat

was om zichzelf te informeren, op zoek te gaan naar zijn rechten en een lijst van instanties op te stellen

die hem eventueel zouden kunnen helpen. Uit de uitgebreide lijst die hij in dit kader zelf neerlegde, uit

zijn verklaringen bij het CGVS (ibid., p.7) en ook uit hetgeen verzoeker aanvoert in het verzoekschrift,

blijkt daarbij dat er in Griekenland een veelheid hulporganisaties actief zijn die hem eventueel konden en

kunnen helpen bij het bekomen van juridische bijstand, huisvesting, toegang tot basishygiëne en

sanitaire voorzieningen, voedsel, taalcursussen en ander onderwijs, gezondheidszorg, psychologische

begeleiding, sociale ondersteuning en integratie. Dat al deze instanties verzoeker telefonisch

eenvoudigweg zouden hebben afgewimpeld met de boodschap dat hij het maar elders moest proberen,

is, daar deze organisaties klaarblijkelijk net in het leven zijn geroepen om personen in zijn situatie te

helpen, in het geheel niet geloofwaardig. Hoe dan ook mocht weldegelijk worden verwacht dat

verzoeker, zo hij telefonisch werd afgewimpeld, zich in persoon naar de betrokken organisaties zou

hebben begeven om de nodige bijstand te verkrijgen. Dat hij vanuit Kos niet in Athene kon geraken, kan

daarbij niet worden aangenomen aangezien hij niet aantoont hiertoe een ernstige poging te hebben

ondernomen en hij wel bij machte bleek om vanuit Kos naar Nederland, en nadien België, te reizen.

Verzoekers gedragingen en verklaringen kunnen aldus geenszins volstaan om aan te tonen en

verzoeker maakt evenmin op een andere wijze aannemelijk dat de voormelde organisaties niet genegen

waren en zouden zijn om hem te helpen. Daarenboven laat verzoeker de terechte vaststelling onverlet

dat hij, benevens het asielcentrum in Kos, geen enkele Griekse overheidsinstantie trachtte te

contacteren om zich te informeren of bijstand te bekomen. Nochtans mocht worden verwacht dat hij dit,

eventueel met behulp van één van de aanwezige hulporganisaties of derden, zou hebben gedaan. Voor

het overige erkent verzoeker dat hij indertijd geen intentie had om zich in Griekenland te integreren en

dat hij van meet af aan het doel had om naar Nederland door te reizen.

Dat verzoeker, om huisvesting, tewerkstelling, taalkennis en (financiële) ondersteuning te verwerven,

initieel mogelijks eerst een aantal administratieve stappen zou moeten doorlopen en enige wachttijd zou

dienen te respecteren, en dat hij daarvoor en in tussentijd aangewezen zou zijn op de hulp en

ondersteuning van de Griekse overheid, hulporganisaties en/of derden, kan in het kader van het

voorgaande niet als een onoverkomelijk euvel worden gezien en volstaat geenszins om aan te tonen dat

hij in tussentijd in een situatie zou terechtkomen waarin de hoger aangehaalde, bijzonder hoge drempel

van zwaarwegendheid zou worden bereikt en waarin hij zou worden geconfronteerd met een zeer

verregaande materiële deprivatie die kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende

behandeling.

Verzoeker laat de bestreden beslissing voor het overige geheel ongemoeid waar gesteld wordt:

“Verder in uw verklaringen hekelt u de houding van Griekse burgers ten aanzien van vluchtelingen. U

stelt dat u racistische opmerkingen te horen kreeg en dat u over dezelfde kam geschoren werd als

vluchtelingen die bijvoorbeeld diefstallen pleegden. Zo werd u in de winkel in de gaten gehouden. U

beweert ook dat een buschauffeur u ooit eens vroeg waarom u wou instappen. U werd echter wel

toegelaten op de bus. Buiten dit incident had u geen persoonlijke problemen met burgers. U verklaart

ook expliciet dat u nooit problemen met de Griekse autoriteiten heeft gehad (CGVS, p. 10). U

uitdrukkelijk gevraagd of er nog andere redenen zijn waarom u vreest bij een terugkeer naar

Griekenland, stelt u geen andere problemen te hebben gekend. Uit voorgaande kan dan ook geen

persoonsgerichte vrees worden afgeleid, en deze incidenten lopen geenszins op tot vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie.”

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien verzoeker deze

geheel ongemoeid laat, onverminderd gelden.

De Raad herhaalt te dezen dat Griekenland als EU-lidstaat gebonden is aan het EU-acquis dat voorziet

in (minimum)normen inzake rechten en voordelen die verbonden zijn aan verzoekers
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beschermingsstatus en waarvan hij gebruik kan maken. Aldus kan er worden vanuit gegaan dat de

fundamentele rechten van de verzoekende partij er verzekerd zijn, dat de geboden bescherming in

wezen doeltreffend is, dat Griekenland het non-refoulement beginsel naleeft en dat de levensstandaard

van de verzoekende partij in Griekenland niet gekwalificeerd kan worden als zijnde vervolging of

ernstige schade. Verzoeker slaagt er, mede gelet op het voorgaande, geenszins in om het tegendeel

aan te tonen. Hij toont niet concreet aan dat de levensomstandigheden waarin hij in Griekenland

vertoefde een schending uitmaakten van zijn fundamentele rechten en brengt geen argumenten bij die

een overtuigende, concrete aanwijzing vormen van het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging

of een reëel risico op het lijden van ernstige schade in zijner hoofde en ten overstaan van Griekenland.

Er zijn evenmin aanwijzingen dat de verzoekende partij verhinderd zou zijn om opnieuw tot het

grondgebied van Griekenland te worden toegelaten. Verzoekers situatie als persoon die internationale

bescherming geniet verschilt, waar hij wijst op het arrest C.K. en het arrest M.S.S. van het Hof van

Justitie, bovendien fundamenteel van de situatie van de persoon die om internationale bescherming

verzoekt. Als persoon die internationale bescherming geniet, heeft hij binnen de EU immers een

specifieke bescherming tegen refoulement. Overeenkomstig het recht van de EU zijn er ook een

verblijfsrecht en diverse rechten en voordelen op het gebied van toegang tot werk, sociale bescherming,

gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en integratie verbonden met zijn status. Het feit dat de

algemene economische toestand in de lidstaten van de EU verschillend is, ondermijnt deze vaststelling

niet. Niet alle ingezetenen van de EU hebben een gelijkwaardige toegang tot huisvesting, werk en

andere sociale infrastructuren. Dit geldt ook voor personen die internationale bescherming binnen de EU

genieten. De vaststelling dat er verschillen bestaan tussen de lidstaten van de EU in de toekenning van

rechten aan personen die internationale bescherming genieten, en de mate waarin zij deze rechten

kunnen doen gelden, houdt in hoofde van de verzoekende partij op zich geen vervolging in

overeenkomstig artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade

overeenkomstig artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Ook in de aanvullende nota geeft verzoeker niet aan dat hem om reden van zijn internationale

beschermingsstatus per definitie de toegang tot huisvesting en gezondheidszorg zou worden ontzegd,

doch enkel dat deze toegang moeilijk is. Waar verzoeker in zijn nota voormelde toegang en deze tot de

openbare diensten en tot tewerkstelling vooral koppelt aan de instortende economie ingevolge de

COVID-19 pandemie kan door de Raad niet worden ingezien waarom deze verminderde toegang niet

evenzeer de Griekse, zelfs de Europese bevolking zou treffen. Verzoeker doet derhalve geen afbreuk

aan het hoger gestelde dat het feit dat de algemene economische toestand in de lidstaten van de EU

verschillend is de eerder geponeerde vaststelling niet ondermijnt.

Dat de Griekse minister van asiel en migratie dreigt aan de migranten die de quarantainemaatregelen

niet naleven te verbieden asiel aan te vragen, hen boetes op te leggen en eventueel terug te sturen naar

hun land van herkomst is ter zake niet dienend daar verzoeker er niet langer een pas aangekomen

migrant of een verzoeker om internationale bescherming betreft, doch hij in Griekenland reeds een

internationale beschermingsstatus bekwam.

Waar verzoeker daarnaast nog verwijst naar een aantal arresten die in het verleden werden geveld, dit

zowel in het buitenland als door de Raad, dient te worden opgemerkt dat hij hiermee geen afbreuk kan

doen aan het voorgaande. Nog daargelaten dat hij niet concreet aantoont dat hij zichzelf in een

vergelijkbare situatie zou bevinden als de personen waarop deze arresten betrekking hadden, dient

immers te worden opgemerkt dat de precedentenwerking niet wordt aanvaard in het Belgische recht. De

rechtspraak die verzoeker in het kader van het voorgaande aanhaalt heeft geen precedentwaarde en elk

dossier wordt afzonderlijk en op individuele wijze onderzocht en beoordeeld, rekening houdend met de

concrete situatie alsook met de individuele elementen zoals aangebracht door de verzoeker om

internationale bescherming. Bovendien betreft het steeds de beoordeling van de situatie zoals deze

bestaat op het ogenblik van de beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming. De

appreciatie van de feiten in het licht van de bestaande situatie gebeurt in elk stadium van de procedure.

Feiten en elementen eigen aan elk concreet verzoek om internationale bescherming, waaronder de

voorliggende landeninformatie en de verklaringen en de gedragingen van de verzoeker om

internationale bescherming, zijn bepalend bij de beoordeling van het dossier.

De door verzoeker neergelegd documenten, opgenomen in de map ‘documenten’ in het administratief

dossier, kunnen omwille van de in de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte

redenen, die door verzoeker overigens niet worden weerlegd of betwist, tot slot geen afbreuk doen aan

het voorgaande.

3.7. Gelet op het voorgaande, heeft de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

met recht besloten tot de niet-ontvankelijkheid van verzoekers verzoek om internationale bescherming
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op basis van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet en dient het beroep te worden

verworpen.

3.8. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

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

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


