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nr. 239 218 van 29 juli 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. VERSLYPPE

Ezelstraat 25

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 19 februari 2020

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

staatlozen van 7 februari 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 18 juni 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juli 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. VERSLYPPE en van attaché

A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 24 september 2019, verklaart er zich

op 25 september 2019 vluchteling.

1.2. Op 7 februari 2020 werd door de commissaris-generaal een beslissing niet-ontvankelijk verzoek

(internationale bescherming in een andere EU lidstaat) genomen die per aangetekend schrijven op 10

februari 2020 naar verzoeker werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U, S.Y., verklaart over de Afghaanse nationaliteit te beschikken. U bent geboren te Kabul, waar u tot uw

zevende levensjaar verbleef. Na een zelfmoordaanslag waarbij uw grootvader het leven liet besloot uw

familie te verhuizen naar het dorp Sange Shandi gelegen in het Jaghori district van de provincie Ghazni.

Uw vader was aldoor werkzaam als taxichauffeur tussen Kabul en Ghazni. Op een dag werd u ziek en

besloot uw vader om u naar Ghazni te brengen om een dokter te bezoeken. Op de terugweg naar jullie

dorp besloten jullie halt te houden bij een rustplaats. Sinds uw vader taxichauffeur was, maakte hij

gebruik van de opportuniteit om een passagier mee te nemen. Verder op de terugweg werden jullie

echter tegengehouden door de taliban. Ze begonnen de wagen te doorzoeken, en vonden iets tussen

de spullen van uw medepassagier. Er ontstond een tumult waarbij de passagier werd neergeschoten, u

en uw vader werden vastgebonden en meegenomen door de taliban. U werd op zulke hevige wijze

geslagen en gemarteld door de taliban, dat u het bewustzijn verloor. Wanneer u terug bij bewustzijn

kwam, bevond u zich op een weg. U was hier in staat om een lift te vinden naar het districtscentrum

waar u aangifte deed bij de overheid. Uw vader bleef echter nog geruime tijd zoek. Na zes maanden

keerde uw vader, in een verwilderde toestand, terug naar huis. Na zijn thuiskomst besloot uw familie

Afghanistan te verlaten. U werd naar Europa gestuurd terwijl de rest van uw familie naar Pakistan ging.

In 2017 kwam u aan in Griekenland, waar u een verzoek om internationale bescherming indiende. Eerst

verbleef u ongeveer zeven maanden op Lesbos , meer bepaald in het open centrum van Moria. Eens

uw verzoek om internationale bescherming werd ingewilligd, verhuisde u naar een appartement in

Athene. Het ging er echter niet van een leien dakje. Desondanks uw toelage van de overheid kon u

amper rondkomen. U had ook moeite met werk te vinden, en begon daarom met het verzamelen van

blikjes om wat geld te verdienen. De omstandigheden in uw nieuwe accommodatie lieten ook de

wensen over. Het niveau van hygiëne was er zeer laag. Daarnaast kon u zich niet meteen inschrijven op

een school, waardoor u dan maar wat Engelse lessen volgde. Als kers op de taart was u ook nog

getuige van een racistische betoging waarbij uw fiets werd vernield. Wegens deze verscheidene

moeilijkheden met betrekking tot uw financiële situatie, het zoeken van werk en scholing alsook het

racistisch incident, besloot u Griekenland te verlaten na een periode van ongeveer 2 jaar. U vertrok met

de trein richting Italië om dan vervolgens via Frankrijk België te bereiken. U dient hier uw op 25

september 2019 uw verzoek om internationale bescherming in.

Ter staving van uw verzoek legt u geen documenten neer, de documenten die u verkreeg van

Griekenland heeft u in Italië vernietigd. U legt wel enkele video’s neer.

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 (Hit Eurodac), blijkt dat aan u

internationale bescherming werd verleend in Griekenland, waardoor u over een verblijfsrecht op Grieks

grondgebied beschikt, hetgeen u zelf bevestigt (CGVS, p. 3,4,5,7). Artikel 57/6 §3, 3° van de

Vreemdelingenwet voorziet in de mogelijkheid om het verzoek om internationale bescherming van een

vreemdeling die al dergelijke bescherming heeft gekregen in een andere lidstaat van de Europese Unie,

niet-ontvankelijk te verklaren, tenzij hij elementen aanbrengt waaruit blijkt dat hij zich in deze lidstaat niet

meer kan beroepen op deze bescherming wegens het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging,

een reëel risico op ernstige schade of onmenselijke of vernederende levensomstandigheden.

In casu brengt u geen elementen aan waaruit blijkt dat u Griekenland hebt verlaten wegens een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade.

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming haalt u meerdere redenen aan voor uw

vertrek uit Griekenland, deze hebben echter allemaal betrekking op uw levensomstandigheden daar. U

zou er niet in staat zijn om rond te komen met uw overheidstoelage, en kan er ook geen gedegen werk

vinden dat u in staat stelde om zelfredzaam te zijn (CGVS p.6,8,10,11). U zou daarnaast niet naar

school zijn kunnen gaan wegens een gebrek aan plaats, waardoor u tijdelijk wat Engelse taallessen

volgde (CGVS p. 10). Er zouden ook racistische elementen in het land aanwezig zijn (CGVS p. 8, 11).

Daarboven zouden uw verblijfplaatsen in Griekenland ook niet hebben voldaan aan uw eisen, gaande

van de conflictrijke omgeving van open centrum Moria tot de erbarmelijke hygiëne en voorzieningen van



RvV X - Pagina 3

uw appartement in Athene. Ook verklaart u op straat te hebben geslapen vanwege de moeilijke

bereikbaarheid van uw appartement (CGVS p. 6,9,10).

In dit opzicht verschilt uw situatie als persoon die internationale bescherming geniet, fundamenteel van

de situatie van de persoon die om internationale bescherming verzoekt. Als persoon die internationale

bescherming geniet, heeft u binnen de Europese Unie een specifieke bescherming tegen refoulement.

Overeenkomstig het recht van de Europese Unie 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 uw status.

Het feit dat de algemene economische toestand in de lidstaten van de Europese Unie verschillend is,

ondermijnt deze vaststelling niet. Niet alle ingezetenen van de Europese Unie hebben een

gelijkwaardige toegang tot huisvesting, werk en andere sociale infrastructuren. Dit geldt ook voor

personen die internationale bescherming binnen de Europese Unie genieten. De vaststelling dat er

verschillen bestaan tussen de lidstaten van de Europese Unie in 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 Vreemdelingenwet. Er is

evenmin sprake van een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. U

hebt in Griekenland de (vluchtelingen- of subsidiaire beschermings-)status gekregen. Deze lidstaat van

de Europese Unie is gebonden aan het EU-acquis dat voorziet in (minimum)normen inzake rechten en

voordelen die verbonden zijn aan uw beschermingsstatus en waarvan u gebruik kunt maken.

Bovendien is de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van oordeel dat,

hoewel de algemene situatie en de levensomstandigheden van personen die internationale

bescherming genieten in een lidstaat van de Europese Unie, enkele tekortkomingen kunnen vertonen,

artikel 3 van het EVRM niet wordt geschonden als er geen sprake is van systematisch onvermogen om

bijstand en structuren te bieden aan personen die internationale bescherming genieten

Uit uw verklaringen kwam naar voor dat u wel degelijk van uw rechten en voordelen als internationaal

beschermde gebruik hebt gemaakt. Zo hebt u kunnen genieten van een overheidstoelage van 150 euro

per maand en werd u steeds accommodatie ter beschikking gesteld (CGVS p. 6,9, 10).

Wat betreft uw perikelen op de Griekse arbeidsmarkt stelt u dat u geen waardig werk kon vinden

wegens uw gebrekkige talenkennis (CGVS p. 10). U kon echter wel geld verdienen door uw werk als

blikjes/karton verzamelaar (CGVS p. 8). U bent ook niet bepaald proactief op zoek naar een job

geweest, u heeft immers nooit contact opgenomen met organisaties die u konden helpen bij uw

zoektocht, terwijl er in Griekenland een groot aantal ngo’s actief zijn. (CGVS p. 10,11). Daarboven zijn

de vereisten van het spreken van de landstaal en het gevolgd hebben van een relevante opleiding als

voorwaarden om een job uit te oefenen in veel gevallen redelijke eisen waaraan men zich in elk land

kan verwachten. Deze overwegingen, namelijk uw gebrek aan initiatief en redelijke eisen waaraan men

zich kan verwachten op de arbeidsmarkt, maken dat er geenszins kan worden beargumenteerd dat u de

toegang tot de arbeidsmarkt werd ontzegd op basis van ongerechtvaardigde discriminatie wegens uw

vluchtelingenstatus. Aldus kan er niet worden besloten dat u dit basisrecht, met name toegang tot de

arbeidsmarkt, werd ontzegd.

Aangaande uw verklaringen omtrent uw accommodaties, stelt u dat de omstandigheden in het open

centrum van Moria onveilig waren, het appartement dat u in Griekenland bewoonde beneden alle peil

was en u af en toe op straat verbleef (CGVS p. 6,9,10). Vooreerst moet worden gesteld dat uw verblijf in

Moria van beperkte duur was, immers nadat uw verzoek om internationale bescherming werd

ingewilligd, werd u verplaatst naar het appartement in Athene (CGVS p. 9). U verklaart dat u er met drie

mensen moest blijven, maar dat de verwarming en elektriciteit niet goed functioneerden en dat er

insecten in het huis waren, waardoor u vreesde voor uw gezondheid (CGVS p. 10). Tegelijkertijd zegt u

dat u nooit naar een officiële instantie bent gegaan om hulp te vragen, als reden hiervoor benoemt u de

incompetentie van de sociaal assistent (CGVS p.10). Het feit dat u echter zelf geen contact probeert op

te nemen met betrekking tot uw onaangename woonomstandigheden getuigt van bijzonder weinig

initiatief en er kan de Griekse overheid dan ook niet worden verweten dat ze enigszins tekortschieten in

hun plicht om adequate huisvesting te verlenen, daar ze zelfs niet op de hoogte werden gesteld van de

problemen. Daarnaast haalt u ook het feit aan dat u soms in andere centra verbleef zonder medeweten

van de autoriteiten en op straat sliep tijdens de zomermaanden (CGVS p. 10). Hier moet worden

opgemerkt dat dit volledig uw eigen keuze was, gezien u stelt dat uw werk te ver was van het

appartement om er terug te keren (CGVS p. 10). Aangezien u stelt dat u in het geheim verbleef bij

vrienden in andere centra moet ook hier worden aangenomen dat u geen initiatief nam om andere

huisvestiging te bekomen , waardoor ook hier de Griekse overheid allerminst foutief gedrag kan worden

verweten (CGVS p. 10). Tenslotte haalt u nog aan dat u na een verloop van één jaar uw appartement in

Athene moest verlaten (CGVS p. 7). Gezien u echter Griekenland verliet voor deze periode, kan er ook

hier geen gewag worden gemaakt van foutief gedrag in hoofde van de Griekse autoriteiten. U heeft

immers geheel uw verblijf in Griekenland toegang tot accommodatie gehad. Het moet dan ook worden
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vastgesteld dat u het recht op huisvesting geenszins werd ontzegd. Enige problemen die u ervoer

tijdens uw verblijf in Athene werden beantwoord met een compleet gebrek van initiatief in uw hoofde,

waardoor er in casu niets kan worden verweten aan de Griekse overheid.

U haalt ook nog eens aan dat u niet in staat was om naar school te gaan in Griekenland (CGVS p.10). U

stelt immers dat er geen plaats voor u was (CGVS p. 10). Dat er vanwege een gebrek aan plaats in

scholen wachtlijsten bestaan voor vluchtelingen wordt niet ontkend. Ook hier slaagt u er echter niet om

contact op te nemen met organisaties die u konden begeleiden in dit proces (CGVS p. 10). Daarboven

is het louter bestaan van wachtlijsten geenszins van die aard dat het neerkomt op de ontzegging van

toegang tot het onderwijs. Daarnaast kan deze situatie ook bezwaarlijk worden beschouwd als een

gegronde vrees of een reëel risico op het lijden van ernstige schade. Volledigheidshalve dient te worden

opgemerkt dat u in Griekenland wel Engelse les heeft gevolgd die werd gegeven door een Engelse ngo

(CGVS, p.10).

Verder vermeldt u dat er een racistische problematiek broeide in Griekenland. U verklaart immers dat u

aanwezig was bij een racistische betoging, waarbij er een brandbom op uw fiets werd gegooid (CGVS p.

8). Tegelijkertijd verklaart u ook dat de politie aanwezig was, en u bij hen bescherming zocht (CGVS p.

8). Dit doet sterk vermoeden dat u absoluut kon rekenen op bescherming door de Griekse autoriteiten.

Daarnaast zegt u ook nooit persoonlijk problemen te hebben gehad met racistische elementen (CGVS

p. 11). Het feit dat u kan rekenen op politiebescherming en u zelf geen persoonlijke dreiging heeft

ervaren, betekent dat er ook hier geen gegronde vrees of een reëel risico is op het lijden van ernstige

schade.

Tenslotte moet er ook worden gewezen op het feit dat u verklaart dat u bij aankomst in Griekenland

geen enkele intentie had om te blijven (CGVS p.5). U zegt namelijk dat u er zo snel mogelijk weg wilde,

dat u er niet wilde blijven maar u toch een verzoek om internationale beschermingen moest indienen

(CGVS p.5). Daarnaast is er ook het feit dat u besloot om vrijwel meteen te vertrekken nadat u uw

documenten van Griekenland had ontvangen (CGVS p.8). Neem daarbij nog uw gebrekkig

initiatiefkracht met betrekking tot het benaderen van ngo’s of het aankaarten van uw problemen aan de

Griekse overheid, moet worden besloten dat u geen moeite heeft willen doen om werkelijk te proberen

om een toekomst uit te bouwen in Griekenland.

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

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).

De documenten die u neerlegt kunnen evenmin een ander licht werpen op bovenstaande beoordeling.

Hetgeen immers werd getoond op de video’s, met name de woonomstandigheden in Athene, de

racistische betoging en de omstandigheden in Moria wordt immers niet in vraag gesteld.

C. Conclusie
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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 Afghanistan.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoeker betwist de motieven van de bestreden beslissing en besluit dat zijn vluchtrelaas wel degelijk

geloofwaardig is.

Verzoeker vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen en terug te sturen naar het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor verder onderzoek.

2.2. Stukken

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud (stuk 6)

en drie videofragmenten (stukken 7-9).

Ter terechtzitting legt verzoekende partij nog een USB-stick neer met drie filmpjes op

(rechtsplegingsdossier, stuk 7).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker niet akkoord gaat met de motieven van de

bestreden beslissing. Aldus roept hij de schending in van de materiële motiveringsplicht. Verweerder

heeft het middel ook aldus begrepen en bestreden. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu 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.

2.3.2. Nadat verzoeker in 2017 in Griekenland een verzoek om internationale bescherming indiende,

werd hem een internationale beschermingsstatus toegekend door de Griekse autoriteiten. Volgens

verzoekers verklaringen waren zijn levensomstandigheden in Griekenland zo slecht dat hij om deze

reden dit land in 2019 verliet en hij via Italië en Frankrijk naar België reisde, alwaar hij op 25 september

2019 een verzoek om internationale bescherming indiende. Verzoeker voert aan dat hij niet naar

Griekenland kan terugkeren omdat hij er amper kon rondkomen, hij er geen werk kon vinden, de

levensomstandigheden in zijn appartement in Athene te wensen overlieten, hij er niet naar school kon

gaan en enkel Engelse lessen kon volgen en hij er getuige was van racisme. In de bestreden beslissing

besluit de commissaris-generaal op grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet

tot de niet-ontvankelijkheid van onderhavig verzoek om internationale bescherming omdat verzoeker in

Griekenland reeds internationale bescherming geniet en er geen elementen voorhanden zijn waaruit zou

kunnen blijken dat de bescherming die hij in Griekenland geniet niet actueel of ontoereikend zou zijn.

2.3.3. Er dient vastgesteld dat verzoeker er in zijn verzoekschrift niet in slaagt op de motieven in de

bestreden beslissing een ander licht te werpen. Hij komt immers niet verder dan het herhalen van en

volharden in zijn eerdere verklaringen, het opwerpen van blote en post factum-beweringen en het

tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, zonder evenwel op dienstige

wijze de voormelde motieven in concreto te weerleggen.

2.3.4. Artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

Vreemdelingenwet) luidt als volgt:

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

internationale bescherming niet-ontvankelijk verklaren wanneer :

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

2.3.4. 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 verzoeker, aan wie in Griekenland internationale

bescherming werd toegekend, er geen gegronde vrees voor vervolging heeft noch een reëel risico op

het lijden van ernstige schade loopt, dat hij er een bijzondere bescherming tegen refoulement geniet, dat

aan zijn internationale beschermingsstatus een verblijfsrecht en daaraan gekoppelde rechten verbonden

zijn inzake de toegang tot werkgelegenheid, onderwijs, sociale voorzieningen, gezondheidszorg,

huisvesting en integratievoorzieningen, dat zijn levensstandaard er niet kan worden beschouwd als

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

aanwijzingen van het bestaan van hinderpalen die verzoeker kunnen beletten om opnieuw tot het

grondgebied van Griekenland te worden toegelaten. Verzoeker kan dit vermoeden slechts weerleggen

wanneer hij aantoont 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 verzoeker niet in staat

is om te voorzien in zijn meest elementaire behoeften, zoals eten, zich wassen en beschikken over

woonruimte, en hem 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

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 verzoeker in

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

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

kan beroepen op de bescherming die hem in Griekenland werd verleend, te weerleggen.

Met betrekking tot verzoekers persoonlijke situatie en levensomstandigheden in Griekenland motiveert

de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht als volgt:
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“Uit uw verklaringen kwam naar voor dat u wel degelijk van uw rechten en voordelen als internationaal

beschermde gebruik hebt gemaakt. Zo hebt u kunnen genieten van een overheidstoelage van 150 euro

per maand en werd u steeds accommodatie ter beschikking gesteld (CGVS p. 6,9, 10).

Wat betreft uw perikelen op de Griekse arbeidsmarkt stelt u dat u geen waardig werk kon vinden

wegens uw gebrekkige talenkennis (CGVS p. 10). U kon echter wel geld verdienen door uw werk als

blikjes/karton verzamelaar (CGVS p. 8). U bent ook niet bepaald proactief op zoek naar een job

geweest, u heeft immers nooit contact opgenomen met organisaties die u konden helpen bij uw

zoektocht, terwijl er in Griekenland een groot aantal ngo’s actief zijn. (CGVS p. 10,11). Daarboven zijn

de vereisten van het spreken van de landstaal en het gevolgd hebben van een relevante opleiding als

voorwaarden om een job uit te oefenen in veel gevallen redelijke eisen waaraan men zich in elk land

kan verwachten. Deze overwegingen, namelijk uw gebrek aan initiatief en redelijke eisen waaraan men

zich kan verwachten op de arbeidsmarkt, maken dat er geenszins kan worden beargumenteerd dat u de

toegang tot de arbeidsmarkt werd ontzegd op basis van ongerechtvaardigde discriminatie wegens uw

vluchtelingenstatus. Aldus kan er niet worden besloten dat u dit basisrecht, met name toegang tot de

arbeidsmarkt, werd ontzegd.

Aangaande uw verklaringen omtrent uw accommodaties, stelt u dat de omstandigheden in het open

centrum van Moria onveilig waren, het appartement dat u in Griekenland bewoonde beneden alle peil

was en u af en toe op straat verbleef (CGVS p. 6,9,10). Vooreerst moet worden gesteld dat uw verblijf in

Moria van beperkte duur was, immers nadat uw verzoek om internationale bescherming werd

ingewilligd, werd u verplaatst naar het appartement in Athene (CGVS p. 9). U verklaart dat u er met drie

mensen moest blijven, maar dat de verwarming en elektriciteit niet goed functioneerden en dat er

insecten in het huis waren, waardoor u vreesde voor uw gezondheid (CGVS p. 10). Tegelijkertijd zegt u

dat u nooit naar een officiële instantie bent gegaan om hulp te vragen, als reden hiervoor benoemt u de

incompetentie van de sociaal assistent (CGVS p.10). Het feit dat u echter zelf geen contact probeert op

te nemen met betrekking tot uw onaangename woonomstandigheden getuigt van bijzonder weinig

initiatief en er kan de Griekse overheid dan ook niet worden verweten dat ze enigszins tekortschieten in

hun plicht om adequate huisvesting te verlenen, daar ze zelfs niet op de hoogte werden gesteld van de

problemen. Daarnaast haalt u ook het feit aan dat u soms in andere centra verbleef zonder medeweten

van de autoriteiten en op straat sliep tijdens de zomermaanden (CGVS p. 10). Hier moet worden

opgemerkt dat dit volledig uw eigen keuze was, gezien u stelt dat uw werk te ver was van het

appartement om er terug te keren (CGVS p. 10). Aangezien u stelt dat u in het geheim verbleef bij

vrienden in andere centra moet ook hier worden aangenomen dat u geen initiatief nam om andere

huisvestiging te bekomen , waardoor ook hier de Griekse overheid allerminst foutief gedrag kan worden

verweten (CGVS p. 10). Tenslotte haalt u nog aan dat u na een verloop van één jaar uw appartement in

Athene moest verlaten (CGVS p. 7). Gezien u echter Griekenland verliet voor deze periode, kan er ook

hier geen gewag worden gemaakt van foutief gedrag in hoofde van de Griekse autoriteiten. U heeft

immers geheel uw verblijf in Griekenland toegang tot accommodatie gehad. Het moet dan ook worden

vastgesteld dat u het recht op huisvesting geenszins werd ontzegd. Enige problemen die u ervoer

tijdens uw verblijf in Athene werden beantwoord met een compleet gebrek van initiatief in uw hoofde,

waardoor er in casu niets kan worden verweten aan de Griekse overheid.

U haalt ook nog eens aan dat u niet in staat was om naar school te gaan in Griekenland (CGVS p.10). U

stelt immers dat er geen plaats voor u was (CGVS p. 10). Dat er vanwege een gebrek aan plaats in

scholen wachtlijsten bestaan voor vluchtelingen wordt niet ontkend. Ook hier slaagt u er echter niet om

contact op te nemen met organisaties die u konden begeleiden in dit proces (CGVS p. 10). Daarboven

is het louter bestaan van wachtlijsten geenszins van die aard dat het neerkomt op de ontzegging van

toegang tot het onderwijs. Daarnaast kan deze situatie ook bezwaarlijk worden beschouwd als een

gegronde vrees of een reëel risico op het lijden van ernstige schade. Volledigheidshalve dient te worden

opgemerkt dat u in Griekenland wel Engelse les heeft gevolgd die werd gegeven door een Engelse ngo

(CGVS, p.10).

Verder vermeldt u dat er een racistische problematiek broeide in Griekenland. U verklaart immers dat u

aanwezig was bij een racistische betoging, waarbij er een brandbom op uw fiets werd gegooid (CGVS p.

8). Tegelijkertijd verklaart u ook dat de politie aanwezig was, en u bij hen bescherming zocht (CGVS p.

8). Dit doet sterk vermoeden dat u absoluut kon rekenen op bescherming door de Griekse autoriteiten.

Daarnaast zegt u ook nooit persoonlijk problemen te hebben gehad met racistische elementen (CGVS

p. 11). Het feit dat u kan rekenen op politiebescherming en u zelf geen persoonlijke dreiging heeft

ervaren, betekent dat er ook hier geen gegronde vrees of een reëel risico is op het lijden van ernstige

schade.

Tenslotte moet er ook worden gewezen op het feit dat u verklaart dat u bij aankomst in Griekenland

geen enkele intentie had om te blijven (CGVS p.5). U zegt namelijk dat u er zo snel mogelijk weg wilde,

dat u er niet wilde blijven maar u toch een verzoek om internationale beschermingen moest indienen

(CGVS p.5). Daarnaast is er ook het feit dat u besloot om vrijwel meteen te vertrekken nadat u uw
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documenten van Griekenland had ontvangen (CGVS p.8). Neem daarbij nog uw gebrekkig

initiatiefkracht met betrekking tot het benaderen van ngo’s of het aankaarten van uw problemen aan de

Griekse overheid, moet worden besloten dat u geen moeite heeft willen doen om werkelijk te proberen

om een toekomst uit te bouwen in Griekenland.

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

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

Vrijheden.”

In zijn verzoekschrift komt verzoeker dienaangaande niet verder dan te volharden in zijn eerdere

verklaringen en te verwijzen naar en citeren uit een reeks rapporten. Zoals hiervoor uiteengezet, dient

verzoeker in concreto aan te tonen dat de bescherming die hem in Griekenland werd verleend

ontoereikend zou zijn, of dat hij een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade kan doen gelden ten overstaan van Griekenland. Een

loutere verwijzing naar algemene informatie die geen betrekking heeft op zijn persoon, volstaat hiertoe

allerminst.

Wat betreft zijn moeilijkheden om werk te vinden, wijst verzoeker in zijn verzoekschrift op de algemene

economische situatie in Griekenland en voert hij aan dat hij ongeschoold is en de Griekse taal niet

machtig is waardoor “zijn recht op toegang tot de arbeidsmarkt in de feiten beknot werd” en hij niet

anders kon dan zich met zwartwerk bezig te houden. Ter terechtzitting stelt verzoeker dat hij intussen

werk heeft in België en ook lessen volgt. Hij meent dat er wel degelijk een verschil bestaat tussen de

landen van de Europese Unie.

Inzake de algemene economische situatie in Griekenland dient herhaald dat 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 succesvol aanspraak kan maken op dergelijke voorzieningen, geldt dit

eveneens voor vreemdelingen 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. De commissaris-generaal wijst er in de bestreden

beslissing terecht op dat verzoeker verklaarde dat hij nooit contact opnam met organisaties die in

Griekenland actief zijn in het ondersteunen van personen die internationale bescherming genieten bij

het zoeken naar werk. Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat er in Griekenland ook jobs te

vinden zijn waarvoor geen scholing en/of geen gedegen kennis van de Griekse taal vereist is. Dit klemt

des te meer daar verzoeker inzake zijn toegang tot onderwijs verklaarde dat hij hiervoor evenmin

contact opnam met organisaties die hem hierbij zouden kunnen begeleiden. De commissaris-generaal

wijst er dienaangaande in de bestreden beslissing terecht op dat het bestaan van wachtlijsten op dit vlak

geenszins betekent dat verzoeker de toegang tot onderwijs zou worden ontzegd, temeer daar hij

klaarblijkelijk wel in staat was Engelse taallessen te volgen, hetgeen hem in staat stelt toch een

minimale communicatie met potentiële werkgevers aan te gaan. Er dient dan ook te worden besloten dat

verzoekers eigen handelen/nalaten heeft bijgedragen aan zijn moeilijkheden om onderwijs te volgen en

werk te vinden. Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt bovendien geenszins dat de

commissaris-generaal zou stellen dat verzoeker geen moeite deed om werk te vinden, hierbij

verzwijgend dat hij zelf het initiatief nam om op straat blikjes en karton te verzamelen en te verkopen,

terwijl dit zoeken en verkopen van blikjes en karton zou aantonen dat verzoeker wél toegang had tot de

arbeidsmarkt in Griekenland. De commissaris-generaal wijst er enkel op dat verzoeker wel degelijk een

inkomen verwierf met het verzamelen en verkopen van blikjes en karton, doch tevens dat verzoeker

verder zelf bezwaarlijk afdoende initiatief nam om onderwijs te volgen en/of werk te vinden.

Wat betreft verzoekers verblijf in het vluchtelingenkamp Moria, dient erop gewezen dat dit verblijf slechts

tijdelijk was en dat verzoeker nadat hem internationale bescherming werd toegekend, naar een

appartement in Athene kon verhuizen. Verzoeker stelt weliswaar dat de levensomstandigheden in dit

appartement te wensen overlieten, onder andere op het vlak van hygiëne (zie verzoekschrift, stukken 7-
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9), doch hij verklaarde dat hij geen hulp zocht om aan deze levensomstandigheden te verhelpen. Dat

het appartement ver van het stadscentrum van Athene zou zijn gelegen, vormt op zich geen afdoende

verschoning voor verzoekers stilzitten op dit vlak. Verzoeker verklaarde immers dat hij soms op straat

sliep omdat zijn werk (verzamelen en verkopen van blikjes en karton) hem te ver van zijn appartement

bracht om terug te keren en hij reisde uiteindelijk helemaal naar België, zodat redelijkerwijze kan worden

aangenomen dat hij zich ook naar het stadscentrum van Athene kon begeven om een oplossing te

zoeken voor de levensomstandigheden in het appartement. Verzoeker verbleef blijkens zijn verklaringen

ook soms bij vrienden, hetgeen een bijkomende indicatie vormt dat de afstand tussen zijn appartement

en het stadscentrum van Athene geenszins onoverbrugbaar zou zijn geweest. Verzoeker is een bezige

man die zelf in staat is initiatief te nemen en hulp te zoeken bij de Griekse overheid, bij aanwezige

hulporganisaties of derden (zoals zijn vrienden) teneinde zijn levensomstandigheden in Griekenland te

verbeteren; het komt niet aan de Griekse autoriteiten toe om proactief iedere persoon die internationale

bescherming geniet van nabij op te volgen teneinde te verifiëren of zij al dan niet hun rechten als

personen die internationale bescherming genieten ten volle benutten. De Raad kan aannemen dat

nieuwkomers in een land moeilijkheden ondervinden om een plek te vinden en hierdoor enige tijd

moeten doorzetten. Nergens kan blijken dat verzoeker intussen in een onhoudbare situatie zou

bevinden of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen.

Wat betreft de aangehaalde discriminerende bejegening in Griekenland, dient erop gewezen dat het

ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard moeten zijn dat zij aanleiding geven tot een

toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel

risico op ernstige schade. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch en

ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven ondraaglijk

wordt. Dit is niet het geval.

De in casu ingeroepen discriminatie is onvoldoende zwaarwichtig om gelijkgesteld te worden met een

dergelijke vrees in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op ernstige schade. Hoewel verzoeker

in zijn verzoekschrift stelt dat het racisme in Griekenland wel degelijk een impact op hem had,

verklaarde hij tijdens zijn persoonlijk onderhoud dat hij persoonlijk geen problemen ondervond omwille

van het beweerde racisme in Griekenland (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11). Ter

terechtzitting wijst verzoeker op de filmpjes op de neergelegde usb-stick waar een tegenbetoging van

Griekse extremisten wordt gefilmd. De Raad ontkent niet dat er dergelijke acties/manifestaties

gebeuren. Echter in zoverre er in Griekenland sprake is van racisme, verklaarde verzoeker ook dat hij

problemen kon vermijden door zich afzijdig te houden van situaties waar hij met dergelijk racisme zou

kunnen worden geconfronteerd, hetgeen hij in zijn verzoekschrift bevestigt. Dat hij zich wegens de

onveiligheid ten gevolge van het racisme niet vrij binnen Griekenland kon bewegen, zoals hij aanvoert in

zijn verzoekschrift, valt bezwaarlijk te rijmen met zijn verklaringen dat hij op straat naar blikjes en karton

zocht, dat hij af en toe bij vrienden logeerde en dat hij uiteindelijk naar België kon reizen. Er kan dan ook

niet worden aangenomen dat verzoeker in Griekenland werd geconfronteerd met een dermate

verregaande discriminerende bejegening dat er in zijn hoofde sprake zou zijn van een nood aan

internationale bescherming of dat hij in een situatie van zeer verregaande materiële deprivatie zou

terechtkomen.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt als volgt “Verzoeker zag zich in Griekenland eveneens beknot

in zijn recht op toegang tot gezondheidszorg. Toen hij op een bepaald ogenblik ziek was en de

autoriteiten om hulp vroeg, kwam daarop geen respons (zie notities van het persoonlijk onderhoud bij

CGVS, pagina 10).”, dient vastgesteld dat uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt dat

verzoeker verklaarde dat hij aan de persoon die hem naar de woning in Athene bracht vroeg om een

afspraak te maken met een dokter omdat hij ernstig ziek was. Aldus blijkt niet dat verzoeker zelf enige

inspanning leverde om een dokter te zien, laat staan dat hij hard maakt dat Griekse dokters medische

zorgen zouden weigeren. Dat hij geen respons kreeg toen hij zich ziek tot de autoriteiten wendde, is

bovendien slechts een blote bewering die geenszins volstaat om in concreto aannemelijk te maken dat

hem de toegang tot gezondheidszorg zou worden ontzegd.

Met betrekking tot de door verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud getoonde videofragmenten

(notities van het persoonlijk onderhoud d.d. 5 december 2019, p. 9) motiveert de commissaris-generaal

in de bestreden beslissing terecht als volgt:

“De documenten die u neerlegt kunnen evenmin een ander licht werpen op bovenstaande beoordeling.

Hetgeen immers werd getoond op de video’s, met name de woonomstandigheden in Athene, de

racistische betoging en de omstandigheden in Moria wordt immers niet in vraag gesteld.”
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Het louter opnieuw bijbrengen van deze videofragmenten bij het verzoekschrift (stukken 7-9), alsook bij

aanvullende nota (rechtsplegingsdossier, stuk 7), doet hieraan geen afbreuk. De notities van het

persoonlijk onderhoud (verzoekschrift, stuk 6) werden bij de voorgaande vaststellingen betrokken.

Rekening houdend met het voorgaande motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing

tevens terecht als volgt:

“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. X).”

2.3.5. De Raad oordeelt dat verzoeker geen argumenten, gegevens of stukken aanbrengt die een ander

licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-generaal. De bestreden beslissing is

gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

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

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A. COOLBRANDT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

A. COOLBRANDT K. DECLERCK


