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 nr. 240 281 van 31 augustus 2020 

in de zaken RvV X / IV en RvV X / IV 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

3. X 

 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. LUYTENS 

Lakenselaan 53 

1090 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

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

13 maart 2020 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen van 28 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 9 juni 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juli 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. POLLET. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat  

L. LUYTENS en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. Verzoekers, die verklaren de Syrische nationaliteit te bezitten, dienen op 29 januari 2020 een 

verzoek om internationale bescherming in.  

 

1.2. Op 12 februari 2020 worden verzoekers gehoord door het Commissariaat-generaal voor 

Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna ‘het CGVS’) bijgestaan door een tolk die het Arabisch machtig is.  
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1.3. Op 28 februari 2020 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna 

‘de commissaris-generaal’) de beslissingen niet-ontvankelijk verzoek (internationale bescherming in een 

andere EU Lidstaat) in hoofde van verzoekers. Dit zijn de bestreden beslissingen.  

 

De bestreden beslissing ten aanzien van A.A., eerste verzoeker, luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

 

U verklaart een Syrisch staatsburger te zijn. U bent een soennitische moslim van Arabische origine, 

geboren op 7 januari 1978 in Aleppo, waar u woonde samen met uw vrouw M. A. (CGVS ref X) en jullie 

kinderen A. (04/02/2004°), N. (24/06/2007°), M. (07/01/2009°), S. (15/06/2010°) en Y. (24/02/2014°).  

 

In 2014 viel uw dochter S. tijdens een bombardement van het balkon op haar hoofd. Zij werd 

overgebracht naar het ziekenhuis in Turkije, waar ze geopereerd werd. Hierna keerde u met S. naar 

Aleppo terug, aangezien de rest van uw familie daar verbleef. Begin 2017 verliet u Syrië samen met uw 

vrouw, kinderen en uw moeder N. A. (CGVS ref X). Via Turkije en de Middellandse Zee reisden jullie 

naar Griekenland, waar op 31 juli 2017 jullie vingerafdrukken werden genomen. Jullie bleven 

aanvankelijk enige periode in een kamp in Chios, waarna jullie over gebracht werden naar kamp ‘Siva’ 

op het vasteland. Na enkele maanden kregen jullie een woning van Caritas waar jullie mochten 

verblijven. Jullie kregen eveneens een maandelijkse uitkering. Op 15 april 2019 werden jullie erkend als 

vluchteling. Niet veel later kregen jullie per brief het bericht dat jullie het huis moesten verlaten. In juni 

2019 trokken jullie uit het huis en werd jullie uitkering stopgezet. Jullie konden de nachten doorbrengen 

bij bevriende gezinnen, maar moesten overdag op straat doorbrengen.  

 

In oktober 2019 kregen jullie jullie Griekse documenten. Op 28 januari 2020 verlieten jullie Griekenland 

met het vliegtuig. Op 29 januari 2020 dienden jullie een verzoek tot internationale bescherming in België 

in. In het kader van uw verzoek tot internationale bescherming haalde u aan dat u in Griekenland geen 

werk vond, dat jullie geen huisvesting en inkomen kregen en dat er geen geschikte medische verzorging 

was voor uw dochter en moeder. U verklaarde dat uw kinderen geen toekomst hebben in Griekenland, 

omwille van het gebrek aan gezondheidszorg en opvang. U verklaarde zelf eveneens onder druk te 

staan omwille van de zorg voor uw familie.  

 

Ter staving van jullie verzoek tot internationale bescherming legden jullie volgende documenten neer: 

de identiteitskaarten van u en uw vrouw, uw familieboekje, het familieboekje van uw moeder, uw 

legerboekje, een medische attest, opgesteld in Griekenland wat betreft uw dochter S., een brief van de 

school van S. in Griekenland, een CD-rom met daarop gegevens over de operatie die werd uitgevoerd 

in Turkije en een brief van UNHCR in verband met het stopzetten van jullie opvang in Griekenland.  

 

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 gegevens in uw administratief dossier, wordt uw verzoek om internationale 

bescherming niet-ontvankelijk verklaard in overeenstemming met artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de 

wet van 15 december 1980.  

 

Uit de elementen die voorhanden zijn in uw dossier, met name de Eurodac hit, blijkt dat u reeds 

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

Deze vaststelling wordt door u niet betwist. 

 

In het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) moet worden aangenomen dat 

uw behandeling en rechten er in overeenstemming zijn met de vereisten van het Verdrag van Genève, 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens (EVRM). Het Unierecht steunt immers op de fundamentele premisse dat elke lidstaat met 
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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. Dit 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 door dat recht 

erkende grondrechten [zie: HvJ (Grote kamer) 19 maart 2019, nrs. C 297/17, C 318/17, C 319/17 en C 

438/17, ECLI:EU:C:2019:219, Ibrahim e.a., randnummers 83-85 en HvJ (Grote kamer) 19 maart 2019, 

nr. C 163/17, ECLI:EU:C:2019:218, Jawo, randnummers 80-82]. Hieruit volgt dat verzoeken 

van personen die reeds internationale bescherming genieten in een EU-lidstaat in beginsel niet-

ontvankelijk kunnen worden verklaard als uitdrukking van het beginsel van wederzijds vertrouwen.  

 

De vaststelling dat er tussen de EU-lidstaten verschillen kunnen bestaan met betrekking tot de mate 

waarin aan begunstigden van internationale bescherming rechten worden toegekend en zij deze kunnen 

uitoefenen, doet geen afbreuk aan het gegeven dat zij onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen 

van de lidstaat die de bescherming heeft toegekend toegang krijgen tot bijvoorbeeld (sociale) 

huisvesting, sociale bijstand, gezondheidszorg of tewerkstelling, en bijgevolg óók dezelfde stappen 

zullen moeten ondernemen om hiervan gebruik te maken. Bij de beoordeling van de situatie van 

begunstigden gelden dan ook de omstandigheden van de daar aanwezige onderdanen als maatstaf, 

niet de omstandigheden in andere lidstaten van de Europese Unie, en wordt rekening gehouden met de 

realiteit dat óók de socio-economische mogelijkheden van deze onderdanen erg problematisch en 

complex kunnen zijn.  

 

In het andere geval zou het gaan om een vergelijk van nationale socio-economische 

systemen, bestaansvoorzieningen en nationale regelgeving, waarbij begunstigden van internationale 

bescherming een meer voordelige regeling zouden kunnen bekomen dan de onderdanen van de lidstaat 

die hen bescherming heeft verleend. Dit zet niet alleen het voortbestaan van het GEAS op de helling, 

maar werkt tevens irreguliere, secundaire migratiestromen in de hand, evenals discriminatie ten 

overstaan van EU-onderdanen,…  

 

Ook het Europees Hof van Justitie oordeelde dat enkel uitzonderlijke omstandigheden in de weg staan 

dat het verzoek van een persoon die reeds internationale bescherming geniet in een andere EU-lidstaat, 

niet-ontvankelijk wordt verklaard, namelijk wanneer de voorzienbare levensomstandigheden van de 

begunstigde van internationale bescherming in een andere lidstaat hem er blootstellen aan een ernstig 

risico op onmenselijke of vernederende behandeling zoals bepaald in artikel 4 van het Handvest, welk 

artikel overeenstemt met artikel 3 EVRM. Het Hof voegde eraan toe dat bij de beoordeling van alle 

gegevens van de zaak een “bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid” moet worden bereikt, wat 

slechts het geval is “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” [Ibid., Ibrahim e.a., randnummers 88-90 en Jawo, randnummers 90-92].  

 

Situaties die géén “zeer verregaande materiële deprivatie” teweegbrengen, zijn volgens het Hof van 

Justitie niét van aard zijn om de vereiste drempel van zwaarwegendheid te bereiken, zelfs al worden 

deze bijvoorbeeld gekenmerkt door een grote onzekerheid of sterke verslechtering van de 

levensomstandigheden, door de omstandigheid dat begunstigden van internationale bescherming in een 

andere lidstaat er geen bestaansondersteunende voorzieningen genieten of voorzieningen die duidelijk 

beperkter zijn dan die welke in andere lidstaten worden geboden zonder dat zij anders worden 

behandeld dan de onderdanen van deze lidstaat, door het enkele feit dat de sociale bescherming en/of 

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

bescherming is ingediend dan in de lidstaat die reeds bescherming heeft verleend, door de 

omstandigheid dat de vormen van familiale solidariteit waarop onderdanen van een lidstaat een beroep 

kunnen doen om het hoofd te bieden aan tekortkomingen van het sociale stelsel van die lidstaat meestal 

niet voorhanden zijn voor personen die er internationale bescherming genieten, door een 

bijzondere kwetsbaarheid die specifiek de begunstigde betreft of door het bestaan van tekortkomingen 

bij de uitvoering van integratieprogramma’s voor begunstigden [Ibid., Ibrahim e.a., randnummers 91-94 

en Jawo, randnummers 93-97].  
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Op basis van een analyse van het geheel van de elementen in uw administratief dossier, waarbij het 

aan u toekomt om het vermoeden dat uw grondrechten als begunstigde van internationale bescherming 

in de EU-lidstaat die u deze bescherming verleende geëerbiedigd worden op individuele wijze te 

weerleggen, moet worden vastgesteld dat u onvoldoende concrete elementen aanhaalt die de niet-

ontvankelijkheid van uw verzoek in de weg staan.  

 

Uit de elementen in uw administratief dossier zou blijken dat u als begunstigde van internationale 

bescherming in Griekenland geconfronteerd werd met bepaalde moeilijkheden op het vlak van 

werkgelegenheid, gezondheidszorg, huisvesting, sociale bijstand, integratie… Zo verklaarde u dat het 

voor u moeilijker was om werk te vinden omdat u de taal niet machtig bent, omdat er te weinig werk is 

voor teveel mensen en omdat er een grote concurrentie is tussen de vluchtelingen onderling (CGVS A. 

p. 5-6). Het zou voor jullie gezin moeilijk zijn om onderdak te vinden omwille van financiële redenen 

(CGVS A. p. 7-8). Waar uw vrouw verklaarde dat één van de redenen waarom aan jullie geen huis 

verhuurd werd was omdat jullie buitenlanders waren (CGVS M. p. 5) - dient opgemerkt te worden dat u 

hier zelf niets over vermeldde. Deze door u beschreven situatie voldoet echter niet aan de 

bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid en cumulatieve voorwaarden zoals bepaald door het Hof 

van Justitie.  

 

Hoewel dergelijke moeilijkheden een aanwijzing kunnen vormen van bepaalde problematische situaties 

zoals deze ook geïdentificeerd worden door het Hof (zie hoger), kan immers niet worden besloten dat u 

door de onverschilligheid van de daar aanwezige autoriteiten, en voor zover u volledig afhankelijk zou 

zijn geweest van overheidssteun, buiten uw wil en uw persoonlijke keuzes om, terecht bent gekomen in 

een toestand van zeer verregaande materiële deprivatie die u niet in staat stelt om te voorzien in uw 

meest elementaire behoeften zoals eten, zich wassen en beschikken over woonruimte, en negatieve 

gevolgen zou hebben voor uw fysieke of mentale gezondheid of u in een toestand van achterstelling zou 

brengen die onverenigbaar is met de menselijke waardigheid. Evenmin zijn er concrete indicaties dat dit 

het geval zou zijn bij een terugkeer ernaartoe.  

 

Bovendien toont u in het licht van de ervaringen waarmee u naar eigen zeggen geconfronteerd werd, 

evenmin aan dat u uw rechten terzake niet zou kunnen doen gelden.  

 

Vooreerst moet worden vastgesteld dat u in het verleden reeds hulp ontving – uw gezin kreeg immers 

voor enige tijd financiële ondersteuning en onderdak – wat dan ook aantoont dat hulp in Griekenland 

beschikbaar is. Bovendien dienen enkele inconsistenties opgemerkt te worden wat betreft jullie 

verblijfplaatsen in Griekenland na jullie erkenning. Zo verklaarden u en uw vrouw tijdens uw gehoor op 

het CGVS dat jullie in april 2019 werden erkend en vanaf dan het huis dienden te verlaten. Jullie zouden 

drie keer een brief hebben gekregen waarin jullie gevraagd werden het huis te verlaten. De laatste brief 

zou dateren uit juni 2019. Dezelfde maand verlieten jullie het huis, waarna jullie verbleven bij vrienden 

wiens namen jullie niet wilden vermelden (CGVS M. p. 3-4, CGVS A. p. 6). Tijdens haar gehoor op de 

DVZ, afgelegd op 3 februari 2020, verklaarde uw vrouw echter dat jullie een termijn tot februari dit jaar 

kregen om het huis te verlaten (CGVS vragenlijst M. 3.5) – wat dan ook in sterk contrast staat met de 

door jullie afgelegde verklaringen tijdens jullie interview op het CGVS. Hiermee geconfronteerd kon uw 

vrouw geen verklaring voor de vastgestelde tegenstrijdigheid geven. Ze verklaarde dat er mogelijks een 

misverstand was gebeurd (CGVS M. p. 8). Dit zou echter zeer opmerkelijk zijn, gezien zij bij aanvang 

van haar gehoor op het CGVS in volle overtuiging verklaarde dat de verklaringen die ze op de DVZ 

had afgelegd correct werden vertaald en genoteerd (CGVS M. p. 2). De brief die u voorlegde en 

waarmee u wilt aantonen dat u effectief uit huis werd gezet in Griekenland (CGVS A. p. 6), stemt 

evenmin overeen met jullie verklaringen. Hoewel deze brief niet gedateerd werd, wordt in deze brief 

verwezen naar een document dat werd opgesteld op 28 augustus 2019, waaruit dan ook kan afgeleid 

worden dat de door u voorgelegde brief dateert van na deze datum en al zeker niet van juni 2019. Beide 

vaststellingen doen dan ook vermoeden dat jullie geen volledig zicht geven op de werkelijke 

omstandigheden waarin jullie verbleven nadat jullie in Griekenland internationale bescherming werd 

toegekend. Bovendien dient opgemerkt te worden dat in de brief die jullie voorleggen, verwezen wordt 

naar verschillende organisaties die verder zouden kunnen helpen met het vinden van onderdak, 

meer bepaald IOM en het Helios project. Gevraagd echter welke stappen u allemaal ondernam om hulp 

te krijgen in Griekenland, onder andere wat betreft onderdak, laat u na IOM te vermelden. U spreekt wel 

over Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, UN, de gemeente van Athene en de organisaties 

‘Braxis’ en ‘Jifra’. U zou daar geholpen zijn geweest met voedselpakketten, taalles en kledij. Deze 

organisaties konden u niet helpen wat betreft onderdak, aangezien zij niets konden veranderen aan de 

huurprijzen (CGVS A. p. 9). U kan uw pogingen om daar hulp te krijgen wat betreft onderdak echter met 

geen enkel document staven, hetgeen redelijkerwijze verwacht kan worden.  
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U kan dan ook niet aantonen dat u al de mogelijke stappen zou hebben gezet om uw grondrechten als 

begunstigde van internationale bescherming in Griekenland te doen gelden, noch dat u in de 

onmogelijkheid zou zijn om - al dan niet met hulp - in Griekenland onderdak of werk te vinden.  

 

De vaststelling dat er in uw hoofde mogelijke indicaties van een verhoogde kwetsbaarheid zijn, omwille 

van uw psychische toestand – u verklaarde dat u aan slapeloosheid lijdt, dat u ademhalingsproblemen 

heeft, dat u angstaanvallen heeft en u erg onder druk staat omwille van de verantwoordelijkheid voor uw 

familie - doet hieraan géén afbreuk, aangezien u niet aantoont dat uw bijzondere kwetsbaarheid het u 

dermate moeilijk maakt om zich staande te houden en zelfstandig uw rechten uit te oefenen dat er een 

ernstig risico is dat u zou terechtkomen in leefomstandigheden die in strijd zijn met de artikelen 3 van 

het EVRM en 4 van het EU Handvest (Ibid., Ibrahim e.a., randnummer 93 en Jawo, randnummer 95).  

 

Daarenboven dient opgemerkt te worden dat u voor jullie reis van Griekenland naar België een bedrag 

van 1.200 EUR heeft betaald (CGVS A. p. 12). Uzelf verklaarde dat dit om spaargeld ging (CGVS A. p. 

13). Uw vrouw en moeder verklaarden dat u geld geleend had van vrienden. Uw vrouw verklaarde dat 

jullie het geld verzameld hadden van 20 tot 30 personen (CGVS M. p. 8, CGVS A. p. 5), waaruit dan ook 

blijkt dat jullie over een netwerk beschikken van personen die jullie financieel kunnen bijstaan.  

 

Verder sprak u over de beperkte medische zorg in Griekenland. U verklaarde dat uw dochter 

psychologische bijstand nodig heeft omdat zij ’s nachts slaapwandelt, bed-plast en soms 

oncontroleerbaar lacht of huilt (CGVS A. p. 10). Dokters van de Wereld zouden uw dochter hebben 

onderzocht, zij zouden tot twee maal toe een afspraak hebben geregeld in een ziekenhuis voor uw 

dochter. U en uw vrouw verklaarden dat er nooit een medisch onderzoek werd gestart. Uw dochter zou 

in het ziekenhuis door een huisarts kort onderzocht geweest, waarbij er medicatie werd voorgeschreven. 

U verklaarde dat de arts jullie problemen niet serieus nam. Dokters van de Wereld regelden een 

afspraak bij een psycholoog voor uw dochter. Wegens de ellenlange wachtlijsten kwam zij voor jullie 

vertrek echter nooit aan bod. Om rechtstreeks een afspraak te maken met een dokter, of om een 

privé dokter te betalen, was voor jullie te duur (CGVS M. p. 6-7, CGVS A. p. 10-12).  

 

Verder verklaarde u dat uw moeder diabetes heeft, problemen met het hart, bloeddruk en een hoge 

cholesterol. Uw moeder zelf verklaarde dat zij onvoldoende behandeld werd omdat – indien haar 

medicatie op was – zij nieuwe moest aanvragen en dit soms een week duurde. Zij zou twee drie keer 

naar de wijk Amonia zijn gegaan waar zij medicatie kreeg. Soms kocht zij medicatie op de markt, soms 

in de apotheek (CGVS N. p. 5). Uzelf verklaarde dat zij wel werd behandeld, maar het nooit op voorhand 

zeker was wanneer en of ze een dokter zou ontmoeten. Verder zou u – gevraagd naar een oogarts voor 

uw moeder – nooit een afspraak hebben gekregen. Eenmaal zou een arts u hebben verteld dat een 

afspraak met een oogarts niet nodig was, omdat de oogproblemen van uw moeder bijwerking van haar 

diabetes waren (CGVS A. p. 9-10). Dergelijk meningsverschil tussen u en de dokter toont echter niet 

aan dat uw moeder geen verzorging zou kunnen krijgen in Griekenland.  

 

Wat betreft deze medische problematieken, waaromtrent u niet concreet aantoont dat jullie 

mogelijkheden of beperkingen om in dit verband jullie rechten uit te oefenen anders zijn dan de 

mogelijkheden of beperkingen waarmee ook de onderdanen van deze lidstaat geconfronteerd kunnen 

worden, moet worden opgemerkt dat dergelijke problematiek volgt uit de eventuele beperkingen van het 

gezondheidsstelsel in deze lidstaat op zich. Als dusdanig behoort dit aspect echter niet tot de 

bevoegdheden van het Commissariaat-generaal en dient u zich te beroepen op de geëigende 

procedure.  

 

Waar uit de elementen in uw administratief dossier zou blijken dat uw vrouw als begunstigde van 

internationale bescherming in Griekenland het slachtoffer is geworden van enkele aanvaringen met 

derden – zo verklaarde zij dat er verschillende keren kritiek werd gegeven op haar kledij en dat 

éénmalig geprobeerd werd haar hoofddoek af te trekken (CGVS M. p. 7-8) - moet worden opgemerkt 

dat deze situatie op zich niet kan worden aangemerkt als daad van vervolging of situatie van ernstige 

schade.  

 

Bovendien blijkt op basis van de gegevens die voorhanden zijn dat zij naar aanleiding van haar 

ervaringen géén pogingen heeft ondernomen om een beroep te doen op de hulp of bescherming van de 

bevoegde instanties, hoewel hoger genoemd vermoeden dat uw grondrechten als begunstigde van 

internationale bescherming in Griekenland geëerbiedigd worden tevens impliceert dat de daar 

aanwezige autoriteiten in staat zijn een effectieve en gelijkwaardige bescherming te bieden mits u 

uiteraard de nodige stappen zet.  
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De door u voorgelegde documenten veranderen niets aan voorgaande appreciatie.  

 

Jullie identiteitskaarten, uw familieboekje en legerboekje en het familieboekje van uw moeder, bevatten 

louter persoonlijke gegevens die in deze beslissing niet in twijfel worden getrokken. De brief die u 

voorlegde van UNHCR werd reeds eerder besproken, en is – zoals gezegd – niet consistent met jullie 

eerder afgelegde verklaringen. De CD-rom die u voorlegde is niet leesbaar. U verklaart dat deze 

gegevens bevat over de operatie die in Turkije aan het hoofd van uw dochter S. werd uitgevoerd (zie 

ontvangstbewijs documenten A.), maar is daarom niet relevant voor de beoordeling van de actuele 

medische situatie van uw dochter en de medische of psychologische hulp die zij heden ten dage nodig 

zou hebben.  

 

Het medisch attest van Dokters van de Wereld vermeldt dat S. last heeft van angstaanvallen en nood 

heeft aan een kinderpsycholoog. Uit dit medisch document blijkt echter niet dat S. in Griekenland niet de 

juiste nodige medische en psychologische ondersteuning zou kunnen krijgen. Uit de brief die u voorlegt 

van de directrice van S.s school blijkt haar vraag om meer informatie over S.s toestand, waaruit blijkt dat 

de school waar S. in Griekenland naartoe ging alleszins hun best deden om haar situatie mee op te 

volgen. Deze documenten kunnen voorgaande appreciatie dan ook niet wijzigen.  

 

Gevraagd naar de vrees voor uw kinderen, verklaarden u en uw vrouw dat er in Griekenland geen 

toekomst en geen veiligheid was voor jullie kinderen omwille van jullie onzekere toestand wat betreft 

huisvesting en gezondheidszorg en herhaalden jullie het belang hiervan vooral voor uw dochter S.. 

Zoals reeds eerder gezegd kunnen jullie niet aantonen dat jullie in Griekenland niet in staat zouden zijn 

een woonplaats te vinden, noch dat jullie in Griekenland toegang tot de gezondheidszorg zou worden 

ontzegd.  

 

Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat u het vermoeden dat uw grondrechten als 

begunstigde van internationale bescherming in Griekenland geëerbiedigd worden, niet weerlegt. 

Bijgevolg zijn er géén feiten of elementen voorhanden die de toepassing van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 

3° op uw specifieke omstandigheden in de weg staan, en wordt uw verzoek niet-ontvankelijk verklaard.  

 

C. Conclusie  

 

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

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

 

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

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

 

De bestreden beslissing ten aanzien van A. M., tweede verzoekster, luidt als volgt: 

“A. Feitenrelaas  

 

U verklaart een Syrisch staatsburger te zijn. U bet een soennitische moslima van Arabische origine, 

geboren op 30 maart 1986 in Aleppo, waar u woonde samen met uw man A. A. (CGVS ref 20/12123) 

en jullie kinderen A. (04/02/2004°), N. (24/06/2007°), M. (07/01/2009°), S. (15/06/2010°) en Y. 

(24/02/2014°).  

 

U baseerde zich voor uw verzoek tot internationale bescherming op dezelfde feiten als uw man, 

waardoor dan ook naar diens relaas verwezen kan worden:  

 

"U verklaart een Syrisch staatsburger te zijn. U bent een soennitische moslim van Arabische origine, 

geboren op 7 januari 1978 in Aleppo, waar u woonde samen met uw vrouw M. A. (CGVS ref 

20/12123B) en jullie kinderen A. (04/02/2004°), N. (24/06/2007°), M. (07/01/2009°), S. (15/06/2010°) en 

Y. (24/02/2014°).  

 

In 2014 viel uw dochter S. tijdens een bombardement van het balkon op haar hoofd. Zij werd 

overgebracht naar het ziekenhuis in Turkije, waar ze geopereerd werd. Hierna keerde u met S. naar 

Aleppo terug, aangezien de rest van uw familie daar verbleef. Begin 2017 verliet u Syrië samen met uw 

vrouw, kinderen en uw moeder N. A. (CGVS ref 20/12124). Via Turkije en de Middellandse Zee reisden 

jullie naar Griekenland, waar op 31 juli 2017 jullie vingerafdrukken werden genomen. Jullie bleven 

aanvankelijk enige periode in een kamp in Chios, waarna jullie over gebracht werden naar kamp ‘Siva’ 

op het vasteland.  
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Na enkele maanden kregen jullie een woning van Caritas waar jullie mochten verblijven. Jullie kregen 

eveneens een maandelijkse uitkering. Op 15 april 2019 werden jullie erkend als vluchteling. Niet veel 

later kregen jullie per brief het bericht dat jullie het huis moesten verlaten. In juni 2019 trokken jullie uit 

het huis en werd jullie uitkering stopgezet. Jullie konden de nachten doorbrengen bij bevriende 

gezinnen, maar moesten overdag op straat doorbrengen.  

 

In oktober 2019 kregen jullie jullie Griekse documenten. Op 28 januari 2020 verlieten jullie Griekenland 

met het vliegtuig. Op 29 januari 2020 dienden jullie een verzoek tot internationale bescherming in België 

in. In het kader van uw verzoek tot internationale bescherming haalde u aan dat u in Griekenland geen 

werk vond, dat jullie geen huisvesting en inkomen kregen en dat er geen geschikte medische verzorging 

was voor uw dochter en moeder. U verklaarde dat uw kinderen geen toekomst hebben in Griekenland, 

omwille van het gebrek aan gezondheidszorg en opvang. U verklaarde zelf eveneens onder druk te 

staan omwille van de zorg voor uw familie.  

 

Ter staving van jullie verzoek tot internationale bescherming legden jullie volgende documenten neer: 

de identiteitskaarten van u en uw vrouw, uw familieboekje, het familieboekje van uw moeder, uw 

legerboekje, een medische attest, opgesteld in Griekenland wat betreft uw dochter S., een brief van de 

school van S. in Griekenland, een CD-rom met daarop gegevens over de operatie die werd uitgevoerd 

in Turkije en een brief van UNHCR in verband met het stopzetten van jullie opvang in Griekenland."  

 

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 gegevens in uw administratief dossier, wordt uw verzoek om internationale 

bescherming niet-ontvankelijk verklaard in overeenstemming met artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de 

wet van 15 december 1980.  

 

Uit de elementen die voorhanden zijn in uw dossier, met name de Eurodac hit, blijkt dat u en uw man 

reeds internationale bescherming genieten in een andere lidstaat van de Europese Unie, namelijk 

Griekenland. Deze vaststelling wordt door u en uw man niet betwist.  

 

Wat betreft de problemen die u aanhaalde in het kader van uw verzoek om internationale bescherming 

(CGVS, pg. 2-8) dient opgemerkt te worden dat uw echtgenoot A. A. (CGVS ref 20/12123) zijn verzoek 

om internationale bescherming op dezelfde problemen baseerde en er besloten werd dat zijn verzoek 

niet-ontvankelijk was  

 

De beslissing betreffende het verzoek om internationale bescherming van uw partner luidt als volgt:  

 

"In het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) moet worden aangenomen dat 

uw behandeling en rechten er in overeenstemming zijn met de vereisten van het Verdrag van Genève, 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens (EVRM). Het Unierecht steunt immers 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. Dit 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 door dat recht 

erkende grondrechten [zie: HvJ (Grote kamer) 19 maart 2019, nrs. C 297/17, C 318/17, C 319/17 en C 

438/17, ECLI:EU:C:2019:219, Ibrahim e.a., randnummers 83-85 en HvJ (Grote kamer) 19 maart 2019, 

nr. C 163/17, ECLI:EU:C:2019:218, Jawo, randnummers 80-82]. Hieruit volgt dat verzoeken 

van personen die reeds internationale bescherming genieten in een EU-lidstaat in beginsel niet-

ontvankelijk kunnen worden verklaard als uitdrukking van het beginsel van wederzijds vertrouwen.  
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De vaststelling dat er tussen de EU-lidstaten verschillen kunnen bestaan met betrekking tot de mate 

waarin aan begunstigden van internationale bescherming rechten worden toegekend en zij deze kunnen 

uitoefenen, doet geen afbreuk aan het gegeven dat zij onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen 

van de lidstaat die de bescherming heeft toegekend toegang krijgen tot bijvoorbeeld (sociale) 

huisvesting, sociale bijstand, gezondheidszorg of tewerkstelling, en bijgevolg óók dezelfde stappen 

zullen moeten ondernemen om hiervan gebruik te maken. Bij de beoordeling van de situatie van 

begunstigden gelden dan ook de omstandigheden van de daar aanwezige onderdanen als maatstaf, 

niet de omstandigheden in andere lidstaten van de Europese Unie, en wordt rekening gehouden met de 

realiteit dat óók de socio-economische mogelijkheden van deze onderdanen erg problematisch en 

complex kunnen zijn.  

 

In het andere geval zou het gaan om een vergelijk van nationale socio-economische 

systemen, bestaansvoorzieningen en nationale regelgeving, waarbij begunstigden van internationale 

bescherming een meer voordelige regeling zouden kunnen bekomen dan de onderdanen van de lidstaat 

die hen bescherming heeft verleend. Dit zet niet alleen het voortbestaan van het GEAS op de helling, 

maar werkt tevens irreguliere, secundaire migratiestromen in de hand, evenals discriminatie ten 

overstaan van EU-onderdanen,…  

 

Ook het Europees Hof van Justitie oordeelde dat enkel uitzonderlijke omstandigheden in de weg staan 

dat het verzoek van een persoon die reeds internationale bescherming geniet in een andere EU-lidstaat, 

niet-ontvankelijk wordt verklaard, namelijk wanneer de voorzienbare levensomstandigheden van de 

begunstigde van internationale bescherming in een andere lidstaat hem er blootstellen aan een ernstig 

risico op onmenselijke of vernederende behandeling zoals bepaald in artikel 4 van het Handvest, welk 

artikel overeenstemt met artikel 3 EVRM. Het Hof voegde eraan toe dat bij de beoordeling van alle 

gegevens van de zaak een “bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid” moet worden bereikt, wat 

slechts het geval is “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” [Ibid., Ibrahim e.a., randnummers 88-90 en Jawo, randnummers 90-92].  

 

Situaties die géén “zeer verregaande materiële deprivatie” teweegbrengen, zijn volgens het Hof van 

Justitie niét van aard zijn om de vereiste drempel van zwaarwegendheid te bereiken, zelfs al worden 

deze bijvoorbeeld gekenmerkt door een grote onzekerheid of sterke verslechtering van de 

levensomstandigheden, door de omstandigheid dat begunstigden van internationale bescherming in een 

andere lidstaat er geen bestaansondersteunende voorzieningen genieten of voorzieningen die duidelijk 

beperkter zijn dan die welke in andere lidstaten worden geboden zonder dat zij anders worden 

behandeld dan de onderdanen van deze lidstaat, door het enkele feit dat de sociale bescherming en/of 

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

bescherming is ingediend dan in de lidstaat die reeds bescherming heeft verleend, door de 

omstandigheid dat de vormen van familiale solidariteit waarop onderdanen van een lidstaat een beroep 

kunnen doen om het hoofd te bieden aan tekortkomingen van het sociale stelsel van die lidstaat meestal 

niet voorhanden zijn voor personen die er internationale bescherming genieten, door een 

bijzondere kwetsbaarheid die specifiek de begunstigde betreft of door het bestaan van tekortkomingen 

bij de uitvoering van integratieprogramma’s voor begunstigden [Ibid., Ibrahim e.a., randnummers 91-94 

en Jawo, randnummers 93-97].  

 

Op basis van een analyse van het geheel van de elementen in uw administratief dossier, waarbij het 

aan u toekomt om het vermoeden dat uw grondrechten als begunstigde van internationale bescherming 

in de EU-lidstaat die u deze bescherming verleende geëerbiedigd worden op individuele wijze te 

weerleggen, moet worden vastgesteld dat u onvoldoende concrete elementen aanhaalt die de niet-

ontvankelijkheid van uw verzoek in de weg staan.  

 

Uit de elementen in uw administratief dossier zou blijken dat u als begunstigde van internationale 

bescherming in Griekenland geconfronteerd werd met bepaalde moeilijkheden op het vlak van 

werkgelegenheid, gezondheidszorg, huisvesting, sociale bijstand, integratie… Zo verklaarde u dat het 

voor u moeilijker was om werk te vinden omdat u de taal niet machtig bent, omdat er te weinig werk is 

voor teveel mensen en omdat er een grote concurrentie is tussen de vluchtelingen onderling (CGVS A. 

p. 5-6).  
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Het zou voor jullie gezin moeilijk zijn om onderdak te vinden omwille van financiële redenen (CGVS A. p. 

7-8). Waar uw vrouw verklaarde dat één van de redenen waarom aan jullie geen huis verhuurd werd 

was omdat jullie buitenlanders waren (CGVS M. p. 5) - dient opgemerkt te worden dat u hier zelf niets 

over vermeldde. Deze door u beschreven situatie voldoet echter niet aan de bijzonder hoge drempel van 

zwaarwegendheid en cumulatieve voorwaarden zoals bepaald door het Hof van Justitie.  

 

Hoewel dergelijke moeilijkheden een aanwijzing kunnen vormen van bepaalde problematische situaties 

zoals deze ook geïdentificeerd worden door het Hof (zie hoger), kan immers niet worden besloten dat u 

door de onverschilligheid van de daar aanwezige autoriteiten, en voor zover u volledig afhankelijk zou 

zijn geweest van overheidssteun, buiten uw wil en uw persoonlijke keuzes om, terecht bent gekomen in 

een toestand van zeer verregaande materiële deprivatie die u niet in staat stelt om te voorzien in uw 

meest elementaire behoeften zoals eten, zich wassen en beschikken over woonruimte, en negatieve 

gevolgen zou hebben voor uw fysieke of mentale gezondheid of u in een toestand van achterstelling zou 

brengen die onverenigbaar is met de menselijke waardigheid. Evenmin zijn er concrete indicaties dat dit 

het geval zou zijn bij een terugkeer ernaartoe.  

 

Bovendien toont u in het licht van de ervaringen waarmee u naar eigen zeggen geconfronteerd werd, 

evenmin aan dat u uw rechten terzake niet zou kunnen doen gelden.  

 

Vooreerst moet worden vastgesteld dat u in het verleden reeds hulp ontving – uw gezin kreeg immers 

voor enige tijd financiële ondersteuning en onderdak – wat dan ook aantoont dat hulp in Griekenland 

beschikbaar is. Bovendien dienen enkele inconsistenties opgemerkt te worden wat betreft jullie 

verblijfplaatsen in Griekenland na jullie erkenning. Zo verklaarden u en uw vrouw tijdens uw gehoor op 

het CGVS dat jullie in april 2019 werden erkend en vanaf dan het huis dienden te verlaten. Jullie zouden 

drie keer een brief hebben gekregen waarin jullie gevraagd werden het huis te verlaten. De laatste brief 

zou dateren uit juni 2019. Dezelfde maand verlieten jullie het huis, waarna jullie verbleven bij vrienden 

wiens namen jullie niet wilden vermelden (CGVS M. p. 3-4, CGVS A. p. 6). Tijdens haar gehoor op de 

DVZ, afgelegd op 3 februari 2020, verklaarde uw vrouw echter dat jullie een termijn tot februari dit jaar 

kregen om het huis te verlaten (CGVS vragenlijst M. 3.5) – wat dan ook in sterk contrast staat met de 

door jullie afgelegde verklaringen tijdens jullie interview op het CGVS. Hiermee geconfronteerd kon uw 

vrouw geen verklaring voor de vastgestelde tegenstrijdigheid geven. Ze verklaarde dat er mogelijks een 

misverstand was gebeurd (CGVS M. p. 8). Dit zou echter zeer opmerkelijk zijn, gezien zij bij aanvang 

van haar gehoor op het CGVS in volle overtuiging verklaarde dat de verklaringen die ze op de DVZ 

had afgelegd correct werden vertaald en genoteerd (CGVS M. p. 2). De brief die u voorlegde en 

waarmee u wilt aantonen dat u effectief uit huis werd gezet in Griekenland (CGVS A. p. 6), stemt 

evenmin overeen met jullie verklaringen. Hoewel deze brief niet gedateerd werd, wordt in deze brief 

verwezen naar een document dat werd opgesteld op 28 augustus 2019, waaruit dan ook kan afgeleid 

worden dat de door u voorgelegde brief dateert van na deze datum en al zeker niet van juni 2019. Beide 

vaststellingen doen dan ook vermoeden dat jullie geen volledig zicht geven op de werkelijke 

omstandigheden waarin jullie verbleven nadat jullie in Griekenland internationale bescherming werd 

toegekend. Bovendien dient opgemerkt te worden dat in de brief die jullie voorleggen, verwezen wordt 

naar verschillende organisaties die verder zouden kunnen helpen met het vinden van onderdak, 

meer bepaald IOM en het Helios project. Gevraagd echter welke stappen u allemaal ondernam om hulp 

te krijgen in Griekenland, onder andere wat betreft onderdak, laat u na IOM te vermelden. U spreekt wel 

over Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, UN, de gemeente van Athene en de organisaties 

‘Braxis’ en ‘Jifra’. U zou daar geholpen zijn geweest met voedselpakketten, taalles en kledij. Deze 

organisaties konden u niet helpen wat betreft onderdak, aangezien zij niets konden veranderen aan de 

huurprijzen (CGVS A. p. 9). U kan uw pogingen om daar hulp te krijgen wat betreft onderdak echter met 

geen enkel document staven, hetgeen redelijkerwijze verwacht kan worden.  

 

U kan dan ook niet aantonen dat u al de mogelijke stappen zou hebben gezet om uw grondrechten als 

begunstigde van internationale bescherming in Griekenland te doen gelden, noch dat u in de 

onmogelijkheid zou zijn om - al dan niet met hulp - in Griekenland onderdak of werk te vinden.  

 

De vaststelling dat er in uw hoofde mogelijke indicaties van een verhoogde kwetsbaarheid zijn, omwille 

van uw psychische toestand – u verklaarde dat u aan slapeloosheid lijdt, dat u ademhalingsproblemen 

heeft, dat u angstaanvallen heeft en u erg onder druk staat omwille van de verantwoordelijkheid voor uw 

familie - doet hieraan géén afbreuk, aangezien u niet aantoont dat uw bijzondere kwetsbaarheid het u 

dermate moeilijk maakt om zich staande te houden en zelfstandig uw rechten uit te oefenen dat er een 

ernstig risico is dat u zou terechtkomen in leefomstandigheden die in strijd zijn met de artikelen 3 van 

het EVRM en 4 van het EU Handvest (Ibid., Ibrahim e.a., randnummer 93 en Jawo, randnummer 95).  
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Daarenboven dient opgemerkt te worden dat u voor jullie reis van Griekenland naar België een bedrag 

van 1.200 EUR heeft betaald (CGVS A. p. 12). Uzelf verklaarde dat dit om spaargeld ging (CGVS A. p. 

13). Uw vrouw en moeder verklaarden dat u geld geleend had van vrienden. Uw vrouw verklaarde dat 

jullie het geld verzameld hadden van 20 tot 30 personen (CGVS M. p. 8, CGVS A. p. 5), waaruit dan ook 

blijkt dat jullie over een netwerk beschikken van personen die jullie financieel kunnen bijstaan.  

 

Verder sprak u over de beperkte medische zorg in Griekenland. U verklaarde dat uw dochter 

psychologische bijstand nodig heeft omdat zij ’s nachts slaapwandelt, bed-plast en soms 

oncontroleerbaar lacht of huilt (CGVS A. p. 10). Dokters van de Wereld zouden uw dochter hebben 

onderzocht, zij zouden tot twee maal toe een afspraak hebben geregeld in een ziekenhuis voor uw 

dochter. U en uw vrouw verklaarden dat er nooit een medisch onderzoek werd gestart. Uw dochter zou 

in het ziekenhuis door een huisarts kort onderzocht geweest, waarbij er medicatie werd voorgeschreven. 

U verklaarde dat de arts jullie problemen niet serieus nam. Dokters van de Wereld regelden een 

afspraak bij een psycholoog voor uw dochter. Wegens de ellenlange wachtlijsten kwam zij voor jullie 

vertrek echter nooit aan bod. Om rechtstreeks een afspraak te maken met een dokter, of om een 

privé dokter te betalen, was voor jullie te duur (CGVS M. p. 6-7, CGVS A. p. 10-12).  

 

Verder verklaarde u dat uw moeder diabetes heeft, problemen met het hart, bloeddruk en een hoge 

cholesterol. Uw moeder zelf verklaarde dat zij onvoldoende behandeld werd omdat – indien haar 

medicatie op was – zij nieuwe moest aanvragen en dit soms een week duurde. Zij zou twee drie keer 

naar de wijk Amonia zijn gegaan waar zij medicatie kreeg. Soms kocht zij medicatie op de markt, soms 

in de apotheek (CGVS N. p. 5). Uzelf verklaarde dat zij wel werd behandeld, maar het nooit op voorhand 

zeker was wanneer en of ze een dokter zou ontmoeten. Verder zou u – gevraagd naar een oogarts voor 

uw moeder – nooit een afspraak hebben gekregen. Eenmaal zou een arts u hebben verteld dat een 

afspraak met een oogarts niet nodig was, omdat de oogproblemen van uw moeder bijwerking van haar 

diabetes waren (CGVS A. p. 9-10). Dergelijk meningsverschil tussen u en de dokter toont echter niet 

aan dat uw moeder geen verzorging zou kunnen krijgen in Griekenland.  

 

Wat betreft deze medische problematieken, waaromtrent u niet concreet aantoont dat jullie 

mogelijkheden of beperkingen om in dit verband jullie rechten uit te oefenen anders zijn dan de 

mogelijkheden of beperkingen waarmee ook de onderdanen van deze lidstaat geconfronteerd kunnen 

worden, moet worden opgemerkt dat dergelijke problematiek volgt uit de eventuele beperkingen van het 

gezondheidsstelsel in deze lidstaat op zich. Als dusdanig behoort dit aspect echter niet tot de 

bevoegdheden van het Commissariaat-generaal en dient u zich te beroepen op de geëigende 

procedure.  

 

Waar uit de elementen in uw administratief dossier zou blijken dat uw vrouw als begunstigde van 

internationale bescherming in Griekenland het slachtoffer is geworden van enkele aanvaringen met 

derden – zo verklaarde zij dat er verschillende keren kritiek werd gegeven op haar kledij en dat 

éénmalig geprobeerd werd haar hoofddoek af te trekken (CGVS M. p. 7-8) - moet worden opgemerkt 

dat deze situatie op zich niet kan worden aangemerkt als daad van vervolging of situatie van ernstige 

schade.  

 

Bovendien blijkt op basis van de gegevens die voorhanden zijn dat zij naar aanleiding van haar 

ervaringen géén pogingen heeft ondernomen om een beroep te doen op de hulp of bescherming van de 

bevoegde instanties, hoewel hoger genoemd vermoeden dat uw grondrechten als begunstigde van 

internationale bescherming in Griekenland geëerbiedigd worden tevens impliceert dat de daar 

aanwezige autoriteiten in staat zijn een effectieve en gelijkwaardige bescherming te bieden mits u 

uiteraard de nodige stappen zet.  

 

De door u voorgelegde documenten veranderen niets aan voorgaande appreciatie.  

 

Jullie identiteitskaarten, uw familieboekje en legerboekje en het familieboekje van uw moeder, bevatten 

louter persoonlijke gegevens die in deze beslissing niet in twijfel worden getrokken. De brief die u 

voorlegde van UNHCR werd reeds eerder besproken, en is – zoals gezegd – niet consistent met jullie 

eerder afgelegde verklaringen. De CD-rom die u voorlegde is niet leesbaar. U verklaart dat deze 

gegevens bevat over de operatie die in Turkije aan het hoofd van uw dochter S. werd uitgevoerd (zie 

ontvangstbewijs documenten A.), maar is daarom niet relevant voor de beoordeling van de actuele 

medische situatie van uw dochter en de medische of psychologische hulp die zij heden ten dage nodig 

zou hebben.  
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Het medisch attest van Dokters van de Wereld vermeldt dat S. last heeft van angstaanvallen en nood 

heeft aan een kinderpsycholoog. Uit dit medisch document blijkt echter niet dat S. in Griekenland niet de 

juiste nodige medische en psychologische ondersteuning zou kunnen krijgen. Uit de brief die u voorlegt 

van de directrice van S.s school blijkt haar vraag om meer informatie over S.s toestand, waaruit blijkt dat 

de school waar S. in Griekenland naartoe ging alleszins hun best deden om haar situatie mee op te 

volgen. Deze documenten kunnen voorgaande appreciatie dan ook niet wijzigen.  

 

Gevraagd naar de vrees voor uw kinderen, verklaarden u en uw vrouw dat er in Griekenland geen 

toekomst en geen veiligheid was voor jullie kinderen omwille van jullie onzekere toestand wat betreft 

huisvesting en gezondheidszorg en herhaalden jullie het belang hiervan vooral voor uw dochter S.. 

Zoals reeds eerder gezegd kunnen jullie niet aantonen dat jullie in Griekenland niet in staat zouden zijn 

een woonplaats te vinden, noch dat jullie in Griekenland toegang tot de gezondheidszorg zou worden 

ontzegd.  

 

Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat u het vermoeden dat uw grondrechten als 

begunstigde van internationale bescherming in Griekenland geëerbiedigd worden, niet weerlegt. 

Bijgevolg zijn er géén feiten of elementen voorhanden die de toepassing van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 

3° op uw specifieke omstandigheden in de weg staan, en wordt uw verzoek niet-ontvankelijk verklaard. 

"  

 

C. Conclusie  

 

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

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

 

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

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

 

De bestreden beslissing ten aanzien A.N., derde verzoekster, luidt als volgt:  

 

“A. Feitenrelaas  

 

U verklaart een Syrisch staatsburger te zijn. U bet een soennitische moslima van Arabische origine, 

geboren op 12 mei 1946 in Aleppo, waar u steeds met uw familie heeft gewoond.  

 

U baseerde zich voor uw verzoek tot internationale bescherming op dezelfde feiten als uw zoon A. 

A. (CGVS ref 20/12123), waardoor dan ook naar diens relaas verwezen kan worden:  

 

"U verklaart een Syrisch staatsburger te zijn. U bent een soennitische moslim van Arabische origine, 

geboren op 7 januari 1978 in Aleppo, waar u woonde samen met uw vrouw M. A. (CGVS ref 

20/12123B) en jullie kinderen A. (04/02/2004°), N. (24/06/2007°), M. (07/01/2009°), S. (15/06/2010°) en 

Y. (24/02/2014°).  

 

In 2014 viel uw dochter S. tijdens een bombardement van het balkon op haar hoofd. Zij werd 

overgebracht naar het ziekenhuis in Turkije, waar ze geopereerd werd. Hierna keerde u met S. naar 

Aleppo terug, aangezien de rest van uw familie daar verbleef. Begin 2017 verliet u Syrië samen met uw 

vrouw, kinderen en uw moeder N. A. (CGVS ref 20/12124). Via Turkije en de Middellandse Zee reisden 

jullie naar Griekenland, waar op 31 juli 2017 jullie vingerafdrukken werden genomen. Jullie bleven 

aanvankelijk enige periode in een kamp in Chios, waarna jullie over gebracht werden naar kamp ‘Siva’ 

op het vasteland. Na enkele maanden kregen jullie een woning van Caritas waar jullie mochten 

verblijven. Jullie kregen eveneens een maandelijkse uitkering. Op 15 april 2019 werden jullie erkend als 

vluchteling. Niet veel later kregen jullie per brief het bericht dat jullie het huis moesten verlaten. In juni 

2019 trokken jullie uit het huis en werd jullie uitkering stopgezet. Jullie konden de nachten doorbrengen 

bij bevriende gezinnen, maar moesten overdag op straat doorbrengen.  

 

In oktober 2019 kregen jullie jullie Griekse documenten. Op 28 januari 2020 verlieten jullie Griekenland 

met het vliegtuig. Op 29 januari 2020 dienden jullie een verzoek tot internationale bescherming in België 

in. In het kader van uw verzoek tot internationale bescherming haalde u aan dat u in Griekenland geen 

werk vond, dat jullie geen huisvesting en inkomen kregen en dat er geen geschikte medische verzorging 

was voor uw dochter en moeder.  
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U verklaarde dat uw kinderen geen toekomst hebben in Griekenland, omwille van het gebrek aan 

gezondheidszorg en opvang. U verklaarde zelf eveneens onder druk te staan omwille van de zorg voor 

uw familie.  

 

Ter staving van jullie verzoek tot internationale bescherming legden jullie volgende documenten neer: 

de identiteitskaarten van u en uw vrouw, uw familieboekje, het familieboekje van uw moeder, uw 

legerboekje, een medische attest, opgesteld in Griekenland wat betreft uw dochter S., een brief van de 

school van S. in Griekenland, een CD-rom met daarop gegevens over de operatie die werd uitgevoerd 

in Turkije en een brief van UNHCR in verband met het stopzetten van jullie opvang in Griekenland."  

 

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 gegevens in uw administratief dossier, wordt uw verzoek om internationale 

bescherming niet-ontvankelijk verklaard in overeenstemming met artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de 

wet van 15 december 1980.  

 

Uit de elementen die voorhanden zijn in uw dossier, met name de Eurodac hit, blijkt dat u en uw zoon 

reeds internationale bescherming genieten in een andere lidstaat van de Europese Unie, namelijk 

Griekenland. Deze vaststelling wordt door u en uw zoon niet betwist.  

 

Wat betreft de problemen die u aanhaalde in het kader van uw verzoek om internationale bescherming 

dient opgemerkt te worden dat uw zoon A. A. (CGVS ref 20/12123) zijn verzoek om internationale 

bescherming op dezelfde problemen baseerde en er besloten werd dat zijn verzoek niet-ontvankelijk 

was.  

 

De beslissing betreffende het verzoek om internationale bescherming van uw zoon luidt als volgt:  

 

In het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) moet worden aangenomen dat 

uw behandeling en rechten er in overeenstemming zijn met de vereisten van het Verdrag van Genève, 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens (EVRM). Het Unierecht steunt immers 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. Dit 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 door dat recht 

erkende grondrechten [zie: HvJ (Grote kamer) 19 maart 2019, nrs. C 297/17, C 318/17, C 319/17 en C 

438/17, ECLI:EU:C:2019:219, Ibrahim e.a., randnummers 83-85 en HvJ (Grote kamer) 19 maart 2019, 

nr. C 163/17, ECLI:EU:C:2019:218, Jawo, randnummers 80-82]. Hieruit volgt dat verzoeken 

van personen die reeds internationale bescherming genieten in een EU-lidstaat in beginsel niet-

ontvankelijk kunnen worden verklaard als uitdrukking van het beginsel van wederzijds vertrouwen.  

 

De vaststelling dat er tussen de EU-lidstaten verschillen kunnen bestaan met betrekking tot de mate 

waarin aan begunstigden van internationale bescherming rechten worden toegekend en zij deze kunnen 

uitoefenen, doet geen afbreuk aan het gegeven dat zij onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen 

van de lidstaat die de bescherming heeft toegekend toegang krijgen tot bijvoorbeeld (sociale) 

huisvesting, sociale bijstand, gezondheidszorg of tewerkstelling, en bijgevolg óók dezelfde stappen 

zullen moeten ondernemen om hiervan gebruik te maken. Bij de beoordeling van de situatie van 

begunstigden gelden dan ook de omstandigheden van de daar aanwezige onderdanen als maatstaf, 

niet de omstandigheden in andere lidstaten van de Europese Unie, en wordt rekening gehouden met de 

realiteit dat óók de socio-economische mogelijkheden van deze onderdanen erg problematisch en 

complex kunnen zijn.  
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In het andere geval zou het gaan om een vergelijk van nationale socio-economische 

systemen, bestaansvoorzieningen en nationale regelgeving, waarbij begunstigden van internationale 

bescherming een meer voordelige regeling zouden kunnen bekomen dan de onderdanen van de lidstaat 

die hen bescherming heeft verleend. Dit zet niet alleen het voortbestaan van het GEAS op de helling, 

maar werkt tevens irreguliere, secundaire migratiestromen in de hand, evenals discriminatie ten 

overstaan van EU-onderdanen,…  

 

Ook het Europees Hof van Justitie oordeelde dat enkel uitzonderlijke omstandigheden in de weg staan 

dat het verzoek van een persoon die reeds internationale bescherming geniet in een andere EU-lidstaat, 

niet-ontvankelijk wordt verklaard, namelijk wanneer de voorzienbare levensomstandigheden van de 

begunstigde van internationale bescherming in een andere lidstaat hem er blootstellen aan een ernstig 

risico op onmenselijke of vernederende behandeling zoals bepaald in artikel 4 van het Handvest, welk 

artikel overeenstemt met artikel 3 EVRM. Het Hof voegde eraan toe dat bij de beoordeling van alle 

gegevens van de zaak een “bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid” moet worden bereikt, wat 

slechts het geval is “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” [Ibid., Ibrahim e.a., randnummers 88-90 en Jawo, randnummers 90-92].  

 

Situaties die géén “zeer verregaande materiële deprivatie” teweegbrengen, zijn volgens het Hof van 

Justitie niét van aard zijn om de vereiste drempel van zwaarwegendheid te bereiken, zelfs al worden 

deze bijvoorbeeld gekenmerkt door een grote onzekerheid of sterke verslechtering van de 

levensomstandigheden, door de omstandigheid dat begunstigden van internationale bescherming in een 

andere lidstaat er geen bestaansondersteunende voorzieningen genieten of voorzieningen die duidelijk 

beperkter zijn dan die welke in andere lidstaten worden geboden zonder dat zij anders worden 

behandeld dan de onderdanen van deze lidstaat, door het enkele feit dat de sociale bescherming en/of 

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

bescherming is ingediend dan in de lidstaat die reeds bescherming heeft verleend, door de 

omstandigheid dat de vormen van familiale solidariteit waarop onderdanen van een lidstaat een beroep 

kunnen doen om het hoofd te bieden aan tekortkomingen van het sociale stelsel van die lidstaat meestal 

niet voorhanden zijn voor personen die er internationale bescherming genieten, door een 

bijzondere kwetsbaarheid die specifiek de begunstigde betreft of door het bestaan van tekortkomingen 

bij de uitvoering van integratieprogramma’s voor begunstigden [Ibid., Ibrahim e.a., randnummers 91-94 

en Jawo, randnummers 93-97].  

 

Op basis van een analyse van het geheel van de elementen in uw administratief dossier, waarbij het 

aan u toekomt om het vermoeden dat uw grondrechten als begunstigde van internationale bescherming 

in de EU-lidstaat die u deze bescherming verleende geëerbiedigd worden op individuele wijze te 

weerleggen, moet worden vastgesteld dat u onvoldoende concrete elementen aanhaalt die de niet-

ontvankelijkheid van uw verzoek in de weg staan.  

 

Uit de elementen in uw administratief dossier zou blijken dat u als begunstigde van internationale 

bescherming in Griekenland geconfronteerd werd met bepaalde moeilijkheden op het vlak van 

werkgelegenheid, gezondheidszorg, huisvesting, sociale bijstand, integratie… Zo verklaarde u dat het 

voor u moeilijker was om werk te vinden omdat u de taal niet machtig bent, omdat er te weinig werk is 

voor teveel mensen en omdat er een grote concurrentie is tussen de vluchtelingen onderling (CGVS A. 

p. 5-6). Het zou voor jullie gezin moeilijk zijn om onderdak te vinden omwille van financiële redenen 

(CGVS A. p. 7-8). Waar uw vrouw verklaarde dat één van de redenen waarom aan jullie geen huis 

verhuurd werd was omdat jullie buitenlanders waren (CGVS M. p. 5) - dient opgemerkt te worden dat u 

hier zelf niets over vermeldde. Deze door u beschreven situatie voldoet echter niet aan de 

bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid en cumulatieve voorwaarden zoals bepaald door het Hof 

van Justitie.  

 

Hoewel dergelijke moeilijkheden een aanwijzing kunnen vormen van bepaalde problematische situaties 

zoals deze ook geïdentificeerd worden door het Hof (zie hoger), kan immers niet worden besloten dat u 

door de onverschilligheid van de daar aanwezige autoriteiten, en voor zover u volledig afhankelijk zou 

zijn geweest van overheidssteun, buiten uw wil en uw persoonlijke keuzes om, terecht bent gekomen in 

een toestand van zeer verregaande materiële deprivatie die u niet in staat stelt om te voorzien in uw 
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meest elementaire behoeften zoals eten, zich wassen en beschikken over woonruimte, en negatieve 

gevolgen zou hebben voor uw fysieke of mentale gezondheid of u in een toestand van achterstelling zou 

brengen die onverenigbaar is met de menselijke waardigheid. Evenmin zijn er concrete indicaties dat dit 

het geval zou zijn bij een terugkeer ernaartoe.  

 

Bovendien toont u in het licht van de ervaringen waarmee u naar eigen zeggen geconfronteerd werd, 

evenmin aan dat u uw rechten terzake niet zou kunnen doen gelden.  

 

Vooreerst moet worden vastgesteld dat u in het verleden reeds hulp ontving – uw gezin kreeg immers 

voor enige tijd financiële ondersteuning en onderdak – wat dan ook aantoont dat hulp in Griekenland 

beschikbaar is. Bovendien dienen enkele inconsistenties opgemerkt te worden wat betreft jullie 

verblijfplaatsen in Griekenland na jullie erkenning. Zo verklaarden u en uw vrouw tijdens uw gehoor op 

het CGVS dat jullie in april 2019 werden erkend en vanaf dan het huis dienden te verlaten. Jullie zouden 

drie keer een brief hebben gekregen waarin jullie gevraagd werden het huis te verlaten. De laatste brief 

zou dateren uit juni 2019. Dezelfde maand verlieten jullie het huis, waarna jullie verbleven bij vrienden 

wiens namen jullie niet wilden vermelden (CGVS M. p. 3-4, CGVS A. p. 6). Tijdens haar gehoor op de 

DVZ, afgelegd op 3 februari 2020, verklaarde uw vrouw echter dat jullie een termijn tot februari dit jaar 

kregen om het huis te verlaten (CGVS vragenlijst M. 3.5) – wat dan ook in sterk contrast staat met de 

door jullie afgelegde verklaringen tijdens jullie interview op het CGVS. Hiermee geconfronteerd kon uw 

vrouw geen verklaring voor de vastgestelde tegenstrijdigheid geven. Ze verklaarde dat er mogelijks een 

misverstand was gebeurd (CGVS M. p. 8). Dit zou echter zeer opmerkelijk zijn, gezien zij bij aanvang 

van haar gehoor op het CGVS in volle overtuiging verklaarde dat de verklaringen die ze op de DVZ 

had afgelegd correct werden vertaald en genoteerd (CGVS M. p. 2). De brief die u voorlegde en 

waarmee u wilt aantonen dat u effectief uit huis werd gezet in Griekenland (CGVS A. p. 6), stemt 

evenmin overeen met jullie verklaringen. Hoewel deze brief niet gedateerd werd, wordt in deze brief 

verwezen naar een document dat werd opgesteld op 28 augustus 2019, waaruit dan ook kan afgeleid 

worden dat de door u voorgelegde brief dateert van na deze datum en al zeker niet van juni 2019. Beide 

vaststellingen doen dan ook vermoeden dat jullie geen volledig zicht geven op de werkelijke 

omstandigheden waarin jullie verbleven nadat jullie in Griekenland internationale bescherming werd 

toegekend. Bovendien dient opgemerkt te worden dat in de brief die jullie voorleggen, verwezen wordt 

naar verschillende organisaties die verder zouden kunnen helpen met het vinden van onderdak, 

meer bepaald IOM en het Helios project. Gevraagd echter welke stappen u allemaal ondernam om hulp 

te krijgen in Griekenland, onder andere wat betreft onderdak, laat u na IOM te vermelden. U spreekt wel 

over Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, UN, de gemeente van Athene en de organisaties 

‘Braxis’ en ‘Jifra’. U zou daar geholpen zijn geweest met voedselpakketten, taalles en kledij. Deze 

organisaties konden u niet helpen wat betreft onderdak, aangezien zij niets konden veranderen aan de 

huurprijzen (CGVS A. p. 9). U kan uw pogingen om daar hulp te krijgen wat betreft onderdak echter met 

geen enkel document staven, hetgeen redelijkerwijze verwacht kan worden.  

 

U kan dan ook niet aantonen dat u al de mogelijke stappen zou hebben gezet om uw grondrechten als 

begunstigde van internationale bescherming in Griekenland te doen gelden, noch dat u in de 

onmogelijkheid zou zijn om - al dan niet met hulp - in Griekenland onderdak of werk te vinden.  

 

De vaststelling dat er in uw hoofde mogelijke indicaties van een verhoogde kwetsbaarheid zijn, omwille 

van uw psychische toestand – u verklaarde dat u aan slapeloosheid lijdt, dat u ademhalingsproblemen 

heeft, dat u angstaanvallen heeft en u erg onder druk staat omwille van de verantwoordelijkheid voor uw 

familie - doet hieraan géén afbreuk, aangezien u niet aantoont dat uw bijzondere kwetsbaarheid het u 

dermate moeilijk maakt om zich staande te houden en zelfstandig uw rechten uit te oefenen dat er een 

ernstig risico is dat u zou terechtkomen in leefomstandigheden die in strijd zijn met de artikelen 3 van 

het EVRM en 4 van het EU Handvest (Ibid., Ibrahim e.a., randnummer 93 en Jawo, randnummer 95).  

 

Daarenboven dient opgemerkt te worden dat u voor jullie reis van Griekenland naar België een bedrag 

van 1.200 EUR heeft betaald (CGVS A. p. 12). Uzelf verklaarde dat dit om spaargeld ging (CGVS A. p. 

13). Uw vrouw en moeder verklaarden dat u geld geleend had van vrienden. Uw vrouw verklaarde dat 

jullie het geld verzameld hadden van 20 tot 30 personen (CGVS M. p. 8, CGVS A. p. 5), waaruit dan ook 

blijkt dat jullie over een netwerk beschikken van personen die jullie financieel kunnen bijstaan.  

 

Verder sprak u over de beperkte medische zorg in Griekenland. U verklaarde dat uw dochter 

psychologische bijstand nodig heeft omdat zij ’s nachts slaapwandelt, bed-plast en soms 

oncontroleerbaar lacht of huilt (CGVS A. p. 10).  
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Dokters van de Wereld zouden uw dochter hebben onderzocht, zij zouden tot twee maal toe 

een afspraak hebben geregeld in een ziekenhuis voor uw dochter. U en uw vrouw verklaarden dat er 

nooit een medisch onderzoek werd gestart. Uw dochter zou in het ziekenhuis door een huisarts kort 

onderzocht geweest, waarbij er medicatie werd voorgeschreven. U verklaarde dat de arts jullie 

problemen niet serieus nam. Dokters van de Wereld regelden een afspraak bij een psycholoog voor uw 

dochter. Wegens de ellenlange wachtlijsten kwam zij voor jullie vertrek echter nooit aan bod. Om 

rechtstreeks een afspraak te maken met een dokter, of om een privé dokter te betalen, was voor jullie te 

duur (CGVS M. p. 6-7, CGVS A. p. 10-12).  

 

Verder verklaarde u dat uw moeder diabetes heeft, problemen met het hart, bloeddruk en een hoge 

cholesterol. Uw moeder zelf verklaarde dat zij onvoldoende behandeld werd omdat – indien haar 

medicatie op was – zij nieuwe moest aanvragen en dit soms een week duurde. Zij zou twee drie keer 

naar de wijk Amonia zijn gegaan waar zij medicatie kreeg. Soms kocht zij medicatie op de markt, soms 

in de apotheek (CGVS N. p. 5). Uzelf verklaarde dat zij wel werd behandeld, maar het nooit op voorhand 

zeker was wanneer en of ze een dokter zou ontmoeten. Verder zou u – gevraagd naar een oogarts voor 

uw moeder – nooit een afspraak hebben gekregen. Eenmaal zou een arts u hebben verteld dat een 

afspraak met een oogarts niet nodig was, omdat de oogproblemen van uw moeder bijwerking van haar 

diabetes waren (CGVS A. p. 9-10). Dergelijk meningsverschil tussen u en de dokter toont echter niet 

aan dat uw moeder geen verzorging zou kunnen krijgen in Griekenland.  

 

Wat betreft deze medische problematieken, waaromtrent u niet concreet aantoont dat jullie 

mogelijkheden of beperkingen om in dit verband jullie rechten uit te oefenen anders zijn dan de 

mogelijkheden of beperkingen waarmee ook de onderdanen van deze lidstaat geconfronteerd kunnen 

worden, moet worden opgemerkt dat dergelijke problematiek volgt uit de eventuele beperkingen van het 

gezondheidsstelsel in deze lidstaat op zich. Als dusdanig behoort dit aspect echter niet tot de 

bevoegdheden van het Commissariaat-generaal en dient u zich te beroepen op de geëigende 

procedure.  

 

Waar uit de elementen in uw administratief dossier zou blijken dat uw vrouw als begunstigde van 

internationale bescherming in Griekenland het slachtoffer is geworden van enkele aanvaringen met 

derden – zo verklaarde zij dat er verschillende keren kritiek werd gegeven op haar kledij en dat 

éénmalig geprobeerd werd haar hoofddoek af te trekken (CGVS M. p. 7-8) - moet worden opgemerkt 

dat deze situatie op zich niet kan worden aangemerkt als daad van vervolging of situatie van ernstige 

schade.  

 

Bovendien blijkt op basis van de gegevens die voorhanden zijn dat zij naar aanleiding van haar 

ervaringen géén pogingen heeft ondernomen om een beroep te doen op de hulp of bescherming van de 

bevoegde instanties, hoewel hoger genoemd vermoeden dat uw grondrechten als begunstigde van 

internationale bescherming in Griekenland geëerbiedigd worden tevens impliceert dat de daar 

aanwezige autoriteiten in staat zijn een effectieve en gelijkwaardige bescherming te bieden mits u 

uiteraard de nodige stappen zet.  

 

De door u voorgelegde documenten veranderen niets aan voorgaande appreciatie.  

 

Jullie identiteitskaarten, uw familieboekje en legerboekje en het familieboekje van uw moeder, bevatten 

louter persoonlijke gegevens die in deze beslissing niet in twijfel worden getrokken. De brief die u 

voorlegde van UNHCR werd reeds eerder besproken, en is – zoals gezegd – niet consistent met jullie 

eerder afgelegde verklaringen. De CD-rom die u voorlegde is niet leesbaar. U verklaart dat deze 

gegevens bevat over de operatie die in Turkije aan het hoofd van uw dochter S. werd uitgevoerd (zie 

ontvangstbewijs documenten A.), maar is daarom niet relevant voor de beoordeling van de actuele 

medische situatie van uw dochter en de medische of psychologische hulp die zij heden ten dage nodig 

zou hebben.  

 

Het medisch attest van Dokters van de Wereld vermeldt dat S. last heeft van angstaanvallen en nood 

heeft aan een kinderpsycholoog. Uit dit medisch document blijkt echter niet dat S. in Griekenland niet de 

juiste nodige medische en psychologische ondersteuning zou kunnen krijgen. Uit de brief die u voorlegt 

van de directrice van S.s school blijkt haar vraag om meer informatie over S.s toestand, waaruit blijkt dat 

de school waar S. in Griekenland naartoe ging alleszins hun best deden om haar situatie mee op te 

volgen. Deze documenten kunnen voorgaande appreciatie dan ook niet wijzigen.  
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Gevraagd naar de vrees voor uw kinderen, verklaarden u en uw vrouw dat er in Griekenland geen 

toekomst en geen veiligheid was voor jullie kinderen omwille van jullie onzekere toestand wat betreft 

huisvesting en gezondheidszorg en herhaalden jullie het belang hiervan vooral voor uw dochter S.. 

Zoals reeds eerder gezegd kunnen jullie niet aantonen dat jullie in Griekenland niet in staat zouden zijn 

een woonplaats te vinden, noch dat jullie in Griekenland toegang tot de gezondheidszorg zou worden 

ontzegd.  

 

Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat u het vermoeden dat uw grondrechten als 

begunstigde van internationale bescherming in Griekenland geëerbiedigd worden, niet weerlegt. 

Bijgevolg zijn er géén feiten of elementen voorhanden die de toepassing van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 

3° op uw specifieke omstandigheden in de weg staan, en wordt uw verzoek niet-ontvankelijk verklaard.  

 

C. Conclusie  

 

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

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

 

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

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

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Het verzoekschrift 

 

Verzoekers voeren een beoordelingsfout van verwerende partij aan. Zij stellen dat zij de motieven in de 

bestreden beslissingen met betrekking tot het feit dat zij geen elementen hebben kenbaar gemaakt 

waaruit eventuele bijzondere procedurele noden kunnen blijken, niet kunnen aanvaarden. Zij 

argumenteren als volgt: “Dit is een understatement en tekenend voor de houding die het commissariaat-

generaal spijtig genoeg aanneemt in de zaken waarbij verzoekers reeds een statuut van internationale 

bescherming hebben gekregen in Griekenland. Nochtans blijkt uit het zeer korte gehoor van verzoekers 

dat zij een heel kwetsbaar profiel hebben. Sedert 2014 kampen zij met de medische en psychologische 

problemen van hun dochter S. in het bijzonder, maar uiteraard zijn ze allemaal oorlogsvluchtelingen en 

hebben zij have en goed achtergelaten enkel en alleen om hun leven in veiligheid te brengen, samen 

met de oude moeder van verzoeker, Mevrouw A. N. (geboren 12/5/1946). Verzoeker is ook zwaar 

getraumatiseerd maar heeft spijtig genoeg nog nooit enige psychologische ondersteuning kunnen 

vragen, laat staan krijgen” en citeren vervolgens verzoekers verklaringen in het gehoorverslag CGVS (p. 

2 en p. 4).  

 

Wat betreft het vermoeden dat andere EU lidstaten de gemeenschappelijke waarden in acht nemen en 

dat hun respectieve nationale rechtsordes in staat zijn een effectieve en gelijkwaardige bescherming te 

bieden van de door het EU recht erkende grondrechten stellen verzoekers dat de realiteit aantoont dat 

deze rechten niet overal geïmplementeerd worden en dat men niet zomaar mag uitgaan van deze 

veronderstelling. Zij argumenteren dat “Precies omdat het om een vermoeden gaat kan dit weerlegd 

worden maar ook hier mag de bewijslast niet alleen op de verzoeker liggen maar dient het 

commissariaat generaal eveneens haar medewerking te verlenen aan een onderzoek met betrekking tot 

het al dan niet bestaan van een effectieve en gelijkwaardige bescherming van de door het Europees 

recht erkende grondrechten en de rechten van personen met een internationaal beschermingsstatuut. 

Verzoekers kunnen alleen maar vaststellen dat het commissariaat generaal zich verschuilt achter 

theorie die al lang achterhaald is door de feiten en die door gezaghebbende bronnen wordt bevestigd”. 

 

Waar de bestreden beslissingen stellen dat verschillen tussen EU Lidstaten met betrekking tot de mate 

waarin aan begunstigden van internationale bescherming rechten worden toegekend geen afbreuk doen 

aan het gegeven dat zij onder dezelfde voorwaarden als onderdanen van de lidstaat die bescherming 

heeft toegekend toegang krijgen tot bijvoorbeeld (sociale) huisvesting, stellen verzoekers dat “zij 

hoegenaamd geen kritiek uiten op het feit dat er verschillen zouden kunnen bestaan met betrekking tot 

de mate waarin hun rechten worden toegekend in de verschillende lidstaten. Dit is een foute discussie 

en laat uitschijnen dat zij op zoek zijn naar de meest gunstige levensomstandigheden. Dit stemt 

helemaal niet overeen met de intenties van verzoekers die echter wel op zoek zijn naar respect en 

implementatie van hun minimumrechten inzake huisvesting, sociale bijstand, medische zorg en 

integratie. Het is ook helemaal niet aan de orde om te stellen dat zij een statuut nastreven waarbij zij 

meer rechten zouden hebben dan de onderdanen van die lidstaat”. 
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Verder stellen zij dat de moeilijkheden die zij hebben aangevoerd diegene zijn waarnaar in de 

rechtspraak van het Hof van Justitie zoals geciteerd in de bestreden beslissingen verwezen wordt en dat 

zij dus “wel degelijk in die staat van verregaande materiële deprivatie zullen terechtkomen in geval van 

terugkeer naar Griekenland”. Zij argumenteren dat er in het bijzonder moet rekening worden gehouden 

met “de zware familiale last aangezien er vijf minderjarige kinderen zijn waarvan eentje kampt met 

neurologische en psychologische letsels die nog nooit grondig werden onderzocht, laat staan 

behandeld. Zij zijn inderdaad volledig afhankelijk van overheidssteun. De motivering van de bestreden 

beslissing is zo stereotiep dat zij zelf(s) niet inziet dat ze hier precies het antwoord biedt op de vraag tot 

bescherming”, waarna verzoekers de verklaringen van eerste verzoeker tijdens het persoonlijk 

onderhoud CGVS citeren (p. 5). Zij stellen verder dat “Verzoeker heeft in detail uitgelegd welke 

problemen hij ondervond en welke pogingen hij heeft gedaan om deze problemen op te lossen, totaal 

tevergeefs (p.5-13). Deze worden totaal geminimaliseerd en gebanaliseerd in de bestreden beslissing 

maar zijn wel degelijk schrijnend en mensonwaardig, temeer daar zij op een voortdurende wijze 

plaatsvinden, zonder enig uitzicht op verbetering”. 

 

Waar de bestreden beslissingen stellen dat verzoekers niet aantonen dat zij alle mogelijke stappen 

zouden hebben gezet om hun grondrechten in Griekenland te doen gelden, stellen verzoekers dat 

“Verzoeker heeft wel degelijk en in detail uitgelegd welke stappen hij heeft gezet, of niet kon zetten, en 

hoe hij onmogelijk oplossingen kon vinden om zijn basis- en minimumrechten - en die van zijn kinderen- 

te doen gelden in Griekenland. Dit alles is eensluidend met de bevindingen van onafhankelijke en 

betrouwbare bronnen zoals in bijlage (4 en 5). Het feit tenslotte dat hij gedurende de procedure via de 

UN van enige huisvesting kon genieten, is helemaal geen bewijs dat er geen problemen zijn en “dat hulp 

in Griekenland beschikbaar is” !, temeer daar dat systeem niet langer instaat na de erkenning. Dat er 

tenslotte een verkeerde datum is geslopen in het gehoorverslag van verzoekster bij DVZ verandert ten 

gronde niets aan het probleem, en is zoals alle ingeroepen motieven een manier om zich van het 

probleem af te maken, zonder naar de kern ervan te willen kijken”. 

 

Waar de bestreden beslissingen stellen dat verzoekers niet aantonen dat hun bijzondere kwetsbaarheid 

het hen dermate moeilijk maakt om zich staande te houden en zelfstandig hun rechten uit te oefenen dat 

er een ernstig risico is dat u zou terechtkomen in leefomstandigheden die in strijd zijn met de artikelen 3 

van het EVRM en 4 van het EU Handvest; stellen verzoekers dat dit een element van appreciatie is, 

maar dat “niettemin mag men stellen dat het wel om meer gaat dan indicaties; de kwetsbaarheid van 

verzoeker en van diens gezin kan niet zomaar terzijde worden geschoven ! Zij wordt aldus naar voren 

geschoven in de verdediging maar is ook een objectiveerbaar gegeven. Ook hier wordt weer een 

stijlformule gebruikt “om er zich vanaf te maken”.  

 

Met betrekking tot de medische problematiek stellen verzoekers verder dat “De bestreden beslissing 

somt telkens feiten én problemen op maar trekt een totaal ongegronde en niet pertinente conclusie. 

Alleszins, staat vast dat het meisje dringend medische hulp nodig heeft en hier in België staan 

ondertussen een aantal onderzoeken gepland (6-7-8). Ook de moeder kreeg geen gepaste behandeling 

en wordt nu in België correct opgevolgd (9)». Zij stellen dat de commissaris-generaal hier een 

beoordelingsfout maakt.  

 

Tenslotte argumenteren verzoekers het volgende: “De bestreden beslissing stelt dat verzoekers niet 

aantonen dat ze in Griekenland niet in staat zouden zijn een woonplaats te vinden en toegang tot de 

gezondheidzorg te krijgen. Verzoekers hebben niks anders gedaan in hun verklaringen dan precies het 

tegendeel te zeggen; zij kunnen dit inderdaad niet echt bewijzen maar hun verklaringen zijn wel 

grotendeels geloofwaardig en het gezin vertoont verschillende kenmerken van verhoogde 

kwetsbaarheid. Het commissariaat-generaal moet ook rekening houden met objectieve informatie die 

voorhanden is met betrekking tot het gebrek aan implementatie van de rechten van personen met een 

internationaal beschermingsstatuut in Griekenland, hetgeen zij manifest weigert te doen. In tegenstelling 

tot hetgeen ook de raadsman van verzoekers uitdrukkelijk aanhaalde (p. 13) houdt de bestreden 

beslissing op geen enkele manier rekening met de rechten van de 5 kinderen, die ook - rechtstreeks- in 

het geding zijn én de gevolgen van de beslissing voor hun rechten als kind. Verzoekers houden zich het 

recht voor deze middelen verder te ontwikkelen in de loop van de procedure of ter zitting”. 

 

Zij vragen om al deze redenen hen alsnog het statuut van vluchteling te willen toekennen, minstens de 

subsidiaire beschermingsstatus en in ondergeschikte orde de dossiers terug te sturen naar het CGVS 

voor bijkomend onderzoek in het licht van de nieuwe stukken en bijkomende verklaringen.  

 

2.2. Stukken en nieuwe elementen  
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2.2.1. Aan het verzoekschrift voor eerste verzoeker en tweede verzoekster worden volgende stukken 

toegevoegd:  

 

1. Afschrift van de bestreden beslissing verzoeker; 

2. Afschrift van de bestreden beslissing van verzoekster; 

3. Bewijs aanvraag aanstelling BJB; 

4. LEGAL NOTE PRO ASYL; 

5. Nota Nansen; 

6. “Demande d’examen suivi psychologique” voor S.; 

7. “Demande d’examen avis neuropédiatre” voor S.; 

8. Attestation de prise en charge pour S., afspraak op 29/4/2020; 

9. Medisch attest voor Mevrouw A. N.; 

10. Brief UNHCR in Grieks en Arabische vertaling. 

 

 

Aan het verzoekschrift voor derde verzoekster worden volgende stukken toegevoegd:  

1. Afschrift van de bestreden beslissing verzoekster; 

2. Bewijs aanvraag aanstelling BJB; 

3. kopie van beroepsverzoekschrift zoon; 

4. beslissing inzake mevrouw J. I.; 

5. medisch attest.  

 

Verzoekers leggen ter terechtzitting een aanvullende nota neer waarbij een attest van Dr. G. dd. 29 juni 

2020 ter kennis wordt gebracht.  

 

Verwerende partij legt geen aanvullende nota neer.  

 

2.3. Over de rechtspleging 

 

De Raad stelt vast dat verzoekers twee afzonderlijke beroepen hebben ingesteld met respectievelijk 

rolnummer 244 787 en 244 803. Het al dan niet samenvoegen van twee zaken behoort tot de 

soevereine beoordelingsbevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

(RvS 26 mei 2009, nr. nr. 193.526). Gelet op het feit dat het verzoekschrift in zaak met rolnummer 244 

803 het verzoekschrift in de zaak met rolnummer 244 787 overneemt en dat de derde verzoekster zich 

wat haar verzoek om internationale bescherming betreft, volledig baseert op de motieven van eerste 

verzoeker en tweede verzoekster en de door hen neergelegde documenten, oordeelt de Raad dat het 

aangewezen is in het belang van een goede rechtsbedeling om beide vorderingen samen te behandelen 

en te beslechten. Het komt dan ook gepast voor om beide vorderingen samen te voegen. 

 

2.4. Juridisch kader voor het onderzoek naar de gegrondheid van het beroep 

 

2.4.1. Bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft inzake beslissingen van de commissaris-generaal de 

volheid van bevoegdheid. Het geschil wordt in zijn geheel met alle juridische en feitelijke vragen 

aanhangig gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingsdossier. Als 

administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp 

tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is 

de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissingen zijn gesteund 

en de kritiek van de verzoekende partijen daarop. Hij dient niet op elk argument aangevoerd door de 

partijen in te gaan.  

 

De Raad is als enige rechtscollege bevoegd om kennis te nemen van de beroepen tegen de 

beslissingen van de commissaris-generaal. In overeenstemming met de verplichting van EU lidstaten 

om te voorzien in een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie zoals voorzien in artikel 

46 van de Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende 

gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming 

(herschikking) (hierna Asielprocedure richtlijn), is de Raad gehouden, in geval van een beroep ingediend 

op basis van artikel 39/2 § 1 van de Vreemdelingenwet, een volledig en ex nunc onderzoek te voeren 

conform artikel 46 § 3 van de Asielprocedure richtlijn.  
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2.4.3. Artikel 57/6 § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet, in toepassing waarvan de bestreden 

beslissing genomen werd, luidt als volgt: “De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen kan een verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk verklaren wanneer (…) 3° 

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

 

De parlementaire voorbereiding inzake artikel 57/6, § 3, 3°, van de Vreemdelingenwet stelt nog het 

volgende: “Paragraaf 3, 3° heeft betrekking op de niet-ontvankelijkheid van een verzoek wanneer de 

verzoeker reeds in een andere EU-lidstaat de vluchtelingenstatus heeft verkregen of, bij uitbreiding, de 

subsidiaire beschermingsstatus. Reeds voorafgaandelijk aan dit ontwerp van wet kon de Commissaris-

generaal, indien de verzoeker al de vluchtelingenstatus had verkregen in een andere EU-lidstaat, het 

verzoek niet in overweging nemen op basis van artikel 57/6/3 dat door dit ontwerp wordt opgeheven. 

Omwille van redenen van uniformiteit met de bewoordingen van de richtlijn 2013/32/EU wordt ervoor 

geopteerd de benaming “niet-inoverwegingname” te vervangen door “niet-ontvankelijkheid” van het 

verzoek om internationale bescherming. De vaststelling dat het CGVS een verzoek om internationale 

bescherming niet-ontvankelijk kan verklaren omdat de verzoeker reeds internationale bescherming 

geniet in een andere lidstaat van de Europese Unie, houdt tevens in dat het CGVS een andere 

beslissing kan nemen indien blijkt dat de verzoeker aantoont dat hij niet kan rekenen op die 

bescherming.” (Parl. St. Kamer, 2016-2017, nr. 54-2548/001, p. 107). 

 

2.5. Beoordeling 

 

2.5.1. De bestreden beslissingen zijn genomen op basis van artikel 57/6 § 3, eerste lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet. Deze bepaling is de omzetting in Belgisch recht van artikel 33, lid 2, a) van de 

Asielprocedure richtlijn. In een arrest van 19 maart 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese 

Unie interpretatie verleend aan deze bepaling op basis van 5 prejudiciële vragen met betrekking tot 

personen die reeds internationale bescherming hadden gekregen in Polen en Bulgarije. Op de vraag of 

artikel 33, lid 2, onder a), van de procedurerichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen 

verzet dat een lidstaat krachtens de door die bepaling verleende bevoegdheid een verzoek om 

toekenning van de vluchtelingenstatus niet-ontvankelijk verklaart omdat aan de verzoeker reeds 

subsidiaire bescherming is verleend in een andere lidstaat, wanneer de levensomstandigheden voor 

personen met een subsidiaire beschermingsstatus in die andere lidstaat in strijd zijn met artikel 4 van 

het Handvest, dan wel niet voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk VII van de Kwalificatierichtlijn, 

zonder evenwel in strijd te zijn met artikel 4 van het Handvest; verklaart het Hof van Justitie voor recht:  

 

“Artikel 33, lid 2, onder a), van richtlijn 2013/32 moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet ertegen 

verzet dat een lidstaat krachtens de door die bepaling verleende bevoegdheid een verzoek om 

toekenning van de vluchtelingenstatus niet-ontvankelijk verklaart omdat aan de verzoeker in een andere 

lidstaat subsidiaire bescherming is verleend, wanneer de voorzienbare levensomstandigheden van die 

verzoeker als persoon die subsidiaire bescherming geniet in die andere lidstaat, hem niet blootstellen 

aan een ernstig risico op onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De omstandigheid dat personen die een 

dergelijke subsidiaire bescherming genieten, in die lidstaat 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 die 

lidstaat, kan alleen dan leiden tot de vaststelling dat de verzoeker er wordt blootgesteld aan een 

dergelijk risico, wanneer die omstandigheid tot gevolg heeft dat de verzoeker vanwege zijn bijzondere 

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

verregaande materiële deprivatie.”  

 

Het Hof herinnert ook aan de algemene en absolute aard van het in artikel 4 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie opgenomen verbod op foltering, onmenselijke en vernederende 

behandeling en bestraffing dat nauw verband houdt met de eerbiediging van de menselijke waardigheid 

en wijst er onder meer op dat “[W]anneer 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)” (HvJ, Ibrahim e.a., punt 88).  
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Het Hof benadrukt verder dat dergelijke tekortkomingen alleen dan onder artikel 4 van het Handvest 

vallen wanneer zij “een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken, wat afhangt van alle 

gegevens van de zaak” (HvJ, Ibrahim e.a., punt 89). Het Hof stelt hierover dat “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)” (punt 90) en dat “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)” (HvJ, Ibrahim 

e.a., punt 91). Tenslotte stelt het Hof dat, gelet op het belang van het beginsel van wederzijds 

vertrouwen voor het gemeenschappelijk Europees Asielstelsel ook schendingen van bepalingen van 

hoofdstuk VII van de Kwalificatierichtlijn die niet leiden tot een schending van artikel 4 van het Handvest, 

de lidstaten niet beletten artikel 33, lid 2, onder a) van de procedurerichtlijn toe te  passen (HvJ, Ibrahim 

e.a., punt 92). 

 

2.5.2. Uit het administratief dossier blijkt dat het EURODAC Search Result ‘M’ aanduidt voor eerste 

verzoeker en tweede verzoekster, wat volgens de informatie toegevoegd door het CGVS in het 

administratief dossier (Nota betreffende Eurodac Hit “M” van 12 oktober 2018) betekent dat zij een 

internationale beschermingsstatus hebben verkregen in Griekenland. Derde verzoekster verklaart dat zij 

internationale bescherming heeft verkregen in Griekenland. De Raad stelt vast dat verzoekers dit ook 

niet betwisten. 

 

2.5.3. Verzoekers voeren een beoordelingsfout aan en geven aan het niet eens te zijn met de bestreden 

beslissingen en voeren derhalve een schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële 

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve 

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissingen van de commissaris-generaal, 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. 

Waar verzoekers wijzen op het feit dat men niet zomaar mag uitgaan van de veronderstelling dat de 

door het Unierecht gegarandeerde rechten overal geïmplementeerd worden; dat verwerende partij haar 

medewerking moet verlenen aan het onderzoek met betrekking tot het al dan niet bestaan van een 

effectieve en gelijkwaardige bescherming van door het Unierecht erkende grondrechten en de rechten 

van personen met een internationaal beschermingsstatuut en zich verschuilt achter een theorie die al 

lang achterhaald is door de feiten en die door gezaghebbende bronnen wordt bevestigd, wijst de Raad 

op het volgende.  

 

Zoals blijkt uit het arrest Ibrahim e.a. van het HvJ 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. Daaruit volgt dat in het kader van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel moet 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. Het HvJ heeft gesteld dat dat ook het geval is 

bij de toepassing van artikel 33, lid 2, onder a), van de procedurerichtlijn, waarvan artikel 57/6 § 3, 

eerste lid 3° van de Vreemdelingenwet de omzetting vormt in Belgisch recht, dat in het kader van de bij 

die richtlijn ingevoerde gemeenschappelijke asielprocedure, een uitdrukking van het beginsel van 

wederzijds vertrouwen vormt (HvJ, Ibrahim e.a., punten 84-85). Zoals hierboven reeds aangehaald sluit 

het Hof evenwel niet uit dat de werking van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel in de praktijk 

grote moeilijkheden ondervindt en dat personen die om internationale bescherming verzoeken op een 

wijze worden behandeld die hun grondrechten schendt, ook na afloop van de procedure (punt 87). 

Volgens deze rechtspraak is de rechter in het kader van een beroep tegen een 

onontvankelijkheidsbeslissing op grond van het feit dat de verzoeker reeds over een internationale 

beschermingsstatus beschikt in een andere EU lidstaat en indien hij over door de verzoeker 

overgelegde gegevens beschikt dat een dergelijk risico bestaat in die lidstaat “ertoe gehouden om op 

basis van objectieve, betrouwbare, nauwkeurige en naar behoren bijgewerkte gegevens en afgemeten 
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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” (HvJ, Ibrahim e.a., punt 88).  

 

2.5.4. In wezen stellen verzoekers dat zij in een staat van verregaande materiële deprivatie zullen 

terechtkomen in geval van terugkeer naar Griekenland, dat zij volledig afhankelijk zijn van 

overheidssteun; dat zij uit hun woning werden gezet omdat zij plaats moesten maken voor andere 

gezinnen en overdag op straat leefden en dat ze vrezen dakloos te zullen zijn in geval van terugkeer 

naar Griekenland; dat zij in detail hebben uitgelegd welke problemen zij hadden en welke pogingen zij 

hebben ondernomen om hun basis- en minimumrechten en die van hun kinderen te laten gelden in 

Griekenland. Zij stellen dat hun verklaringen hierover overeenstemmen met de bevindingen van 

onafhankelijke en betrouwbare bronnen in bijlage bij hun verzoekschrift, met name de Legal Note Pro 

Asyl “Legal Note on the living conditions of beneficiaries of international protection in Greece. Update”, 

30 August 2018 en het rapport van Nansen, “Situation des bénéficiaires de protection internationale en 

Grèce”.  Verwerende partij legt geen nota neer en betwist de neergelegde informatie niet.  

 

De Raad kan verzoekers bijtreden voor zover zij stellen dat zij geen kritiek hebben geuit op het feit dat 

er verschillen zouden kunnen bestaan tussen de lidstaten met betrekking tot de mate waarin hun 

rechten worden toegekend en dat zij nooit hebben verklaard dat zij op zoek zijn naar de meest gunstige 

levensomstandigheden. Zo verklaart eerste verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk dat 

hij zijn best heeft gedaan om te overleven in Griekenland en dat hij niet op zoek was naar een luxeleven 

maar dat hij zelfs het minimum niet heeft kunnen bereiken (notities eerste verzoeker, p. 8). De Raad kan 

verzoekers’ betoog volgen dat uit hun verklaringen blijkt dat zij op zoek zijn naar respect voor hun 

minimumrechten inzake huisvesting, sociale bijstand, medische zorg en integratie.  

 

Voor zover in de bestreden beslissingen wordt gesteld dat verzoekers in het verleden reeds hulp 

ontvingen en dat dit aantoont dat hulp in Griekenland beschikbaar is wijst de Raad er op dat ingevolge 

de hoger geciteerde rechtspraak van  het Hof van Justitie de voorzienbare levensomstandigheden van 

verzoekers en hun kinderen moeten worden beoordeeld in geval van terugkeer naar Griekenland en dat 

daarbij rekening moet worden gehouden met hun specifieke kwetsbaarheid. Het Hof benadrukte ook dat 

fundamentele of structurele tekortkomingen of tekortkomingen die bepaalde groepen van personen 

raken alleen dan onder artikel 4 van het Handvest vallen wanneer zij een bijzonder hoge drempel van 

zwaarwichtigheid bereiken, “wat afhangt van alle gegevens van de zaak” (HvJ, Ibrahim e.a., punt 89).  

 

Verzoekers hebben aangegeven dat zij in april 2019 op de hoogte werden gebracht dat zij het huis 

moesten verlaten en dat zij uiteindelijk na enkele aanmaningen het huis dat zij via UNHCR toegewezen 

hadden gekregen effectief verlaten hebben (notities eerste verzoeker, p. 6). Hoewel de Raad vaststelt 

dat verzoekers geen eensluidende verklaringen afleggen over de datum waarop zij dit huis dat hen via 

het ESTIA programma was toegewezen in Griekenland dienden te verlaten, brengen verzoekers 

objectieve informatie aan waaruit blijkt dat deze huisvesting, ook voor personen die internationale 

bescherming hebben gekregen, van tijdelijke aard is en dat statushouders die uit een andere EU 

Lidstaat terugkomen niet in aanmerking komen voor dergelijke huisvesting. Uit het rapport van Nansen 

blijkt  immers dat het ESTIA programma van UNHCR huisvesting biedt aan asielzoekers maar dat zij die 

een internationale beschermingsstatus krijgen zes maanden langer kunnen blijven met de mogelijkheid 

om deze periode te verlengen voor kwetsbare personen. Verder stelt het rapport dat “en tout état de 

cause, les bénéficiaires de protection internationale de retour d’un autre pays de l’UE ne sont pas 

éligibles pour un logement dans le cadre du programme ESTIA » (Nansen, p. 10) (eigen vertaling : in elk 

geval komen begunstigden van internationale bescherming die terugkeren vanuit een ander EU lidstaat 

niet in aanmerking voor huisvesting in het kader van het ESTIA programma). Volgens dit rapport bestaat 

er ook een programma HELIOS 2 dat werd gelanceerd op 1 juni 2019 en bijstand voorziet voor het 

betalen van huur voor 5.000 erkende vluchtelingen voor een periode van 6 maanden, maar wijst er op 

dat gezien het grote aantal vluchtelingen in Griekenland slechts een beperkt aantal vluchtelingen 

hiervan kan genieten. Verder zijn er lange wachtlijsten voor de daklozencentra en huisvesten deze 

centra geen mensen die geen Engels of Grieks spreken (Nansen rapport, p. 9-10).  

De Legal Note van Pro Asyl and Refugee Support Aegean stelt dat het gevallen heeft gedocumenteerd 

van terugkerende statushouders in Griekenland die dakloos zijn of verblijven in precaire 

omstandigheden in kraakpanden in Athene zonder toegang tot elektriciteit en water (Legal Note, p. 4-5). 

Ook het Nansen rapport wijst er op dat huisvesting voor families met kinderen schaars is en dat families 

aangewezen zijn op ad hoc oplossingen en sommigen in parken verblijven (Nansen rapport, p. 11-12). 

Verzoekers benadrukken in dit verband het feit dat zij vijf minderjarige kinderen hebben waarvan een 

kind kampt met neurologische en psychologische letsels.  
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Voor zover verzoekers hebben kunnen genieten van huisvesting in het ESTIA programma in het 

verleden blijkt uit de informatie bijgebracht door verzoekers dat zij ingeval van terugkeer in elk geval 

geen toegang meer zullen hebben tot het ESTIA programma. Verder blijkt uit de rapporten dat er bijna 

geen plaatsen voor families beschikbaar zijn in daklozencentra (Pro Asyl, p. 6-7) en uit hun verklaringen 

dat zij geen woning konden vinden op de private woningmarkt en er dus een reëel risico bestaat dat zij 

minstens gedurende een zekere periode dakloos zullen zijn in geval van terugkeer naar Griekenland.   

 

Waar verwerende partij stelt dat verzoekers geen documenten bijbrengen van hun pogingen om hulp te 

krijgen wat onderdak betreft, kan hieruit niet geconcludeerd worden dat zij geen hulp gezocht zouden 

hebben en stelt de Raad vast dat verzoekers een document bijbrengen van Medicins du Monde in 

Griekenland (administratief dossier eerste verzoeker en tweede verzoekster, documenten neergelegd 

door de asielzoeker, stuk 3) en dat eerste verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud verklaart ook bij 

Medicins du Monde te zijn geweest om hulp te krijgen in zijn zoektocht naar huisvesting (notities eerste 

verzoeker, p. 6-8). Verder stelt eerste verzoeker dat “ik wil niet overdrijven, maar om een woning te 

vinden voor acht personen, het is bijna onmogelijk en wat de situatie nog erger maakt om de huur te 

betalen” (notities eerste verzoeker, p. 7) en stelt verder dat hij iets gevonden had maar dat de huurprijs 

onbetaalbaar was voor hen (notities eerste verzoeker, p. 8). Ook tweede verzoekster verklaart dat zij 

meer dan eens geprobeerd hebben een appartement te vinden en dat zij een appartement gevonden 

hadden maar dat het te duur was en dat het voor hen als groot gezin nog moeilijker was om een woning 

te vinden (notities tweede verzoekster, p. 5). Waar de bestreden beslissingen stellen dat verzoekers 

IOM niet vermelden als organisatie waar zij hulp hebben gezocht om onderdak te vinden, stelt de Raad 

vast dat verzoekers verklaren niet minder dan zes organisaties en instanties te hebben gecontacteerd 

en dat zij hen niet konden helpen wat onderdak betreft. Uit hun verklaringen met betrekking tot de 

organisaties die zij hebben aangesproken blijkt dat zij wel degelijk doorgedreven inspanningen hebben 

geleverd. Verder stelt de Raad ook vast dat eerste verzoeker verklaart inspanningen te hebben gedaan 

om te werken, maar dat de taalbarrière het moeilijk maakt om werk te vinden (notities eerste verzoeker, 

p. 4) en dat hij inspanningen leverde om Engels te leren (notities eerste verzoeker, p. 9), wat niet betwist 

wordt door verwerende partij.  

 

2.5.5. Verzoekers benadrukken dat zij een heel kwetsbaar profiel hebben en wijzen ter staving van hun 

stelling naar het feit dat eerste verzoeker zwaar getraumatiseerd is maar nooit enige psychologische 

ondersteuning kon krijgen; dat zij sinds 2014 kampen met de medische en psychologische problemen 

van hun dochter S. en dat zij een zware familiale last hebben aangezien ze vijf minderjarige kinderen 

hebben, waarvan één “kampt met neurologische en psychologische letsels die nog nooit grondig werden 

onderzocht, laat staan behandeld”.  

 

Verder wijzen eerste verzoeker en tweede verzoekster er op dat hun zaken samenhangen met het 

dossier van derde verzoekster, de moeder van eerste verzoeker, waarvoor een afzonderlijk 

verzoekschrift werd ingediend, maar dat aangeraden is om de dossiers samen te onderzoeken. Uit de 

bestreden beslissingen en het administratief dossier blijkt dat eerste verzoeker zich ook beroept op de 

medische problemen van zijn moeder. Uit het administratief dossier en meer bepaald de verklaringen 

van verzoekers en de verklaringen van eerste verzoekers moeder tijdens hun respectievelijke 

persoonlijk onderhoud CGVS blijkt dat deze laatste samen met haar zoon en zijn familie uit Syrië is 

vertrokken en bij hen woonde zowel in Turkije als in Griekenland (notities persoonlijk gehoor CGVS 

eerste verzoeker, p. 4; notities persoonlijk onderhoud CGVS tweede verzoekster, p. 3; notities 

persoonlijk onderhoud CGVS moeder eerste verzoeker, p. 3) en dus deel uitmaakte van het gezin van 

verzoekers en van hen afhankelijk was voor haar elementaire levensbehoeften.  

 

Eerste verzoeker verklaart tijdens het persoonlijk onderhoud CGVS dat hij slapeloos is en soms 

angstaanvallen krijgt omwille van wat zijn vrienden in Syrië is overkomen, maar dat hij nooit hulp heeft 

gezocht voor die problemen omdat “ik voel me nt echt van belang, mijn gezondheid is nt echt belangrijk” 

(notities eerste verzoeker, p. 11). Uit zijn verklaringen blijkt dat hij zich schuldig voelt omdat hij niet de 

nodige medische zorg kan garanderen aan zijn dochter en moeder en omdat hij er niet in gelukt is zijn 

gezin een goed leven te bezorgen (notities eerste verzoeker, p. 5). Ook tweede verzoekster kampt met 

dergelijke gevoelens (“dus we zijn als ouders twee zwakkelingen die moeten zorgen voor kids en oudere 

mevrouw en kunnen voor hen nt veel doen”, notities tweede verzoekster, p. 7) en verklaart dat zij 

hierdoor psychologische problemen heeft maar ook dat zij hiervoor geen medische of psychologische 

hulp heeft gezocht omdat het geen zin heeft omdat “de eerste stap voor beterschap is het gevoel van 

veiligheid en dat heb ik nt”, notities, p. 7).  
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Waar de Raad kan aannemen dat eerste verzoeker erg geleden heeft onder de gebeurtenissen in Syrië 

stelt de Raad evenwel vast dat verzoekers geen documenten bijbrengen waaruit kan blijken dat hij 

hiervoor behandeld wordt in België; noch dat hij hiervoor behandeld werd of hulp heeft gezocht in 

Griekenland of Turkije.  

 

Verzoekers wijzen evenwel ook op het feit dat hun dochter kampt met neurologische en psychologische 

letsels en dat zij dringend medische hulp nodig heeft en dat ondertussen een aantal onderzoeken staan 

gepland. De Raad stelt vast dat zij tijdens hun persoonlijk onderhoud verklaren dat hun dochter twee 

operaties heeft gehad aan haar hoofd nadat ze door een bombardement van hun balkon in hun woning 

in Syrië was gevallen (notities eerste verzoeker, p. 10) en dat zij sindsdien psychische problemen heeft 

en dat ze haar constant moeten bewaken uit schrik dat ze zichzelf in gevaar zou brengen (notities 

tweede verzoekster, p. 6). Zij voegen een aantal stukken toe met betrekking tot de medische situatie 

van hun dochter, met name drie attesten van het Croix Rouge (“demande d’examen” van februari 2020 

waarop is vermeld “suivi psychologique” en “demande d’examen” van februari 2020 dat vermeldt “avis 

neuropédiatrie” en “suivi psychologique est en cours” en een “attestation de prise en charge” met 

betrekking tot een neurologische consultatie op 29 april 2020). Bij de indiening van het verzoek legt 

eerste verzoeker ook een cd-rom neer waarvan hij verklaart dat deze gegevens bevat over de operatie 

in Turkije aan het hoofd van hun dochter; een Grieks document van Dokters van de Wereld met 

betrekking tot hun dochter waarvan zich een vertaling in het dossier bevindt van 12 september 2018 en 

dat vermeldt “nood aan bezoek van een kinderpsycholoog” en een handgeschreven verklaring van de 

directrice van de lagere school waar hun dochter naartoe ging waarin wordt vermeld dat “de directrice 

van de lagere school van de voorstad Koydallos IV, waar S., de dochter van Mijnheer A. schoolloopt, 

wenst te spreken met de psycholo(o)ge die het kind opvolgt, om informatie in te winnen over de 

toestand van het kind en om eventueel instructies te ontvangen voor het geval er zich een angstaanval 

voordoet”). Voor zover de bestreden beslissing hieruit afleidt dat de school waar S. naartoe ging hun 

best deed om haar situatie mee op te volgen, blijkt hieruit evenwel niet dat zij effectief passende 

begeleiding kreeg en toont het tegelijk aan dat ook de directrice van de school de situatie van hun 

dochter als problematisch ervoer. Verder verklaren zij dat “in GR de enige organisatie die S. een klein 

beetje hebben onderzocht of over situatie hebben gesproken is artsen van de wereld, ze hebben ons 

beloofd om afspraak te maken bij een specialist, maar de afspraak is nooit gekomen”; dat ze geen 

enkele keer een psycholoog heeft gezien en dat ze geen geld genoeg hadden om de kosten van een 

privé dokter te betalen (notities tweede verzoekster, p. 6) en dat ze via dokters van de wereld twee 

afspraken hebben gekregen in twee verschillende ziekenhuizen en dat “volgens hen, mijn dochter heeft 

gn probleem” (notities tweede verzoekster, p. 7).  

 

Het ter terechtzitting neergelegde attest van P.G. , Psychologue Clinicien, dd. 29 juni 2020 vermeldt dat 

ondergetekende A.S. tweemaal op consultatie heeft ontvangen en dat zij psychologische behandeling 

nodig heeft omwille van een post traumatische stress gelieerd aan wat ze meemaakte in Syrië.  Waar 

verwerende partij ter terechtzitting stelt dat dit document geen bijkomende indicatie is dat de medische 

situatie van verzoekers dochter hen niet zou toelaten zelf voor hun rechten op te komen in Griekenland, 

stelt de Raad vast dat het stuk als dusdanig geen bijkomende informatie bijbrengt over de psychische 

toestand van verzoekers dochter en in die zin geen bijkomende indicatie van kwetsbaarheid vormt. 

Evenwel stelt de Raad ook vast dat verwerende partij het stuk als dusdanig niet in twijfel trekt en ook de 

psychologische problemen van verzoekers dochter als gevolg van een bombardement in Aleppo als 

dusdanig niet betwist.  

 

Waar de bestreden beslissingen vaststellen dat verzoekers niet aantonen dat deze mogelijke indicaties 

van een verhoogde kwetsbaarheid hen niet in staat stellen om zich staande te houden en hun rechten 

uit te oefenen in Griekenland; stellen verzoekers bijgevolg terecht dat het om meer gaat dan indicaties 

en dat de kwetsbaarheid van verzoekers niet zomaar terzijde kan geschoven worden. In dit verband 

blijkt uit het Nansen rapport dat volgens UNHCR personen met internationale beschermingsstatus met 

mentale problemen in Griekenland geconfronteerd worden met huisvestingsproblemen en problemen 

inzake toegang tot passende geestelijke gezondheidszorg. Publieke instanties zowel als NGOs die 

geestelijke gezondheidszorg aanbieden hebben lange wachtlijsten en ook kinderen die een diagnose 

nodig hebben over hun geestelijke gezondheid worden geconfronteerd met lange wachttijden om 

afspraken te krijgen en een gebrek aan tolken wat resulteert in ontoereikende behandelingen en 

diagnoses (Nansen rapport, p. 17-18).  

 

Zelfs aangenomen dat de rapporten waaruit verzoekers citeren op zich niet volstaan om vast te stellen 

dat elke statushouder in Griekenland het risico loopt op een schending van artikel 4 van het Handvest, 

kan niet worden ontkend dat blijkt dat personen die internationale bescherming genieten in Griekenland 
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zich daar in erg moeilijke en soms schrijnende (levens)omstandigheden kunnen bevinden en 

geconfronteerd kunnen worden met dakloosheid, werkloosheid en allerhande belemmeringen met 

betrekking tot het bekomen van sociale voordelen en de toegang tot gezondheidszorg.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissingen een groot gezin van 8 personen betreffen, dat in casu 

één van de vijf minderjarige kinderen van eerste en tweede verzoekster met psychologische problemen 

kampt en dat derde verzoekster, die bij het gezin van eerste en tweede verzoekster verblijft sinds zij 

Syrië verlieten, 75 jaar oud is. In dit verband stellen verzoekers ook dat derde verzoekster medische 

problemen heeft en nu in België correct wordt opgevolgd. Zij leggen ter staving van haar medische 

problemen een attest voor van dokter A.G. waarin vermeld wordt dat derde verzoekster diabetes type 2 

heeft en momenteel insuline inspuitingen krijgt en dat een cardiologisch onderzoek voorzien is 

(verzoekschrift, stuk 9). Voor zover hiermee niet als dusdanig wordt aangetoond dat derde verzoekster 

hiervoor geen verdere verzorging zou kunnen krijgen in Griekenland, kan evenwel niet betwist worden 

dat de medische problematiek van derde verzoekster in combinatie met haar hoge leeftijd ook voor haar 

resulteert in een bijzondere kwetsbaarheid.   

 

In het licht van hun verklaringen en de landeninformatie bijgebracht door de verzoekers, waaruit zoals 

hoger aangehaald blijkt dat grote gezinnen met kinderen met heel wat obstakels geconfronteerd worden 

om huisvesting te vinden en zich in zeer precaire situaties, waaronder dakloosheid, kunnen bevinden - 

kan worden aangenomen dat de bijzondere kwetsbaarheid van eerste en tweede verzoekers dochter en 

van derde verzoekster hun mogelijkheden om hun rechten te doen gelden inzake toegang tot 

gezondheidszorg, huisvesting en de arbeidsmarkt in Griekenland ernstig hypothekeren.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissingen onvoldoende rekening houden met het gegeven dat 

eerste verzoeker en tweede verzoekster vijf minderjarige kinderen hebben waarvan één dochter die met 

psychische problemen kampt en hiervoor psychologische begeleiding krijgt, en ook zorgen voor de 75-

jarige derde verzoekster die diabetes heeft.  

 

De Raad is dan ook van oordeel dat gezien het geheel van de voorgaande concrete elementen eigen 

aan deze zaak, door verwerende partij niet op afdoende zorgvuldige wijze is getoetst of de bescherming 

die aan verzoekers is geboden voldoende toereikend is, in de zin dat, buiten hun wil en persoonlijke 

keuzes om en omwille van de bijzondere kwetsbaarheid van hun dochter en derde verzoekster, zich 

geen situatie zal voordoen van zeer verregaande materiële deprivatie of zij in een toestand van 

achterstelling kunnen terechtkomen die onverenigbaar is met de menselijke waardigheid in het licht van 

artikel 4 van het Handvest.  

 

Op dit ogenblik kan in deze specifieke zaak niet worden vastgesteld dat de toepassing van artikel 57/6, 

§ 3, eerste lid 3° van de Vreemdelingenwet, gelezen in het licht van het arrest Ibrahim e.a. van het Hof 

van Justitie, niet strijdig kan zijn met artikel 4 van het Handvest. 

 

De bestreden beslissingen dienen te worden vernietigd overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° 

van de Vreemdelingenwet. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De zaken met rolnummers X en X worden gevoegd.  

 

Artikel 2 

 

De beslissingen  genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 

28 februari 2020 worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De zaken worden teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig augustus tweeduizend twintig 

door: 

 

dhr. K. POLLET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT K. POLLET 

 


