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 nr. 241 384 van 24 september 2020 

in de zaak RvV  X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. RECTOR 

J. P. Minckelersstraat 164 

3000 LEUVEN 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 10 februari 2020 

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

staatlozen van 29 januari 2020. 

 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 augustus 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

15 september 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat L. RECTOR en 

van attaché E. GUSSÉ, die verschijnt voor verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op 

8 februari 2019 als niet-begeleide minderjarige België binnen zonder enig identiteitsdocument en 

verzoekt op 11 februari 2019 om internationale bescherming. Op 29 januari 2020 neemt de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) een 

beslissing houdende niet-ontvankelijk verzoek (internationale bescherming in een andere EU lidstaat). 

Dit is de thans bestreden beslissing, die op 30 januari 2020 aan verzoeker aangetekend wordt 

verzonden. 

 

Deze beslissing luidt als volgt: 
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“A. Feitenrelaas 

 

U, Z. A. H. (…), verklaart over de Afghaanse nationaliteit te beschikken. U bent afkomstig uit Zargha, 

gelegen in het district Doshi van de provincie Baghlan. U bent Hazara en sjiitische moslim (ismaili). U 

ging naar school tot de zesde graad van het lager onderwijs en heeft nooit gewerkt. 

 

U woonde samen met uw moeder en broer K. M. (...) in Zargha. Uw vader werd voor uw geboorte 

gedood door de taliban, omdat hij een soldaat was tijdens de periode van Said Mansoor Nadri. Uw 

vader stopte deze job echter en begon met religieuze studies in de moskee. De taliban doodden hem 

wegens zijn religie en etniciteit, namelijk een sjiitische Hazara. Na zijn dood werd u opgevoed door uw 

oom langs moederszijde. U beschouwde uw oom als uw vader. Toen u wat ouder was, vertelde uw oom 

dat hij uw vader niet was en dat deze gedood werd door de taliban. Hij vertelde ook dat u niet vredig kon 

leven en gedood zou worden. Van uw moeder mocht u niet naar buiten of naar school, daar ze bang 

was dat er iets met u zou gebeuren. Op een dag, toen uw broer 15 jaar oud was, liep hij thuis weg als 

gevolg van alle problemen. Later, toen u op een dag onderweg naar huis was van school, probeerden 

een aantal personen u aan te vallen. U rende naar huis, waar uw moeder vroeg waarom u buiten adem 

was. U vertelde haar wat er gebeurd was. Vervolgens besloten uw moeder en uw oom dat uw leven in 

gevaar was en stuurden ze u naar Europa. 

 

U reisde in 2015 via Pakistan en Iran naar Turkije. Hier probeerde u verschillende keren over te steken 

naar Griekenland, zowel over land als over water. U werd verschillende keren onderschept en 

teruggestuurd naar Istanboel. Uiteindelijk kwam u ongeveer tweeënhalf jaar geleden aan in Griekenland. 

U arriveerde op het eiland Samos, waar u acht maanden verbleef in een kamp. Er vonden vaak 

gevechten plaats in het kamp, waarna de politie kwam. Deze sloegen u, ook al maakte u geen deel uit 

van de gevechten. Ook werd u soms meegenomen naar het detentiecentrum. U ging na deze acht 

maanden in een huis voor vluchtelingen in Patra wonen. Ook hier werd er gevochten onder de 

migranten. U klaagde bij uw voogd die hen aanspoorde weg te blijven van elkaar. Verder ging u nog in 

een huis voor vluchtelingen wonen in Thessaloniki en vervolgens terug in Patra. Tussendoor ging u af 

en toe naar vrienden in Athene. In Thessaloniki ontstonden uw rugklachten. U wilde fitnessen en 

danslessen volgen, maar dit was niet mogelijk. Vervolgens trainde u op uzelf, waardoor u uw rug 

bezeerde. U ging naar de dokter en naar het ziekenhuis. U kreeg een scan en werd behandeld. 

 

Na 18 maanden verliet u Griekenland wegens de slechte omstandigheden in het land en uw 

rugproblemen. U reisde naar Italië, waar u vijftien dagen bij uw broer verbleef. Daarna ging u via 

Frankrijk naar België, waar u aankwam op 8 februari 2019. U dient uw verzoek om internationale 

bescherming in België in op 11 februari 2019 als niet-begeleide minderjarige. De redenen waardoor u 

niet zou kunnen terugkeren naar Griekenland houden uw rugproblemen in en het feit dat u daar geen 

toekomst heeft wegens de algemene slechte omstandigheden in Griekenland. Na onderzoek door de 

Dienst Voogdij werd u meerderjarig verklaard. 

 

Ter staving van uw verzoek legt u een medisch attest voor ter onderbreking van uw activiteiten en een 

youtube-filmpje van een incident op zee waarbij u aanwezig was. 

 

B. Motivering 

 

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

worden vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere 

procedurele nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke 

steunmaatregelen rechtvaardigt. 

 

Wat betreft de stukken die u neerlegt met betrekking tot uw mentale gezondheidstoestand en ter staving 

van het argument dat deze u zou verhinderen om uw motieven naar behoren uiteen te zetten, moet er 

immers op worden gewezen dat deze niet aantonen dat u niet bij machte bent om op volwaardige, 

functionele en zelfstandige wijze aan de procedure deel te nemen. Uit het medische document komt 

naar voren dat u niet zou kunnen slapen of lang neerzitten wegens de pijn in uw rug (zie 

documentenmap, document 1). De arts bevestigt vervolgens dat u zich niet kan verplaatsen van 

9/10/2019 tot 30/11/2019. Andere of meer recente medische documenten worden door u niet 

voorgelegd. Ook een verdere diagnose komt niet naar voren uit de documenten. 

 

Bij aanvang en afsluiting van het persoonlijk onderhoud op 14 januari 2020 op het CGVS, werd u 

uitdrukkelijk gevraagd of u zich in staat voelde om het interview af te leggen (CGVS, p.2, p.13). Op 
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beide momenten stelde u dat u zich oké voelde en enkel een beetje een zere keel had (CGVS, p.2, 

p.13). Ook werd medegedeeld bij de aanvang van het interview dat u gerust een pauze mocht vragen, 

wanneer u daar nood aan zou hebben en dat u gerust wat recht mocht staan, wanneer het zitten te 

lastig werd met uw rug (CGVS, p.2, p.3). Tijdens het persoonlijk onderhoud werd door u geen melding 

gemaakt van ongemakken. Ook het CGVS kon dergelijke noden niet vast stellen in uw hoofde tijdens 

het persoonlijk onderhoud op 14 januari 2020. 

 

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw 

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan 

uw verplichtingen. 

 

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

bescherming niet-ontvankelijk verklaard. 

 

Uit de documenten in uw administratief dossier, blijkt dat u op 14/11/2017 in Griekenland internationale 

bescherming kreeg (Info Hellenic Republic, Ministry of Migration Policy - Asylum Service, 

dd. 27/03/2019). U kreeg hierna een verblijfsvergunning die geldig is tot 18/12/2020. 

 

Tijdens uw persoonlijk onderhoud op 14 januari 2020 werd u gewezen op het feit dat u reeds 

internationale bescherming geniet in Griekenland (CGVS, p.6). U verklaart hiervan niet op de hoogte te 

zijn (CGVS, p.6). Dit is echter niet aannemelijk. Naar analogie van uw verklaringen bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) en tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS op 14 januari 2020, blijkt 

dat u zeker aanwezig was in Griekenland op het moment dat uw verblijfskaart uitgereikt werd, namelijk 

19/12/2017 (Verklaring DVZ 08/11/2019 p.12, CGVS p.7). Het is bijgevolg niet geloofwaardig dat u 

hiervan niet op de hoogte zou gebracht zijn door de Griekse autoriteiten. Ook is het weinig aannemelijk 

dat u drie of vier keer uitgenodigd werd voor een interview, nooit aanwezig was, en Griekenland alsnog 

een status toekende zoals u zelf beweerde (CGVS, p.6). Alles wijst er dan ook op dat u wel een 

beschermingsstatus kreeg in Griekenland zoals ook bevestigd in de objectieve informatie. Het CGVS is 

dan ook van mening dat u bewust uw status van internationale bescherming in Griekenland niet 

vermeldt. Het achterhouden van deze essentiële informatie ondermijnt uw algemene geloofwaardigheid. 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

om internationale bescherming doet u uw levensomstandigheden in Griekenland gelden. In het 

bijzonder verklaart u dat het leven er moeilijk was. Zo had u er namelijk geen toekomst en kampte u met 

rugproblemen (CGVS, p.13). Bovendien waren er gevechten tussen migranten zowel in de 

opvangkampen als de woningen waar u later verbleef (CGVS, p.8). 

 

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

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

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

onderwijs, huisvesting en integratie verbonden. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beschermingsstatus in Griekenland verkregen. Deze lidstaat van de EU is als zodanig gebonden door 

het recht van de Europese Unie, dat voorziet in minimumnormen op gebied van rechten en voordelen 
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die voortvloeien uit uw status van persoon, die internationale bescherming geniet en waarvan u gebruik 

kunt maken. 

 

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

algemene situatie en levensomstandigheden van verzoekers om internationale bescherming in een 

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

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

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

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

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

personen die reeds een internationale beschermingsstatus genieten. 

 

Uit uw verklaringen afgelegd tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het Commissariaat-

generaal d.d. 14 januari 2020, waarbij u specifiek bevraagd werd met betrekking tot uw persoonlijke 

situatie en omstandigheden in Griekenland en waarbij u in de gelegenheid werd gesteld om de nodige 

elementen aan te reiken in het kader van de behandeling van uw verzoek, blijkt immers dat u, die een 

achttiental maanden in Griekenland verbleven hebt, niet concreet hebt kunnen aantonen dat u 

daadwerkelijk verhinderd was om er in uw elementaire levensbehoeften te voorzien of om er aanspraak 

te kunnen maken op bepaalde basisvoorzieningen. Bovendien hebt u evenmin op concrete wijze 

aannemelijk gemaakt dat u er moeilijkheden of incidenten met de daar aanwezige autoriteiten, 

overheden of burgerbevolking hebt gekend die kunnen worden aangemerkt als daden van vervolging of 

ernstige schade, en kunnen er in uw hoofde geen indicaties van enige bijzondere kwetsbaarheid worden 

ontwaard. 

 

U verklaart bij een terugkeer naar Griekenland geen toekomst te hebben (CGVS, p.11, p.13). U stelt dat 

er zeer veel werkloosheid is, dat de migranten geen geld konden verdienen, dat iedereen depressief 

was en stress had, en dat mensen verslaafd geraakten aan alcohol en drugs (CGVS, p.11). Hierdoor 

kreeg u het gevoel dat u niet kon bereiken wat u wilde in Griekenland (CGVS, p.11). Bij een terugkeer 

zou u voorts geen toekomst hebben en het risico lopen om ook verslaafd te worden en foute dingen te 

doen (CGVS, p.13). 

 

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat het risico op verslaving niet van die aard is dat Griekenland u 

niet van bescherming zou kunnen voorzien. Het gaat om een persoonlijke afweging waar de Belgische 

autoriteiten u niet meer kunnen voor beschermen dan de Griekse. Bovendien ressorteren 

druggerelateerde feiten onder het gemeenschapsrecht en niet onder de Conventie. Uw vrees ter zake is 

ook slechts hypothetisch. 

 

Wat betreft de tewerkstelling in Griekenland, vertoont uzelf niet veel inspanning om het tegendeel te 

bewijzen. U heeft nooit naar werk gezocht, wat u verklaart door uw minderjarigheid (CGVS, p.12). Later 

stelt u dat de overheid hier ook niet om geeft, dat het niet gemakkelijk is werk te vinden en dat er geen 

werk is (CGVS, p.12). Daar u zelf nooit naar werk gezocht heeft, stelt het CGVS vast dat u zich 

bijgevolg louter beroept op algemene opvattingen van anderen. Uzelf heeft echter nooit stappen 

ondernomen, en heeft dus geen idee hoe makkelijk of moeilijk het voor u persoonlijk zou zijn om werk te 

vinden. U gaf aan dat u als minderjarige naar school moest ipv te gaan werken. Wanneer u gevraagd 

werd of u dan naar school ging, antwoordt u ”niet regelmatig, enkel om te vermijden dat ik uit het 

centrum gezet werd” (CGVS, p.12). Deze ingesteldheid toont opnieuw aan dat u zelf geen grote stappen 

heeft gezet om uw situatie in Griekenland te verbeteren. Ook uw uitspraak dat u geen interesse had in 

“hun mensen, school en taal” staaft deze vaststelling verder (CGVS, p.12). 

 

De desinteresse om uw leven in Griekenland verder uit te bouwen was reeds bij uw aankomst in 

Griekenland aanwezig. U verklaart dat u bij uw aankomst dacht er maar één of twee maanden te blijven 

(CGVS, p.6). U had “niet de intentie te blijven, wilde zo snel mogelijk vertrekken en vond het daar niet 

leuk” (CGVS, p.6, p.10). Dit verklaart u meermaals tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS op 

14 januari 2020 (CGVS, p.6, p.7, p.10). Wanneer u gevraagd werd wat u gedaan heeft om een leven op 

te bouwen in Griekenland, stelt u dat u eerst dacht daar naar school te gaan en een opleiding te krijgen, 

er te werken en geld te verdienen (CGVS, p.11). Het waren vervolgens de slechte omstandigheden die 

u daar ondervond die u het gevoel gaven daar geen toekomst te hebben (CGVS, p.11). Deze 

verklaringen zijn echter niet geloofwaardig. Het feit dat u meermaals verklaart dat u van bij uw aankomst 

reeds de gedachte had het land te willen verlaten, toont aan dat niet enkel uw verblijf in Griekenland een 

oorzaak vormde voor uw vertrek. U leverde nooit grote inspanningen om daar een leven op te bouwen, 

daar u nooit op zoek ging naar werk of een eigen accommodatie, niet regelmatig de lessen op school 
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bijwoonde, en geen interesse had de taal een beetje te leren (CGVS, p.10, p.12). Ook zocht u geen hulp 

bij internationale of nationale organisaties of instanties (CGVS, p.10). Daarbij toonde u evenmin, noch 

aan de hand van documenten, noch aan de hand van uw verklaringen, daadwerkelijk aan dat het voor u 

onmogelijk zou zijn accommodatie of werk te bekomen in Griekenland. 

 

Ten aanzien van uw verklaringen met betrekking tot uw gezondheidstoestand, merkt het CGVS het 

volgende op. In de vragenlijst van het CGVS verklaart u “rugpijn te hebben in Griekenland, omdat u 

geen deftige slaapplaatsen kreeg” (Vragenlijst CGVS 08/11/2019, p.2). Deze bewering blijkt echter niet 

te kloppen. Tijdens uw persoonlijk onderhoud op 14 januari 2020 verklaart u immers dat u deze rugpijn 

door uw eigen toedoen opliep (CGVS, p.9). In Thessaloniki uitte u uw interesse voor fitness en 

danslessen aan uw assistenten, maar was het niet mogelijk deze hobby’s uit te voeren (CGVS, p.9). 

Hierdoor ging u, onervaren, zelf aan de slag en trainde u op uzelf. Na zo’n twee maand bezeerde u 

hierdoor uw rug (CGVS, p.9). Het was bijgevolg niet het ontbreken van een deftige slaapplek die hiervan 

de oorzaak vormde. U haalt deze rugpijn vervolgens wel aan als een probleem om terug te keren naar 

Griekenland (CGVS, p.13). Het CGVS stelt echter vast dat u in Griekenland een uitgebreide toegang 

had tot de medische zorg. U ging naar de dokter, deze verwees u door naar een specialist, u kreeg een 

full body scan en daarna een behandeling voorgeschreven (CGVS, p.10, p.11). De behandeling hield in 

dat u thuis oefeningen moest doen. U probeerde dit voor twee weken of een maand, maar het hielp niet 

en u stopte ermee (CGVS, p.11). Wanneer u persoonlijk uw behandeling stopzet, kan geen blaam 

toegekend worden aan de medische diensten in Griekenland. Het CGVS kan bijgevolg enkel 

concluderen dat u een degelijke medische opvolging kende en er geen nalatigheid was van 

Griekenland. Uw rugklachten zouden voorts geen probleem vormen bij een terugkeer naar Griekenland, 

daar u ter plaatste voldoende toegang heeft tot medische opvolging. Verder legt u hier een certificaat 

van een arts voor omtrent de onderbreking van uw activiteiten (zie documentenmap, document 1). 

Hierin verklaart u dat uw rugpijn ervoor zorgt dat u niet kan slapen en dat u niet langer dan tien minuten 

kan neerzitten (zie documentenmap, document 1). De arts bevestigt vervolgens dat u zich niet kan 

verplaatsen van 9/10/2019 tot 30/11/2019. Verder voegt u geen medische documenten toe omtrent de 

klachten aan uw rug. Ook de documenten van uw doktersbezoeken, scan of behandeling in Griekenland 

kunt u niet voorleggen. U verklaart dat u deze allemaal weggegooid heeft, dat u zo verdrietig werd door 

uw diagnose en ze allemaal vernietigde (CGVS, p.11). Het feit dat u geen enkel document kan of wil 

voorleggen, is opmerkelijk. 

 

Zoals hierboven aangehaald verkeerde u in goede staat om het persoonlijk onderhoud op 

14 januari 2020 af te leggen, en ondervond u geen klachten tijdens het verloop ervan. Op basis van uw 

verklaringen en de medische documenten kan niet geconcludeerd worden dat u omwille van uw 

gezondheidstoestand bijzonder kwetsbaar zou zijn, noch dat u geen toegang tot medische zorg kon 

krijgen in Griekenland. Samenvattend zijn bovenstaande problemen die u aanhaalt allen van socio-

economische aard, niet meer en niet minder. Bijgevolg getuigen zij niet van een gegronde vrees voor 

vervolging of een reëel risico op ernstige schade ten opzichte van Griekenland, waar u verblijfsrecht en 

internationale bescherming geniet. 

 

Voorts vreest u in geval van terugkeer de algemene slechte situatie voor vluchtelingen in Griekenland. 

Zo was u getuige van verschillende gevechten en werd u ook opgepakt door de politie (CGVS, p.8). De 

eerste acht maanden van uw verblijf vonden er in het opvangkamp in Samos vaak gevechten plaats. De 

gevechten ontstonden echter tussen de migranten, waarna de politie moest ingrijpen (CGVS, p.8). U 

verklaart dat de politie agressief is en dat u opgepakt werd (CGVS, p.8). Enkele minuten na deze 

arrestatie verklaarden een paar Arabische mannen dat u onschuldig was. Hierna liet de politie u vrij en 

vertelde ze u onmiddellijk naar het centrum te gaan en uw deur op slot te doen (CGVS, p.8). Dit toont 

aan dat de politie niet van kwade wil was en wel degelijk voor argumenten vatbaar. Dat de politie u 

eenmalig oppakte omdat ze dachten dat u betrokken was bij een incident maakt nog geen vervolging of 

ernstige schade uit. Vervolgens verklaart u dat er zeer vaak gevechten plaatsvonden, maar dat u niets 

met deze gevechten te maken had (CGVS, p.8). Verdere persoonlijke schade door de Griekse 

autoriteiten ondervond u ook niet tijdens uw verblijf daar (CGVS, p.9, p.12). Bovendien betreft dit de 

situatie in het opvangkamp in Samos, een plaats waar u na de toekenning van de beschermingsstatus 

niet meer hoefde te verblijven aangezien u toestemming kreeg naar het vasteland te verhuizen. 

Wanneer u na acht maanden in Patra en Thessaloniki ging wonen in een huis voor vluchtelingen, waren 

er enkel nog schermutselingen onder de vluchtelingen (CGVS, p.9). U zou toen niet naar de politie 

gestapt zijn, enkel naar het hoofd van de voogden om de situatie aan te klagen (CGVS p. 9). Gezien u 

zelf geen andere stappen zette kan u niet aantonen dat de Griekse autoriteiten u niet wilden of konden 

helpen. Problemen met de Griekse autoriteiten deden zich niet meer voor. Ook verklaart u dat de 

Griekse staatsburgers op het eiland Samos u geen groenten wilden verkopen (CGVS, p.12). Opnieuw 
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gaat het hier om een situatie van voor de internationale beschermingsstatus u werd toegekend. Behalve 

dit ene incident haalt u geen andere voorvallen aan en kende u geen problemen met Griekse 

staatsburgers. 

 

Uw beschrijving van de situatie in Griekenland betreft slechts een veralgemening, waaruit niet blijkt dat u 

in Griekenland het slachtoffer werd van vervolging of blootstelling aan een mensonwaardige of 

vernederende behandeling. U maakt in uw persoonlijk onderhoud nergens gewag van overige 

noemenswaardige problemen in Griekenland. 

 

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

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

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

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

Vrijheden. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

administratief dossier met recht kan worden aangenomen dat niets erop wijst dat uw status van persoon 

die internationale bescherming geniet, niet meer geldig is. Aangezien de geldigheid van uw status van 

persoon die internationale bescherming geniet, niet in vraag wordt gesteld, wijst niets er daarenboven 

op dat u niet zou kunnen terugkeren naar Griekenland of dat, mocht dit het geval zijn, uw 

verblijfsvergunning die verband houdt met uw status van persoon die internationale bescherming geniet 

niet eenvoudig zou kunnen worden hernieuwd mits het zetten van een aantal stappen (naar analogie, 

RvV 30 maart 2017, nr. 184 897). 

 

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

Het youtube-filmpje van het incident op zee waarbij u aanwezig was, toont uw problemen in Griekenland 

niet aan aangezien het een situatie betreft vooraleer u er aankwam. Het medisch certificaat werd supra 

reeds besproken en kan ook geen bewijskracht geven aan het beweerde falen van Griekenland bij het 

verlenen van internationale bescherming. 

 

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 door Griekenland internationale bescherming 

werd toegekend en u daarom niet mag worden teruggestuurd naar Afghanistan.” 

 

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Het verzoekschrift 

 

In wat zich aandient als een enig middel wijst verzoeker er voorafgaand op dat de commissaris-generaal 

niet terdege heeft willen onderzoeken of hij aan de definities van vluchteling of van subsidiaire 

bescherming voldoet. Voorts meent verzoeker dat de commissaris-generaal bij het nemen van de 

bestreden beslissing twee belangrijke nuances over het hoofd ziet. Hij licht dit als volgt toe: 
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“B. Niet-naleving van de termijn voorzien door artikel 56/6 S 3 lid 3 van de Vreemdelingen weg 

 

1. Zo voorziet artikel 57/6 §3 lid 3 van de Vreemdelingenwet duidelijk dat zo'n beslissing om een 

verzoek niet-ontvankelijk te verklaren genomen dien te worden binnen een termijn van 15 werkdagen, te 

tellen vanaf de dag van de ontvangst van het verzoek om internationale bescherming: 

"(…)" 

2. Deze termijn werd in casu duidelijk niet nageleefd door verweerster. 

De asielaanvraag van verzoeker dateert van 11 februari 2019. 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat het verzoek van verzoeker om internationale bescherming op 

13 november 2019 door de Dienst Vreemdelingenzaken werd overgemaakt aan verweerster. 

De bestreden beslissing werd pas genomen op 29 januari 2020, zijnde bijna 1 jaar (!) na de overdracht. 

3. Het moge dan ook duidelijk zijn dat de door artikel 57/6 §3 lid 3 van de Vreemdelingenwet opgelegde 

termijn van 15 werkdagen overschreden werd door verweerster. 

 

C. Omstandigheden in GRIEKENLAND 

 

1. Daarenboven kan maar een beslissing tot niet-ontvankelijkheid worden genomen indien vast is 

komen te staan dat de vreemdeling in kwestie er niet in slaagt om elementen aan te brengen waaruit 

blijkt dat hij in geen daadwerkelijk beroep zou kunnen doen op de bescherming die hem werd toegekend 

of dat hij er een reëel risico zou lopen op ernstige schade of onmenselijke of vernederende 

levensomstandigheden. 

Verzoeker is van oordeel dat verweerster ten onrechte voorhoudt dat hij in GRIEKENLAND 

daadwerkelijk beroep zou kunnen doen op de bescherming die hem daar werd toegekend en dat hij in 

GRIEKENLAND geen reëel risico zou lopen op ernstige schade of onmenselijke of vernederende 

levensomstandigheden. 

Hij is van oordeel dat hij voldoende elementen heeft aangebracht die aantonen dat het tegendeel waar 

is. 

 

2. Er zijn voldoende rapporten beschikbaar van mensenrechtenorganisaties die bevestigen dat de 

levensomstandigheden van de erkende vluchtelingen te wensen overlaten in GRIEKENLAND: 

Verzoeker zal hieronder enkele passages van dergelijke rapporten citeren: 

"(…)" 

(https://urww.asylumineurope.org/reports/country/greece/content-international-protection/housing) 

"(…)" 

(https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/reception-conditions/housing/conditions-

reception-facilities) 

"(…)" 

(https://rsaegean.org/en/returned-recognized-refugees-face-a-dead-end-in-greece/) 

 

3. Uiteraard handelen dergelijke rapporten over de situatie van erkende vluchtelingen in het algemeen, 

niet de situatie van verzoeker in het bijzonder. 

Zij tonen echter wel aan dat er een structureel probleem is op vlak van aanvaarding van vluchtelingen, 

integratie van vluchtelingen en hulpverlening aan vluchtelingen. 

Het maakt met andere woorden het relaas van verzoeker over wat hij allemaal heeft moeten doorstaan 

in GRIEKENLAND geloofwaardig. 

De rapporten bevestigen dat: 

- Er hardhandig wordt omgegaan met erkende vluchtelingen, 

- Politie en bevolking regelmatig racistisch uit de hoek komen ten aanzien van erkende vluchtelingen, 

- Erkende vluchtelingen na een korte periode op straat terecht komen omdat zij worden verondersteld te 

kunnen instaan voor hun eigen levensonderhoud, 

- Erkende vluchtelingen het echter zeer moeilijk hebben met het vinden van werk omdat hun diploma's 

niet erkend worden of omdat ze de taal niet spreken, 

- Aangeboden taallessen van een zeer laag niveau zijn, 

- Erkende vluchtelingen grote moeite hebben om de toegang te vinden tot hulporganisaties, 

- Etc. 

 

4. Het zou kunnen dat er inderdaad organisaties aanwezig zijn in GRIEKENLAND die hulp bieden aan 

erkende vluchtelingen. 

Het feit dat deze organisaties bestaan, geeft nog geen indicatie over hun aanbod, toegankelijkheid, etc. 

De bovenvermelde rapporten bevestigen echter dat deze hulpverlening allesbehalve toereikend is, en 

bovendien niet erg toegankelijk is. 

https://urww.asylumineurope.org/reports/country/greece/content-international-protection/housing
https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/reception-conditions/housing/conditions-reception-facilities
https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece/reception-conditions/housing/conditions-reception-facilities
https://rsaegean.org/en/returned-recognized-refugees-face-a-dead-end-in-greece/
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Verzoeker heeft tijdens zijn gehoor bevestigd dat ook hij er geen toegang toe heeft gekregen. 

Het is zeer onredelijk van verweerster om te suggereren dat de slechte leefomstandigheden die 

verzoeker heeft ervaren in GRIEKENLAND het gevolg zouden zijn van de gedragingen van verzoeker 

zelf.” 

 

2.2. Stukken 

 

Als bijlage aan het verzoekschrift wordt informatie over de situatie in Griekenland (stuk 2) als nieuwe 

stavingstukken gevoegd. 

 

2.3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming 

 

Artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet bepaalt 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; 

(…)” 

 

In de parlementaire voorbereiding van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet wordt 

nog het volgende gesteld: 

“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, 

2016-17, nr. 54-2548/001, p. 107). 

 

Deze praktijk is ingegeven door de betrachting om het verzoek om internationale bescherming van zij 

die reeds in een ander land internationale bescherming bekomen hebben op een meer efficiënte manier 

te behandelen en secundaire migratiestromen te voorkomen. Het betreft immers verzoeken om 

internationale bescherming waarvan kan worden vermoed dat de verzoeker geen nood heeft aan 

internationale bescherming in België precies omdat hij reeds in een ander land internationale 

bescherming geniet. 

 

Zulks geldt in voorliggend geval, dat betrekking heeft op een situatie waarin verzoeker internationale 

bescherming geniet in een EU-lidstaat, in casu Griekenland. In de bestreden beslissing wordt immers 

terecht als volgt geoordeeld: 

“Uit de documenten in uw administratief dossier, blijkt dat u op 14/11/2017 in Griekenland internationale 

bescherming kreeg (Info Hellenic Republic, Ministry of Migration Policy - Asylum Service, 

dd. 27/03/2019). U kreeg hierna een verblijfsvergunning die geldig is tot 18/12/2020. 

Tijdens uw persoonlijk onderhoud op 14 januari 2020 werd u gewezen op het feit dat u reeds 

internationale bescherming geniet in Griekenland (CGVS, p.6). U verklaart hiervan niet op de hoogte te 

zijn (CGVS, p.6). Dit is echter niet aannemelijk. Naar analogie van uw verklaringen bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) en tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS op 14 januari 2020, blijkt 

dat u zeker aanwezig was in Griekenland op het moment dat uw verblijfskaart uitgereikt werd, namelijk 

19/12/2017 (Verklaring DVZ 08/11/2019 p.12, CGVS p.7). Het is bijgevolg niet geloofwaardig dat u 

hiervan niet op de hoogte zou gebracht zijn door de Griekse autoriteiten. Ook is het weinig aannemelijk 

dat u drie of vier keer uitgenodigd werd voor een interview, nooit aanwezig was, en Griekenland alsnog 

een status toekende zoals u zelf beweerde (CGVS, p.6). Alles wijst er dan ook op dat u wel een 

beschermingsstatus kreeg in Griekenland zoals ook bevestigd in de objectieve informatie. Het CGVS is 

dan ook van mening dat u bewust uw status van internationale bescherming in Griekenland niet 

vermeldt. Het achterhouden van deze essentiële informatie ondermijnt uw algemene 

geloofwaardigheid.” 
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Deze motivering wordt niet betwist in het verzoekschrift, noch blijkt dat verzoeker thans niet langer 

erkend zou zijn als vluchteling in Griekenland. In dit verband stelt de bestreden beslissing het volgende: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwalificatierichtlijn). 

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

administratief dossier met recht kan worden aangenomen dat niets erop wijst dat uw status van persoon 

die internationale bescherming geniet, niet meer geldig is. Aangezien de geldigheid van uw status van 

persoon die internationale bescherming geniet, niet in vraag wordt gesteld, wijst niets er daarenboven 

op dat u niet zou kunnen terugkeren naar Griekenland of dat, mocht dit het geval zijn, uw 

verblijfsvergunning die verband houdt met uw status van persoon die internationale bescherming geniet 

niet eenvoudig zou kunnen worden hernieuwd mits het zetten van een aantal stappen (naar analogie, 

RvV 30 maart 2017, nr. 184 897).” 

 

Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 maart 2019 in de gevoegde zaken 

C-297/17, C-318/17, C-319/17 en C-438/17 blijkt dat het beginsel van wederzijds vertrouwen tussen EU-

lidstaten vereist dat België, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, ervan uitgaat dat Griekenland en 

alle andere lidstaten het Unierecht en met name de door dat recht erkende grondrechten in acht nemen. 

Bijgevolg moet in het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel worden aangenomen dat 

de behandeling van personen die internationale bescherming genieten, in elke EU-lidstaat in 

overeenstemming is met de vereisten van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, 

het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 

28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 en het Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) (HvJ 19 maart 2019, “Ibrahim e.a.”, overweging 

84-85 e.v.). 

 

Verzoeker kan dit vermoeden slechts weerleggen wanneer hij aantoont dat de door Griekenland 

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

is van structurele of fundamentele tekortkomingen of tekortkomingen die bepaalde groepen van 

personen raken, die een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken, met name 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 (HvJ 19 maart 2019, “Ibrahim e.a.”, 

overweging 88-90 e.v.). 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat in voorliggend geval, na een individueel en inhoudelijk onderzoek 

van het geheel van de elementen die voorliggen, kan worden vastgesteld dat verzoeker niet aantoont 

dat zijn levensomstandigheden in Griekenland de vereiste drempel van zwaarwichtigheid zullen 

bereiken. In de bestreden beslissing wordt immers op pertinente en correcte wijze als volgt gemotiveerd: 

“Uit uw verklaringen afgelegd tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het Commissariaat-

generaal d.d. 14 januari 2020, waarbij u specifiek bevraagd werd met betrekking tot uw persoonlijke 

situatie en omstandigheden in Griekenland en waarbij u in de gelegenheid werd gesteld om de nodige 

elementen aan te reiken in het kader van de behandeling van uw verzoek, blijkt immers dat u, die een 

achttiental maanden in Griekenland verbleven hebt, niet concreet hebt kunnen aantonen dat u 

daadwerkelijk verhinderd was om er in uw elementaire levensbehoeften te voorzien of om er aanspraak 

te kunnen maken op bepaalde basisvoorzieningen. Bovendien hebt u evenmin op concrete wijze 

aannemelijk gemaakt dat u er moeilijkheden of incidenten met de daar aanwezige autoriteiten, 
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overheden of burgerbevolking hebt gekend die kunnen worden aangemerkt als daden van vervolging of 

ernstige schade, en kunnen er in uw hoofde geen indicaties van enige bijzondere kwetsbaarheid worden 

ontwaard. 

U verklaart bij een terugkeer naar Griekenland geen toekomst te hebben (CGVS, p.11, p.13). U stelt dat 

er zeer veel werkloosheid is, dat de migranten geen geld konden verdienen, dat iedereen depressief 

was en stress had, en dat mensen verslaafd geraakten aan alcohol en drugs (CGVS, p.11). Hierdoor 

kreeg u het gevoel dat u niet kon bereiken wat u wilde in Griekenland (CGVS, p.11). Bij een terugkeer 

zou u voorts geen toekomst hebben en het risico lopen om ook verslaafd te worden en foute dingen te 

doen (CGVS, p.13). 

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat het risico op verslaving niet van die aard is dat Griekenland u 

niet van bescherming zou kunnen voorzien. Het gaat om een persoonlijke afweging waar de Belgische 

autoriteiten u niet meer kunnen voor beschermen dan de Griekse. Bovendien ressorteren 

druggerelateerde feiten onder het gemeenschapsrecht en niet onder de Conventie. Uw vrees ter zake is 

ook slechts hypothetisch. 

Wat betreft de tewerkstelling in Griekenland, vertoont uzelf niet veel inspanning om het tegendeel te 

bewijzen. U heeft nooit naar werk gezocht, wat u verklaart door uw minderjarigheid (CGVS, p.12). Later 

stelt u dat de overheid hier ook niet om geeft, dat het niet gemakkelijk is werk te vinden en dat er geen 

werk is (CGVS, p.12). Daar u zelf nooit naar werk gezocht heeft, stelt het CGVS vast dat u zich 

bijgevolg louter beroept op algemene opvattingen van anderen. Uzelf heeft echter nooit stappen 

ondernomen, en heeft dus geen idee hoe makkelijk of moeilijk het voor u persoonlijk zou zijn om werk te 

vinden. U gaf aan dat u als minderjarige naar school moest ipv te gaan werken. Wanneer u gevraagd 

werd of u dan naar school ging, antwoordt u ”niet regelmatig, enkel om te vermijden dat ik uit het 

centrum gezet werd” (CGVS, p.12). Deze ingesteldheid toont opnieuw aan dat u zelf geen grote stappen 

heeft gezet om uw situatie in Griekenland te verbeteren. Ook uw uitspraak dat u geen interesse had in 

“hun mensen, school en taal” staaft deze vaststelling verder (CGVS, p.12). 

De desinteresse om uw leven in Griekenland verder uit te bouwen was reeds bij uw aankomst in 

Griekenland aanwezig. U verklaart dat u bij uw aankomst dacht er maar één of twee maanden te blijven 

(CGVS, p.6). U had “niet de intentie te blijven, wilde zo snel mogelijk vertrekken en vond het daar niet 

leuk” (CGVS, p.6, p.10). Dit verklaart u meermaals tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS op 

14 januari 2020 (CGVS, p.6, p.7, p.10). Wanneer u gevraagd werd wat u gedaan heeft om een leven op 

te bouwen in Griekenland, stelt u dat u eerst dacht daar naar school te gaan en een opleiding te krijgen, 

er te werken en geld te verdienen (CGVS, p.11). Het waren vervolgens de slechte omstandigheden die 

u daar ondervond die u het gevoel gaven daar geen toekomst te hebben (CGVS, p.11). Deze 

verklaringen zijn echter niet geloofwaardig. Het feit dat u meermaals verklaart dat u van bij uw aankomst 

reeds de gedachte had het land te willen verlaten, toont aan dat niet enkel uw verblijf in Griekenland een 

oorzaak vormde voor uw vertrek. U leverde nooit grote inspanningen om daar een leven op te bouwen, 

daar u nooit op zoek ging naar werk of een eigen accommodatie, niet regelmatig de lessen op school 

bijwoonde, en geen interesse had de taal een beetje te leren (CGVS, p.10, p.12). Ook zocht u geen hulp 

bij internationale of nationale organisaties of instanties (CGVS, p.10). Daarbij toonde u evenmin, noch 

aan de hand van documenten, noch aan de hand van uw verklaringen, daadwerkelijk aan dat het voor u 

onmogelijk zou zijn accommodatie of werk te bekomen in Griekenland. 

Ten aanzien van uw verklaringen met betrekking tot uw gezondheidstoestand, merkt het CGVS het 

volgende op. In de vragenlijst van het CGVS verklaart u “rugpijn te hebben in Griekenland, omdat u 

geen deftige slaapplaatsen kreeg” (Vragenlijst CGVS 08/11/2019, p.2). Deze bewering blijkt echter niet 

te kloppen. Tijdens uw persoonlijk onderhoud op 14 januari 2020 verklaart u immers dat u deze rugpijn 

door uw eigen toedoen opliep (CGVS, p.9). In Thessaloniki uitte u uw interesse voor fitness en 

danslessen aan uw assistenten, maar was het niet mogelijk deze hobby’s uit te voeren (CGVS, p.9). 

Hierdoor ging u, onervaren, zelf aan de slag en trainde u op uzelf. Na zo’n twee maand bezeerde u 

hierdoor uw rug (CGVS, p.9). Het was bijgevolg niet het ontbreken van een deftige slaapplek die hiervan 

de oorzaak vormde. U haalt deze rugpijn vervolgens wel aan als een probleem om terug te keren naar 

Griekenland (CGVS, p.13). Het CGVS stelt echter vast dat u in Griekenland een uitgebreide toegang 

had tot de medische zorg. U ging naar de dokter, deze verwees u door naar een specialist, u kreeg een 

full body scan en daarna een behandeling voorgeschreven (CGVS, p.10, p.11). De behandeling hield in 

dat u thuis oefeningen moest doen. U probeerde dit voor twee weken of een maand, maar het hielp niet 

en u stopte ermee (CGVS, p.11). Wanneer u persoonlijk uw behandeling stopzet, kan geen blaam 

toegekend worden aan de medische diensten in Griekenland. Het CGVS kan bijgevolg enkel 

concluderen dat u een degelijke medische opvolging kende en er geen nalatigheid was van 

Griekenland. Uw rugklachten zouden voorts geen probleem vormen bij een terugkeer naar Griekenland, 

daar u ter plaatste voldoende toegang heeft tot medische opvolging. Verder legt u hier een certificaat 

van een arts voor omtrent de onderbreking van uw activiteiten (zie documentenmap, document 1). 

Hierin verklaart u dat uw rugpijn ervoor zorgt dat u niet kan slapen en dat u niet langer dan tien minuten 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

kan neerzitten (zie documentenmap, document 1). De arts bevestigt vervolgens dat u zich niet kan 

verplaatsen van 9/10/2019 tot 30/11/2019. Verder voegt u geen medische documenten toe omtrent de 

klachten aan uw rug. Ook de documenten van uw doktersbezoeken, scan of behandeling in Griekenland 

kunt u niet voorleggen. U verklaart dat u deze allemaal weggegooid heeft, dat u zo verdrietig werd door 

uw diagnose en ze allemaal vernietigde (CGVS, p.11). Het feit dat u geen enkel document kan of wil 

voorleggen, is opmerkelijk. 

Zoals hierboven aangehaald verkeerde u in goede staat om het persoonlijk onderhoud op 

14 januari 2020 af te leggen, en ondervond u geen klachten tijdens het verloop ervan. Op basis van uw 

verklaringen en de medische documenten kan niet geconcludeerd worden dat u omwille van uw 

gezondheidstoestand bijzonder kwetsbaar zou zijn, noch dat u geen toegang tot medische zorg kon 

krijgen in Griekenland. Samenvattend zijn bovenstaande problemen die u aanhaalt allen van socio-

economische aard, niet meer en niet minder. Bijgevolg getuigen zij niet van een gegronde vrees voor 

vervolging of een reëel risico op ernstige schade ten opzichte van Griekenland, waar u verblijfsrecht en 

internationale bescherming geniet. 

Voorts vreest u in geval van terugkeer de algemene slechte situatie voor vluchtelingen in Griekenland. 

Zo was u getuige van verschillende gevechten en werd u ook opgepakt door de politie (CGVS, p.8). De 

eerste acht maanden van uw verblijf vonden er in het opvangkamp in Samos vaak gevechten plaats. De 

gevechten ontstonden echter tussen de migranten, waarna de politie moest ingrijpen (CGVS, p.8). U 

verklaart dat de politie agressief is en dat u opgepakt werd (CGVS, p.8). Enkele minuten na deze 

arrestatie verklaarden een paar Arabische mannen dat u onschuldig was. Hierna liet de politie u vrij en 

vertelde ze u onmiddellijk naar het centrum te gaan en uw deur op slot te doen (CGVS, p.8). Dit toont 

aan dat de politie niet van kwade wil was en wel degelijk voor argumenten vatbaar. Dat de politie u 

eenmalig oppakte omdat ze dachten dat u betrokken was bij een incident maakt nog geen vervolging of 

ernstige schade uit. Vervolgens verklaart u dat er zeer vaak gevechten plaatsvonden, maar dat u niets 

met deze gevechten te maken had (CGVS, p.8). Verdere persoonlijke schade door de Griekse 

autoriteiten ondervond u ook niet tijdens uw verblijf daar (CGVS, p.9, p.12). Bovendien betreft dit de 

situatie in het opvangkamp in Samos, een plaats waar u na de toekenning van de beschermingsstatus 

niet meer hoefde te verblijven aangezien u toestemming kreeg naar het vasteland te verhuizen. 

Wanneer u na acht maanden in Patra en Thessaloniki ging wonen in een huis voor vluchtelingen, waren 

er enkel nog schermutselingen onder de vluchtelingen (CGVS, p.9). U zou toen niet naar de politie 

gestapt zijn, enkel naar het hoofd van de voogden om de situatie aan te klagen (CGVS p. 9). Gezien u 

zelf geen andere stappen zette kan u niet aantonen dat de Griekse autoriteiten u niet wilden of konden 

helpen. Problemen met de Griekse autoriteiten deden zich niet meer voor. Ook verklaart u dat de 

Griekse staatsburgers op het eiland Samos u geen groenten wilden verkopen (CGVS, p.12). Opnieuw 

gaat het hier om een situatie van voor de internationale beschermingsstatus u werd toegekend. Behalve 

dit ene incident haalt u geen andere voorvallen aan en kende u geen problemen met Griekse 

staatsburgers. 

Uw beschrijving van de situatie in Griekenland betreft slechts een veralgemening, waaruit niet blijkt dat u 

in Griekenland het slachtoffer werd van vervolging of blootstelling aan een mensonwaardige of 

vernederende behandeling. U maakt in uw persoonlijk onderhoud nergens gewag van overige 

noemenswaardige problemen in Griekenland. 

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

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

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

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

Vrijheden.” 

 

Hieruit blijkt dat de commissaris-generaal omstandig en duidelijk de motieven heeft uiteengezet op basis 

waarvan hij vaststelt dat verzoekers basisrechten als persoon die internationale bescherming geniet, 

gegarandeerd zijn in Griekenland en dat verzoekers levensomstandigheden er niet kunnen worden 

beschouwd als onmenselijk of vernederend in de zin van artikel 3 van het EVRM. Te dezen onderneemt 

verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging om deze motieven te weerleggen of te 

ontkrachten. Het komt nochtans aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete 

elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen. Door zich louter te beperken tot het 

volharden in zijn verklaringen, te stellen dat het “zeer onredelijk” is om te suggereren dat de slechte 

leefomstandigheden die hij heeft ervaren in Griekenland het gevolg zouden zijn van zijn eigen 

gedragingen en te citeren uit een reeks rapporten, blijft verzoeker daartoe echter in gebreke. De Raad 

wijst er in dit verband nog op dat verzoeker in concreto dient aan te tonen dat de bescherming die hem 

in Griekenland werd verleend ontoereikend zou zijn, of dat zijn levensomstandigheden in Griekenland 

de vereiste drempel van zwaarwichtigheid zullen bereiken. Een loutere verwijzing naar algemene 

informatie die geen betrekking heeft op zijn persoon, volstaat hiertoe niet. Dit wordt overigens in het 
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verzoekschrift zelf bevestigd, waar verzoeker stelt dat “dergelijke rapporten over de situatie van erkende 

vluchtelingen in het algemeen (handelen), niet de situatie van verzoeker in het bijzonder”. 

 

Het betoog van verzoeker is niet dienstig om de gedetailleerde en pertinente motieven van de bestreden 

beslissing, die draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief dossier en betrekking hebben op de 

kern van zijn relaas over de redenen van zijn vertrek uit Griekenland, te weerleggen of te ontkrachten. 

Het geheel van deze motieven blijft dan ook onverminderd overeind en wordt door de Raad tot de zijne 

gemaakt en beschouwd als zijnde hier hernomen. 

 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog aanvoert dat de commissaris-generaal bij het nemen van de 

bestreden beslissing de door artikel 57/6, § 3, derde lid, van de Vreemdelingenwet opgelegde termijn 

heeft overschreden, wordt erop gewezen dat de wetgever aan het overschrijden van deze termijn geen 

gevolgen heeft verbonden. Aldus dient deze termijn te worden beschouwd als een termijn van orde, 

waarvan de overschrijding geen rechtsgevolgen meebrengt. 

 

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoeker geen elementen aanbrengt waaruit blijkt dat 

hij zich niet langer kan beroepen op de bescherming die hem reeds werd toegekend in Griekenland. 

 

Gezien verzoeker internationale bescherming geniet in Griekenland, is er in België geen behoefte aan 

internationale bescherming. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig september tweeduizend twintig 

door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


