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nr. 241 597 van 29 september 2020

in de zaak RvV X/ IV

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. S. MIR-BAZ

Broustinlaan 88/1

1083 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 9 maart 2020

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 25 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 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 verzoekende partijen en hun advocaat Mr. A. S. MIR-BAZ en van attaché

E. GUSSÉ, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoekende partijen, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, komen volgens hun verklaringen

op 14 januari 2020 België binnen met een taskara en verzoeken op 16 januari 2020 om internationale

bescherming. Op 25 fabruari 2020 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) ten aanzien van elk van hen een beslissing houdende

niet-ontvankelijk verzoek (internationale bescherming in een andere EU lidstaat). Dit zijn de thans

bestreden beslissingen, die de volgende dag aan verzoekende partijen aangetekend worden verzonden.

De eerste bestreden beslissing, die ten aanzien van verzoekster wordt genomen, luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U heeft de Afghaanse nationaliteit en bent geboren op 13 september 1988 in de provincie Ghazni. Sinds

uw 4 of 5 jaar bent u naar Iran verhuisd met uw familie omwille de dood van uw broer. In 2017 hebt u

Iran verlaten omdat uw verblijfsvergunning niet werd verlengd. U zou ofwel gedeporteerd worden ofwel

zou uw man moeten vechten in Syrië. Vijf à zes maanden na de intrekking van uw verblijfsvergunning

trok u naar Griekenland samen met uw echtgenoot H. M. H. (...) en uw broer B. A. (...).

In Griekenland verbleef u het eerste jaar in een tentenkamp op het eiland Lesbos, in Moria. Er waren

veel problemen in het kamp. Er werd veel gevochten en er deden zich verschillende incidenten voor

waarbij de tent waarin u met uw gezin verbleef, beroofd werd en bij een ander incident in brand werd

gestoken. Jullie maakten melding van deze problemen en mochten voor drie maanden verhuizen naar

een huis, samen met uw broer.

Na één jaar ontvingen u en uw echtgenoot de subsidiaire beschermingsstatus. Uw broer kreeg de

vluchtelingenstatus. Jullie werden hierop overgebracht naar Athene waar jullie een huis kregen voorzien

door de Griekse overheid.

In Athene had uw man moeilijkheden met het vinden van een job. Uw man waste ramen en hielp

handelaren op de markt. Hij verzamelde ook blikken en flessen. In Athene was u het slachtoffer van

racistische pesterijen toen u uw dochter naar school bracht. U werd nageroepen, er werd met flessen

naar u gegooid en één keer werd u bespuugd. Voorts werden u en uw echtgenoot bestolen tijdens een

incident in een winkel: hierbij werd uw man geslagen en brak zijn tand af. U was op dat moment

3 maanden zwanger en kreeg hierdoor last van bloedingen. U diende voor geen van deze incidenten

klacht in bij de politie, maar besprak dit enkel met uw sociaal assistent.

Uw broer moest na 9 maanden het huis in Athene verlaten. Uzelf en uw gezin kregen later ook een

bericht dat jullie twee maanden de tijd hadden om het huis te verlaten. In die periode probeerden jullie

een huis te vinden maar dat lukte niet.

U had schrik dat u samen met uw gezin op straat zou belanden en daarop besloten jullie Griekenland te

verlaten.

Op 14 januari 2020 bent u samen met uw echtgenoot en broer per vliegtuig naar België gereisd, waar u

op 16 januari uw verzoek om internationale bescherming heeft ingediend.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u volgende documenten voor: uw

taskara, Griekse medische documenten, een schrijven waaruit blijkt dat uw broer de woning in Athene

moest verlaten.

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, 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
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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.

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.

Waar 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

huisvesting, voldoet deze situatie 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. In dit verband moet immers

worden vastgesteld dat u hiertoe eerder beperkte stappen hebt gezet, terwijl het vermoeden dat uw

grondrechten als begunstigde van internationale bescherming in Griekenland geëerbiedigd worden en u

dezelfde rechten geniet als de daar aanwezige onderdanen uiteraard niet wegneemt dat u zelf óók de

nodige stappen moet ondernemen om deze uit te oefenen.

Waar u stelt dat u als begunstigde van internationale bescherming in Griekenland het slachtoffer bent

geworden van incidenten met derden, moet vooreerst worden opgemerkt dat u niet op overtuigende

wijze aantoont dat u, rekening houdend met uw individuele situatie, de nodige ernstige pogingen

ondernomen hebt om er uw rechten te doen gelden.

Nochtans moet in het licht van hoger genoemd vermoeden dat uw grondrechten als begunstigde van

internationale bescherming in Griekenland geëerbiedigd worden, waaronder het gegeven dat de daar

aanwezige autoriteiten in beginsel in staat zijn een effectieve en gelijkwaardige bescherming te bieden,

redelijkerwijze van u verwacht worden dat u alle mogelijke middelen uitput die het recht in Griekenland u

biedt, evenals dat u dit uitvoerig en omstandig documenteert. U legt echter géén overtuigende

stavingsstukken neer wat betreft de gebeurtenissen die u naar eigen zeggen te beurt zijn gevallen, noch

wat betreft eventuele ernstige initiatieven die u hierop ondernomen hebt om bescherming af te dwingen.

Dit plaatst een wezenlijke kanttekening bij de waarachtigheid, minstens de ernst van de feiten die u

inroept.

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.

De door u voorgelegde documenten kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen. De taskara

bevestigt enkel uw identiteit en heeft geen betrekking op uw situatie in Griekenland, uit de medische

attesten blijkt dat u in Griekenland toegang had tot de gezondheidszorg en het attest waarin gesteld

wordt dat uw broer de woning dient te verlaten heeft geen betrekking op u persoonlijk.

Voor de volledigheid dient opgemerkt dat de verzoeken om internationale bescherming van uw

echtgenote en broer eveneens niet ontvankelijk werden 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.
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Ik vestig de aandacht van de Minister tevens op het feit dat u niet mag worden teruggeleid naar

Afghanistan, het door u genoemd land van herkomst, vermits u in Griekenland over de

vluchtelingenstatus beschikt.”

De tweede bestreden beslissing, die ten aanzien van verzoeker – i.e. de echtgenoot van verzoekster –

wordt genomen, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U heeft de Afghaanse nationaliteit en bent geboren op 1 januari 1982 in Lashmak in de provincie

Ghazni. Sinds uw zesde woonde u in het buurland Iran. In Afghanistan werd u bedreigd door uw neven

omdat u met hun zus diende trouwen, maar in plaats daarvan met uw huidige vrouw bent getrouwd. In

Iran werden uw verblijfsdocumenten niet verlengd en werd gedreigd u als soldaat naar Syrië te sturen. U

trok naar Griekenland met uw echtgenote B. M. (...) en uw schoonbroer B. A. (...).

In Griekenland verbleef u het eerste jaar in een tentenkamp op het eiland Lesbos, in Moria, samen met

uw gezin. Er waren veel problemen in het kamp. Er werd veel gevochten en er deden zich verschillende

incidenten voor waarbij de tent waarin u met uw gezin verbleef, beroofd werd en bij een ander incident

in brand werd gestoken. Jullie maakten melding van deze problemen en mochten voor drie maanden

verhuizen naar een huis, samen met uw schoonbroer.

Na één jaar kregen jullie in Griekenland de subsidiaire beschermingsstatus, geldig voor drie jaar. Jullie

werden hierop overgebracht naar Athene waar jullie een huis kregen voorzien door de Griekse overheid.

Uw schoonbroer verbleef op dat moment ook bij jullie.

In Athene had u moeilijkheden met het vinden van een job. U waste ramen, hielp handelaren op de

markt en verzamelde ook blikken en flessen. In Athene werden jullie, en dan vooral uw echtgenote, het

slachtoffer van racistische pesterijen. Uw vrouw werd nageroepen op straat, er werd water op haar

gegooid en ze werd ook een keer bespuugd. Jullie hadden ook een conflict met een andere klant in een

winkel, hierbij werd u geslagen en brak uw tand af. Jullie boodschappen werden gestolen. Uw vrouw

was op dat moment 3 maanden zwanger en kreeg hierdoor een miskraam. U diende voor geen van

deze incidenten klacht in bij de politie, maar besprak dit enkel met uw sociaal assistent.

Uw schoonbroer moest na negen maanden het huis in Athene verlaten. Uzelf en uw gezin kregen later

ook een bericht dat jullie twee maanden de tijd hadden om het huis te verlaten. In die periode

probeerden jullie een huis te vinden maar dat lukte niet omdat u geen werk had.

U had schrik dat u samen met uw gezin op straat zou belanden en daarop besloten jullie Griekenland te

verlaten. Op 14 januari 2020 bent u samen met uw echtgenote en schoonbroer per vliegtuig naar België

gereisd, waar u op 16 januari uw verzoek om internationale bescherming heeft ingediend.

U legde uw taskara voor.

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, blijkt dat u reeds internationale bescherming geniet

in een andere lidstaat van de Europese Unie, namelijk Griekenland. Deze vaststelling wordt door u niet

betwist.
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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.

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
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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.

Waar 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

huisvesting, voldoet deze situatie 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. In dit verband moet immers

worden vastgesteld dat u hiertoe eerder beperkte stappen hebt gezet, terwijl het vermoeden dat uw

grondrechten als begunstigde van internationale bescherming in Griekenland geëerbiedigd worden en u

dezelfde rechten geniet als de daar aanwezige onderdanen uiteraard niet wegneemt dat u zelf óók de

nodige stappen moet ondernemen om deze uit te oefenen.

Waar u stelt dat u als begunstigde van internationale bescherming in Griekenland het slachtoffer bent

geworden van incidenten met derden, moet vooreerst worden opgemerkt dat u niet op overtuigende

wijze aantoont dat u, rekening houdend met uw individuele situatie, de nodige ernstige pogingen

ondernomen hebt om er uw rechten te doen gelden.

Nochtans moet in het licht van hoger genoemd vermoeden dat uw grondrechten als begunstigde van

internationale bescherming in Griekenland geëerbiedigd worden, waaronder het gegeven dat de daar

aanwezige autoriteiten in beginsel in staat zijn een effectieve en gelijkwaardige bescherming te bieden,

redelijkerwijze van u verwacht worden dat u alle mogelijke middelen uitput die het recht in Griekenland u

biedt, evenals dat u dit uitvoerig en omstandig documenteert. U legt echter géén overtuigende

stavingsstukken neer wat betreft de gebeurtenissen die u naar eigen zeggen te beurt zijn gevallen, noch

wat betreft eventuele ernstige initiatieven die u hierop ondernomen hebt om bescherming af te dwingen.

Dit plaatst een wezenlijke kanttekening bij de waarachtigheid, minstens de ernst van de feiten die u

inroept.

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.

De door u voorgelegde taskara kan aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen. Deze bevestigt uw

identiteit doch heeft geen betrekking op uw situatie in Griekenland.

Voor de volledigheid dient opgemerkt dat de verzoeken om internationale bescherming van uw

echtgenote en schoonbroer eveneens niet ontvankelijk werden 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.
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Ik vestig de aandacht van de Minister tevens op het feit dat u niet mag worden teruggeleid naar

Afghanistan, het door u genoemd land van herkomst, vermits u in Griekenland over de

vluchtelingenstatus beschikt.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voeren verzoekende partijen de schending aan van artikel 1, A van het Internationaal

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

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), van de artikelen 48/3 en 48/4, § 2,

b), van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 3 van 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),

van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Het middel is als volgt onderbouwd:

“Artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag (Genève, 1951) definieert het begrip vluchteling.

De vier elementen van deze definitie zijn de volgende:

zich buiten het land van herkomst bevinden;

een gegronde vrees voor vervolging hebben;

"omwille van ras, religie, nationaliteit, behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging”.

de bescherming van het land van herkomst niet kunnen of niet willen inroepen.

Deze elementen toegepast op verzoeker:

zich buiten het land van herkomst bevinden

Verzoekers bevinden zich hier in België waar ze op 16.01.2020 hun aanvraag tot asiel hebben

ingediend.

een gegronde vrees voor vervolging hebben

Weliswaar vereist deze vrees zowel een subjectief als een objectief element, doch vrees volstaat. De

asielzoeker moet aantonen dat het risico voor vervolging bestaat, doch moet niet bewijzen dat de

gevreesde vervolging ook effectief zal plaatsvinden of reeds plaats heeft gehad (Vanheule D.,

Vluchtelingen, Overzicht, Mys & Breesch, Gent, 1999, o.c., 21-22).

Op basis van de verklaringen van verzoeker wordt door verweerster geconcludeerd dat verzoeker geen

gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of geen reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming heeft kunnen

aantonen.

Verzoekers vrezen vervolgd te worden of onderworpen te worden aan een onmenselijke en

vernederende behandeling bij hun eventuele terugkeer naar Griekenland.

Verweerster stelt dat er geen sprake is van systematische tekortkomingen in Griekenland. Verzoeker

menen dat verweerster heeft nagelaten om rekening te houden met de persoonlijke situatie van

verzoekers.

Verweerster heeft geen rekening gehouden met het feit dat de Griekse autoriteiten wouden niet meer

verzoekers financieel bijstaan.

Verweerster stelt dat ze deze aanvraag moet onontvankelijk verklaren als uitdrukking van het beginsel

van wederzijds vertrouwen.

Verzoekers menen dat verweerster nagelaten heeft om rekening te houden met alles wat ze

meegemaakt hebben in Griekenland.

Verweerster maakt zich schuldig aan overdrijven formalisme door zoiets te stellen. Het is een algemeen

gekend feit dat de situatie van vreemdelingen in Griekenland onmenselijk is.

Griekenland is zelf de draad kwijt wat betreft het verschaffen van de basisrechten van vreemdelingen en

asielzoekers.

Verzoekers menen dat in hun geval wel sprake was van zeer verregaande materiële deprivatie.
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Ze kregen te horen dat ze de woning moeten verlaten en hun eigen plan verder trekken.

De broer van mevrouw B. (…) is al buitengezet van deze woning. Deze stuk is al voorgelegd aan het

CGVS.

Verzoekers wensen ook te verwijzen naar dit rapport ter staving van hun probleem:

7 November 2019 / Balkan Insight

(…)

https://balkaninsight.com/2019/11/01/tougher-greek-asylum-laws-criticised-by-rights-groups/

21 August 2019 I OMCT - World Organisation Against Torture (Author), RRE – Refugee Rights Europe;

CHM - Creek Helsinki Monitor; Advocates Abroad; Arsis; et al. (Author)

https://refugee-rights.eu/

1 May 2019 I DGR - Dutch Council for Refugees

(…)

https://www.ecoi.net/en/file/local/2019793/gor-1.pdf

Verweerster verwacht dat verzoeker hun toevlucht moet zoeken in de criminaliteit om hun probleem

verder op te lossen.

Verweerster zegt dat dit attest niet over verzoekers gaat maar over haar broer. Verzoekster is niet

akkoord met deze stelling omdat dezelfde organisatie die verzoekers broer buitengezet heeft, heeft ook

aan verzoekers gevraagd om de woning te verlaten en hun eigen plan te trekken.

Verzoekers zijn meerdere keren onderworpen geweest aan de onmenselijke en vernederende

behandelingen.

Verweerster stelt dat verzoekers beperkte stappen heeft gezet.

Verzoekers begrijpen niet deze foutieve stelling van verweerster. Wat konden ze nog doen in z'n

situatie?

Hoe kunnen ze hun rechten doen gelden wanneer deze personen niet identificeerbaar zijn?

Het gaat niet over de buurman om naar de politie te gaan en zeggen dat de dader mijn buurman is.

Het gaat over de onbekende personen op straat die onmogelijk identificeerbaar is.

Hoe kunnen verzoeker documenten dat ze gespuugd geweest zijn op straat?

Waar kan verzoeker met minderjarige kinderen naartoe gaan?

Dergelijk leven heeft nefaste gevolgen voor de ontwikkeling van de kinderen.

Verzoekers menen dat verweerster ten onrechte van oordeel is dat hun basis rechten gerespecteerd zal

blijven.

Verzoekers basisrechten waren gerespecteerd maar het zal niet meer gerespecteerd worden omdat de

Griekse autoriteiten niet meer de familie wou steunen.

Verweerster heeft nagelaten om de meegemaakte feiten van verzoekers een per een te bespreken in

haar motivering.

Ze maakt zich schuldig aan een knip plak motiveringen.

Verzoekers hebben meerdere gruwelijke feiten meegemaakt hebben. Het enige wat verweerster stelt is

het volgende:

Deze feiten zijn niet voldoende aangetoond.

Verweerster heeft nagelaten om rekening te houden met de voorgelegde medische stukken. Uit deze

stukken blijken duidelijk dat mevrouw met de psychiatrische problemen kampt. Mevrouw heeft

geprobeerd zelfmoord te plegen.

Mijnheer is bang om kinderen alleen achter te laten met een moeder die niet aarzelt om haar eigen

leven in gevaar te brengen.

Moet mijnheer werk zoeken of zich zorgen maken over zijn kinderen die thuisgebleven is met een

moeder die op elk moment zelfmoord kan plegen.

Die op elk moment niet alleen haar fysiek en psychische integriteit in gevaar brengt maar ook die van

haar kinderen.

Mevrouw heeft gruwelijk feiten meegemaakt heeft in Turkije en ze kan dit tot vandaag de dag niet

verwerken. Ze wenst te verwijzen naar de volgende rapporten waaruit blijkt dat ze niet beschermd

worden door de autoriteiten:

28 February 2020 / TNH - The New Humanitarian (formerly IRIN News)

(…)

http://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/02/28/Greek-migrant-camps-GCBV-women-girls

Wat betreft zijn objectieve vrees wensen ze te verwijzen naar de volgende landeninformatie:

6 November 2018 I CoE-CommDH - Council of Europe - Commissioner for Human Rights Greece

(…)
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https://www.ecoi.net/en/file/local/1450482/1226_1542121278_commdh-2018-24-greece-report-en-

docx.pdf

Pagina 3 van dit rapport:

(…)

Pagina 8:

ACCESS TO HEALTH CARE

(…)

Pagina 14

ACCESS TO THE LABOUR MARKET

(…)

Verzoekers menen dat eruit duidelijk blijkt dat er geen verschil is tussen de asielzoekers en hen wat

betreft de tewerkstellingsmogelijkheden.

PROTECTION AGAINST RACISM AND DISCRIMINATION

(…)

https://www.ecoi.net/en/file/local/1450482/1226_1542121278_commdh-2018-24-greece-report-en-

docx.pdf

Hoe kunnen verzoekers op de Griekse autoriteiten rekenen wanneer in dit rapport duidelijk staat dat

racistisch geweld ‘remains a worrying phenomenoon’?

(…)

https://www.proasyl.de/en/news/protected-only-on-paper-beneficiaries-of-international-protection-in-

greece/

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/2017-07-28-Legal-note-RSA-BR-final.pdf

Na het lezen van dit rapport zal geen enkele redelijke mens stellen dat de rechten van de vluchtelingen

in Griekenland gerespecteerd wordt.

Een bescherming op papier is niets anders dan een onmenselijke en vernederende behandeling in de

zin van artikel 3 van het EVRM.

Verzoekers menen dat ze bij hun terugkeer naar Griekenland op straat zal belanden net zoals het

Iraanse gezin. Zie hieronder:

7 January 20191 Pro Asyl (Network of German refugee councils)

(…)

Noch het UNCHR noch de gemeenteraad voor daklozen waren bereid om dit gezin te helpen.

(…)

Verzoekers kunnen geen aanvraag tot leefloon doen omdat ze over geen adres beschikken. Wie gaat

zijn woning aan dergelijke personen verhuren, wetend dat ze niet in staat is om te betalen?

(…)

Verzoekers zullen geen certificaat krijgen dat ze dakloos zijn en zo zullen ze onderworpen worden aan

een onmenselijke en vernederende behandeling.

https://www.proasyl.de/news/abschiebungen-ins-nichts-zur-situation-von-anerkannten-fluechtlingen-in-

griechenland/

Verweerster heeft zelfs nagelaten om met dit rapport rekening te houden. De beslissing van verweerster

is geen menselijke beslissing maar een politieke beslissing.

Het is niet de taak van het CGVS om een politieke beslissing te nemen. De beslissing moet menselijk

zijn en niet politiek.

Verweerster heeft nagelaten om dit te doen.

Schending artikel 3 EVRM Juncto schending artikel 48/4,§2, b van de vreemdelingenwet:

Verweerster heeft eveneens nagelaten om te motiveren waarom verzoekers niet in aanmerking komen

voor subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4, §2, B - grond.

Hierbij wensen verzoekers te verwijzen naar § 39 van Elgafaji arrest over de ‘sliding scale’:

“Hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt om redenen

die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe lager de mate van willekeurig geweld

zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming”.

Verzoekers hebben deze persoonlijke omstandigheden voldoende aannemelijk gemaakt.”



RvV X - Pagina 11

2.2. Stukken

2.2.1. Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Bij een aanvullende nota van 13 september 2020 leggen verzoekende partijen overeenkomstig

artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet een arrest van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) (stuk 1) en medische stukken (stuk 2) neer.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Ontvankelijkheid van het middel

2.3.1.1. Vooreerst benadrukt de Raad dat de bestreden beslissingen werden genomen op grond van

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

bevoegdheid geeft om een verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk te verklaren

wanneer de verzoeker reeds internationale bescherming geniet in een andere lidstaat van de Europese

Unie. De aangevoerde schending van artikel 1, A van het Verdrag van Genève en de artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet mist dan ook juridische grondslag.

2.3.1.2. In de mate verzoekende partijen artikel 3 van het EVRM geschonden achten, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek of zij

reeds internationale bescherming genieten in een andere lidstaat van de Europese Unie en of deze

bescherming nog actueel en toereikend is. Bovendien houden de bestreden beslissingen op zich geen

verwijderingsmaatregel in.

2.3.1.3. Het enig middel is, wat het voorgaande betreft, niet-ontvankelijk.

2.3.2. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de verzoeken om internationale bescherming

Artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet, op basis waarvan de bestreden beslissingen

werden genomen, 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.
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Zulks geldt in voorliggend geval, dat betrekking heeft op een situatie waarin verzoekende partijen

internationale bescherming genieten in een EU-lidstaat, in casu Griekenland. In de eerste bestreden

beslissing wordt immers terecht als volgt geoordeeld:

“Uit de elementen die voorhanden zijn in uw dossier, blijkt dat u reeds internationale bescherming geniet

in een andere lidstaat van de Europese Unie, namelijk Griekenland. Deze vaststelling wordt door u niet

betwist.”

Deze motivering wordt niet betwist in het verzoekschrift, noch blijkt dat verzoekende partijen thans niet

langer aanspraak kunnen maken op subsidiaire bescherming in Griekenland.

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

(hierna: Handvest), het Verdrag van Genève en het EVRM (HvJ 19 maart 2019, “Ibrahim e.a.”,

overweging 84-85 e.v.).

Verzoekende partijen kunnen dit vermoeden slechts weerleggen wanneer zij aantonen dat de door

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

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

groepen van personen raken, die een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken, 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.). Hoe dan ook kan op basis van het enkele feit dat de sociale

bescherming en/of levensomstandigheden gunstiger zijn in de lidstaat waar het nieuwe verzoek om

internationale bescherming is ingediend dan in de lidstaat die reeds internationale bescherming heeft

verleend, niet worden geconcludeerd dat de betrokken persoon bij overdracht aan die lidstaat zal

worden blootgesteld aan een reëel gevaar voor een behandeling die onverenigbaar is met artikel 4 van

het Handvest (HvJ 19 maart 2019, “Ibrahim e.a.”, overweging 90 e.v.).

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

van het geheel van de elementen die voorliggen, kan worden vastgesteld dat verzoekende partijen niet

aantonen dat hun levensomstandigheden in Griekenland de vereiste drempel van zwaarwichtigheid

zullen bereiken. In de eerste bestreden beslissing wordt in hoofde van verzoekster immers op pertinente

en correcte wijze als volgt gemotiveerd:

“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.

Waar 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

huisvesting, voldoet deze situatie 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. In dit verband moet immers
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worden vastgesteld dat u hiertoe eerder beperkte stappen hebt gezet, terwijl het vermoeden dat uw

grondrechten als begunstigde van internationale bescherming in Griekenland geëerbiedigd worden en u

dezelfde rechten geniet als de daar aanwezige onderdanen uiteraard niet wegneemt dat u zelf óók de

nodige stappen moet ondernemen om deze uit te oefenen.

Waar u stelt dat u als begunstigde van internationale bescherming in Griekenland het slachtoffer bent

geworden van incidenten met derden, moet vooreerst worden opgemerkt dat u niet op overtuigende

wijze aantoont dat u, rekening houdend met uw individuele situatie, de nodige ernstige pogingen

ondernomen hebt om er uw rechten te doen gelden.

Nochtans moet in het licht van hoger genoemd vermoeden dat uw grondrechten als begunstigde van

internationale bescherming in Griekenland geëerbiedigd worden, waaronder het gegeven dat de daar

aanwezige autoriteiten in beginsel in staat zijn een effectieve en gelijkwaardige bescherming te bieden,

redelijkerwijze van u verwacht worden dat u alle mogelijke middelen uitput die het recht in Griekenland u

biedt, evenals dat u dit uitvoerig en omstandig documenteert. U legt echter géén overtuigende

stavingsstukken neer wat betreft de gebeurtenissen die u naar eigen zeggen te beurt zijn gevallen, noch

wat betreft eventuele ernstige initiatieven die u hierop ondernomen hebt om bescherming af te dwingen.

Dit plaatst een wezenlijke kanttekening bij de waarachtigheid, minstens de ernst van de feiten die u

inroept.

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.

De door u voorgelegde documenten kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen. De taskara

bevestigt enkel uw identiteit en heeft geen betrekking op uw situatie in Griekenland, uit de medische

attesten blijkt dat u in Griekenland toegang had tot de gezondheidszorg en het attest waarin gesteld

wordt dat uw broer de woning dient te verlaten heeft geen betrekking op u persoonlijk.

Voor de volledigheid dient opgemerkt dat de verzoeken om internationale bescherming van uw

echtgenote en broer eveneens niet ontvankelijk werden verklaard.”

Verzoekende partijen slagen er niet in deze pertinente motieven, die steun vinden in het administratief

dossier, te weerleggen of te ontkrachten.

Verzoekende partijen menen dat de commissaris-generaal geen rekening heeft gehouden met het feit

dat de Griekse autoriteiten hen niet meer financieel wilden bijstaan. Uit hun verklaringen blijkt nochtans

dat zij in Griekenland steeds onderdak en een uitkering hebben gekregen (administratief dossier (hierna:

adm. doss.) verzoekster, stuk 4, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 4, en adm. doss. verzoeker,

stuk 4, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 4 en 6). Hoewel verzoekende partijen inderdaad

verklaarden dat zij na een verblijf van 1 jaar in een huis dat voorzien was door de Griekse overheid hun

woning moesten verlaten en een andere woning moesten zoeken, brengen zij hiervan geen bewijs bij.

Zoals in de eerste bestreden beslissing terecht wordt gesteld, heeft het door verzoekster in de loop van

de administratieve procedure voorgelegde attest waarin gesteld wordt dat haar broer de woning dient te

verlaten geen betrekking op verzoekster persoonlijk. Dat dezelfde organisatie die verzoeksters broer

buitengezet heeft, ook aan hen gevraagd heeft om de woning te verlaten en hun eigen plan te trekken,

zoals verzoekende partijen in hun verzoekschrift betogen, is een loutere bewering die niet in concreto

wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs. Hoe dan ook zijn er geen indicaties dat

verzoekende partijen mits het nemen van de nodige stappen geen woonst zouden kunnen vinden. In de

bestreden beslissingen wordt er wat dit betreft terecht op gewezen dat verzoekende partijen niet

aantonen dat zij hun rechten terzake niet zouden kunnen doen gelden en dat zij daartoe eerder

beperkte stappen hebben gezet. Dat de broer van verzoekster reeds uit zijn woning zou zijn gezet, doet

hieraan geen afbreuk. Verzoekende partijen tonen met de verwijzing in het verzoekschrift naar

algemene informatie niet aan dat het voor hen onmogelijk zal zijn om bij terugkeer naar Griekenland de

vereiste (administratieve) stappen te zetten om werk en huisvesting te vinden, desnoods middels de

hulp van ngo’s, noch dat zij hierdoor buiten hun wil en persoonlijke keuzes om, in een situatie van zeer

verregaande materiële deprivatie zullen terechtkomen.

De these in het verzoekschrift dat de commissaris-generaal verwacht dat verzoekende partijen hun

toevlucht moeten zoeken in de criminaliteit om hun probleem verder op te lossen, vindt geen steun in de

motieven van de bestreden beslissingen en kan dan ook niet tot een vernietiging van deze beslissingen

leiden.
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Waar verzoekende partijen in het verzoekschrift stellen dat zij “meerdere keren onderworpen (zijn)

geweest aan de onmenselijke en vernederende behandelingen” en “meerdere gruwelijke feiten

meegemaakt hebben”, stelt de Raad vast dat er in de bestreden beslissingen terecht op wordt gewezen

dat zij géén overtuigende stavingstukken neerleggen wat betreft de gebeurtenissen die hen naar eigen

zeggen te beurt zijn gevallen, noch wat betreft eventuele ernstige initiatieven die zij hierop ondernomen

hebben om bescherming af te dwingen en dat dit een wezenlijke kanttekening plaatst bij de

waarachtigheid, minstens de ernst van de feiten die zij inroepen. Het loutere gegeven dat de personen

die op straat naar hen gespuugd zouden hebben “niet identificeerbaar” zouden zijn, belet hen niet om

klacht in te dienen tegen onbekenden. Overigens, hoe betreurenswaardig en laakbaar ook, op straat

bespuugd worden kan niet worden beschouwd als een onmenselijke en vernederende behandeling die

kan rechtvaardigen om het land waar men internationale bescherming heeft bekomen te verlaten en in

een ander land om internationale bescherming te vragen.

Waar verzoekende partijen de commissaris-generaal verwijten te hebben nagelaten om de door hen

meegemaakte feiten “een per een te bespreken”, laten zij na in concreto toe te lichten over welke feiten

afzonderlijk diende te worden gemotiveerd en in welk opzicht de motieven van de bestreden beslissing

dan anders zouden zijn geweest.

Voor zover verzoekende partijen in hun verzoekschrift hekelen dat de commissaris-generaal “heeft

nagelaten om rekening te houden met de voorgelegde medische stukken”, waaruit duidelijk zou blijken

dat verzoekster met psychiatrische problemen kampt en heeft geprobeerd zelfmoord te plegen, wijst de

Raad erop dat hierover in de eerste bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat uit deze medische

attesten blijkt dat verzoekster in Griekenland toegang had tot de gezondheidszorg, wat door

verzoekende partijen in het verzoekschrift niet wordt betwist. Voorts brengen verzoekende partijen geen

nieuwe stukken bij waaruit kan blijken dat verzoekster thans nog steeds met psychiatrische problemen

kampt of zelfmoordneigingen heeft. De medische stukken die verzoekende partijen bij hun aanvullende

nota voegen, blijken betrekking te hebben op de broer van verzoekster. De Raad ziet niet in – en

verzoekende partijen lichten niet toe – op welke wijze hieruit kan blijken dat verzoekende partijen bij een

terugkeer naar Griekenland buiten hun wil en hun persoonlijke keuzes om, zouden terechtkomen in een

toestand van zeer verregaande materiële deprivatie die hen niet in staat stelt om te voorzien in hun

meest elementaire behoeften en negatieve gevolgen zou hebben voor hun fysieke of mentale

gezondheid of hen in een toestand van achterstelling zou brengen die onverenigbaar is met de

menselijke waardigheid. Aldus tonen verzoekende partijen niet aan dat verzoeker geen werk zou

kunnen zoeken omwille van de psychische toestand van verzoekster.

Waar verzoekende partijen in het verzoekschrift aan de hand van citaten uit algemene rapporten en

persberichten verwijzen naar de algemene situatie in Griekenland, merkt de Raad op dat deze

landeninformatie weliswaar een belangrijk aspect vormt bij de beoordeling van de verzoeken om

internationale bescherming, maar an sich niet volstaat om a priori te besluiten dat de geboden

bescherming in hoofde van eenieder aan wie in Griekenland internationale bescherming werd verleend,

niet langer effectief of toereikend zou zijn. Het komt aan verzoekende partijen toe om in dit verband de

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

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

voorgaande, zijn verzoekende partijen er niet in geslaagd om dit vermoeden te weerleggen.

Waar verzoekende partijen in hun aanvullende nota nog verwijzen naar het arrest nr. 234 963 van

8 april 2020 van de Raad, dient in herinnering te worden gebracht dat rechterlijke beslissingen in de

continentale rechtstraditie geen precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS

16 juli 2010, nr. 5885 (c); RvS 18 december 2008, nr. 3679 (c)). Bovendien tonen verzoekende partijen

niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van het vernoemde arrest

kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken. Aldus laten verzoekende

partijen na om de concrete motieven van de bestreden beslissingen te ontkrachten of te weerleggen of

aan een inhoudelijke kritiek te onderwerpen.

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoekende partijen geen elementen aanbrengen

waaruit blijkt dat zij zich niet langer kunnen beroepen op de bescherming die hen reeds werd toegekend

in Griekenland.

Gezien verzoekende partijen internationale bescherming genieten in Griekenland, is er in België geen

behoefte aan internationale bescherming.
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2.3.3. In zoverre verzoekende partijen een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aanvoeren, moet

worden vastgesteld dat dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te

bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat

verzoekende partijen door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen werden

gehoord. Tijdens een persoonlijk onderhoud kregen zij de mogelijkheid de redenen waarom zij zich niet

(meer) op de bescherming van de Griekse autoriteiten kunnen beroepen uiteen te zetten en hun

argumenten kracht bij te zetten, konden zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en hebben zij

zich laten bijstaan door hun advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Dari machtig is. De

Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissingen

heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier en op alle dienstige stukken. Het betoog

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

2.3.4. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekende partijen niet aannemelijk maken dat de commissaris-

generaal op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden

beslissingen is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van artikel 57/6,

§ 3, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.5. Verzoekende partijen vragen de bestreden beslissingen te vernietigen. Uit wat voorafgaat, blijkt

dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond van het beroep heeft kunnen

oordelen. Verzoekende partijen hebben evenmin aangetoond dat er een substantiële onregelmatigheid

aan de bestreden beslissingen zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet.

De Raad ziet geen reden om de bestreden beslissingen te vernietigen en de zaak terug te zenden naar

de commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig 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


