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nr. 243 561 van 30 oktober 2020

in de zaak RvV X / II

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS

Eindgracht 1

3600 GENK

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

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

30 december 2019 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 19 december 2019.

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 31 juli 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 augustus 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat T. MOSKOFIDIS

verschijnt voor de verzoekende partijen, en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Op 23 augustus 2019 dienen de verzoekende partijen een verzoek om internationale bescherming

in bij de Belgische autoriteiten.

1.2. Uit de “Eurodac Search Result” van 20 augustus 2019 blijkt dat de verzoekende partijen in

Griekenland, in Duitsland en in Estland een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend

en dat zij een beschermingsstatuut hebben verkregen.

1.3. Op 19 december 2019 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(hierna: de commissaris-generaal) ten aanzien van beide verzoekende partijen een beslissing tot niet-
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ontvankelijkheid van het verzoek omdat de verzoekende partijen internationale bescherming genieten in

een andere EU-lidstaat. Deze beslissingen zijn de bestreden beslissingen.

De eerste bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Syrische nationaliteit te bezitten en van Arabische origine te zijn. U bent geboren op X

1979 in X (Palmyra) (Homs) te Syrië. U bent van religie een soennitische moslim. U woonde vanaf uw

geboorte tot aan uw vertrek, met uitzondering van een gevangenschap van anderhalf jaar, in uw

geboortestad Tadmur. In de periode 1998 tot 2000 deed u uw legerdienst bij de politie van Damascus. U

bent in 2004 gehuwd met L.K. (…) (CG xxx, O.V. xxx) samen kregen jullie vijf kinderen, i.c. R. (…) (O.V.

xxx), M.K. (…) (O.V. xxx), R. (…) (O.V. xxx), L. (…)(O.V. xxx) en een kindje dat vlak na de geboorte

overleed in Griekenland. U was in Syrië tewerkgesteld als chauffeur bij het ministerie van landbouw.

Daarnaast had u uw eigen olijfgaard en werkte u eveneens als kok.

In januari 2013 werd u op straat aangehouden door soldaten van het Syrische regime. U werd samen

met verschillende anderen en opgesloten aangezien stadsgenoten weigerden zich aan te sluiten bij de

volkscomités. Het regime wou op deze manier, door het uitvoeren van willekeurige arrestaties, de

bevolking van Tadmur onder druk zetten om zich alsnog aan te sluiten bij de volkscomités. U werd vanaf

januari 2013 tot juni 2014 vastgehouden door het Syrische regime. Eerst zat u vast in de Palestina

afdeling 235 te Damascus en later werd u omwille van gezondheidsproblemen overgeplaatst naar de al

Adra gevangenis. Gedurende uw gevangenschap werd u herhaaldelijk gefolterd en mishandeld. Na uw

vrijlating uit de gevangenis was u er slecht aan toe. U was enorm verzwakt door de slechte

omstandigheden in de gevangenissen en de aanhoudende mishandelingen.

Begin 2015 werd u als reservist opgeroepen voor het leger. U ging niet in op deze oproep daar u nog

steeds gezondheidsproblemen had ten gevolge uw langdurige gevangenschap. In mei 2015 vonden er

in uw regio hevige bombardementen en gevechten plaats tussen het regime en Daesh. Op een gegeven

moment werd uw woning getroffen tijdens een bombardement. Hierdoor besloten jullie om de stad te

verlaten.

Op 20 mei 2015 verliet u samen met uw gezin Tadmur. U reisde op illegale wijze via Idlib (Syrië) naar

Turkije. U verbleef gedurende negen maanden op legale wijze in Turkije (eerst in de provincie Hatay en

later in Istanboel). In 2016 zette u uw reis verder naar Griekenland. Daar diende u op 13 november 2016

een verzoek om internationale bescherming in (zie Eurodac-hit). Gedurende uw verblijf in Griekenland

kende uw echtgenote complicaties tijdens haar zwangerschap als gevolg van een te hoge bloeddruk. In

januari 2017 werd jullie kindje in Griekenland geboren door middel van een keizersnede. Het kindje

overleed één dag na de geboorte. In april 2017 werden u en uw gezin, met behulp van een organisatie

genaamd 'IMO', zo beweerde u, naar Estland overgebracht. Daar diende u op 19 april 2017 een verzoek

om internationale bescherming in te Tallinn (zie Eurodac-hit). Jullie bleven zo’n twintig dagen in Estland.

Tijdens jullie verblijf in Estland trachtte iemand tot tweemaal toe uw echtgenote haar hoofddoek af te

trekken. Hierbij kreeg ze eveneens een klap in haar gezicht. Jullie dienden geen klacht in bij de politie

maar besloten om het land te verlaten.

U reisde samen met uw gezin via Duitsland naar Turkije. Daar bleven jullie vanaf juni 2017 tot en met

augustus 2019. In 2018 werd uw jongste dochter L. (…) geboren. In augustus 2019 verliet u Turkije uit

schrik om te worden teruggestuurd naar de Hatay provincie dan wel om te worden gerepatrieerd naar

Syrië. Verschillende Syriërs uit uw straat werden immers opgepakt en teruggestuurd naar de regio waar

ze oorspronkelijk stonden geregistreerd. Jullie besloten om terug te keren naar Europa. U kwam op 20

augustus 2019 aan in België. U diende op 23 augustus 2019 een verzoek om internationale

bescherming in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

U verkreeg een statuut om internationale bescherming in een EU-lidstaat (zie M-status in uw

administratief dossier).

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legde u de volgende stukken neer: uw

Syrische identiteitskaart (kopie), de Syrische identiteitskaart van uw echtgenote (kopie), uw rijbewijs

(kopie), uw huwelijksakte (origineel), verschillende pagina’s uit uw familieboekje (kopieën), uw diploma

(origineel), de diploma’s van uw echtgenote (originelen), uw medisch dossier uit Syrië (kopieën), uw

huurcontract uit Turkije (originelen), uw Turkse identiteitskaart (origineel) en de Turkse identiteitskaarten
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van uw gezinsleden (originelen), verschillende medische attesten uit België betreffende uw

gezondheidssituatie (kopieën) alsook een medisch attest betreffende uw echtgenote (origineel).

B. Motivering

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

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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

bescherming niet-ontvankelijk verklaard.

Uit de documenten in uw administratief dossier blijkt dat u reeds internationale bescherming geniet in

een andere lidstaat van de Europese Unie. Volgens het “Eurodac Search Result” dat in uw

administratief dossier werd gevoegd, werd u immers reeds internationale bescherming verleend in een

andere lidstaat van de Europese Unie in de loop van de voorbije drie jaar (zie de nota “Eurodac Hit ‘M’”,

waarvan kopie in uw administratief dossier, als interpretatie-instrument van uw “Eurodac Search

Result”).

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 in een

andere lidstaat van de Europese Unie geniet, 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 het kader van uw verzoek om internationale bescherming, en in het licht van de vaststelling dat de

commissarisgeneraal heeft aangetoond dat een andere lidstaat van de Europese Unie u reeds

internationale bescherming heeft verleend, hebt u nagelaten om te duiden in welke staat u reeds

dergelijke bescherming geniet. Derhalve verhindert u de instanties die uw verzoek om internationale

bescherming moeten behandelen, om vast te stellen dat u deze lidstaat zou hebben verlaten wegens

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

Gelet op wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat er niet kan worden aangenomen dat u een

gegronde vrees voor vervolging koestert of een reëel risico op het lijden van ernstige schade loopt in

geval van terugkeer naar de lidstaat waar u reeds internationale bescherming geniet. Bovendien zijn uw

basisrechten als persoon die internationale bescherming geniet, er gegarandeerd.

De documenten die u voorlegt kunnen voorgaande appreciatie niet in positieve zin veranderen. Uw

Syrische identiteitskaart uw rijbewijs, uw huwelijksakte, de verschillende pagina’s uit uw familieboekje,

uw diploma, de Syrische identiteitskaart van uw echtgenote, de diploma’s van uw echtgenote, uw

huurcontract uit Turkije, uw Turkse identiteitskaart en de Turkse identiteitskaarten van uw gezinsleden

bevestigen louter uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw gezinsleden, alsook jullie

verblijf in Turkije. Geen van deze feiten wordt in voorgaande betwist doch ze hebben geen uitstaans met

uw asielmotieven. Het mag duidelijk zijn dat deze documenten dan ook niet volstaan om voorgaande

bevindingen om te vormen. Wat betreft uw medisch dossier uit Syrië, aangaande de

gezondheidsproblemen die u heeft gekend naar aanleiding van uw langdurig gevangenschap, dient te

worden opgemerkt dat dit betrekking heeft op uw problemen in Syrië. Deze werden echter reeds

beoordeeld in het kader van uw verzoek om internationale bescherming in een andere EU-lidstaat. Wat

betreft uw medisch dossier uit België dient te worden opgemerkt dat deze attesten bevestigen dat u een

opflakkering van tuberculose heeft gekend en u hiervoor in behandeling was. Dit wordt evenmin betwist

maar heeft ook geen uitstaans met uw asielmotieven. Wat betreft het medisch dossier van uw

echtgenote dient te worden opgemerkt dat hieruit blijkt dat er een bloedonderzoek heeft

plaatsgevonden. Verder wordt er geen bijkomende informatie verschaft. Het mag duidelijk zijn dat deze

documenten dan ook niet volstaan om voorgaande bevindingen om te vormen.
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C. Conclusie

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

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

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

een EUlidstaat dat u om die reden niet mag worden teruggezonden naar Syrië.“

De tweede bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Syrische nationaliteit te bezitten en van Arabische origine te zijn. U bent geboren op 20

januari 1985 in Tadmur (Palmyra) (Homs) te Syrië. U bent van religie een soennitische moslima. U

woonde vanaf uw geboorte tot aan uw vertrek in uw geboortestad Tadmur. U bent in 2004 gehuwd met

Y.M. (…) (CG xxx, O.V. xxx) samen hebben jullie vijf kinderen R. (…) (O.V. xxx), M.K. (…) (O.V. xxx), R.

(…) (O.V. xxx), L. (…)(O.V. xxx) en één kindje dat vlak na de geboorte overleed in Griekenland.

Uw echtgenoot werd in januari 2013 werd u op straat tegengehouden door soldaten van het Syrische

regime. Hij werd samen met verschillende andere stadsgenoten opgepakt en opgesloten aangezien

verschillende stadsgenoten weigerden om zich aan te sluiten bij de volkscomités. Het regime wou op

deze manier – door het uitvoeren van willekeurige arrestaties – de bevolking van Tadmur onder druk

zetten om zich alsnog aan te sluiten bij de volkscomités. Uw echtgenoot werd vanaf januari 2013 tot juni

2014 vastgehouden door het Syrische regime. Eerst zat hij vast in de Palestina afdeling 235 te

Damascus en later werd hij omwille van gezondheidsproblemen overgeplaatst naar de al Adra

gevangenis. Gedurende zijn gevangenschap werd uw echtgenoot herhaaldelijk gefolterd en mishandeld.

Na zijn vrijlating uit de gevangenis was uw echtgenoot er slecht aan toe. Hij was enorm verzwakt door

de slechte omstandigheden in de gevangenissen alsook de aanhoudende mishandelingen.

Begin 2015 werd uw echtgenoot als reservist opgeroepen voor het Syrische leger. Uw echtgenoot ging

niet in op deze oproep daar hij nog steeds sukkelde met zijn gezondheid ten gevolge van zijn langdurig

gevangenschap. In mei 2015 vonden er in uw regio hevige bombardementen en gevechten plaats

tussen het regime en Daesh. Op een gegeven moment werd uw woning getroffen tijdens een

bombardement. Hierdoor besloten jullie om de stad te verlaten.

Op 20 mei 2015 verliet u samen met uw gezin Tadmur. U reisde op illegale wijze via Idlib (Syrië) naar

Turkije. U verbleef gedurende negen maanden op legale wijze in Turkije (eerst in de provincie Hatay en

later in Istanboel). In 2016 zette u uw reis verder naar Griekenland. Daar diende u op 13 november 2016

een verzoek om internationale bescherming in (zie Eurodac-hit). Gedurende uw verblijf in Griekenland

kende u complicaties tijdens uw zwangerschap als gevolg van een te hoge bloeddruk. In januari 2017

werd jullie kindje geboren door middel van een keizersnede. Het kindje overleed één dag na de

geboorte. In april 2017 werden u en uw gezin, met behulp van een organisatie genaamd 'IMO', zo

beweerde u, naar Estland overgebracht. Daar diende u op 19 april 2017 een verzoek om internationale

bescherming in te Tallinn (zie Eurodac-hit). Jullie bleven zo’n twintig dagen in Estland. Tijdens jullie

verblijf in Estland trachtte iemand tot tweemaal toe uw hoofddoek af te trekken. Hierbij kreeg u

eveneens een klap in uw gezicht. Jullie dienden geen klacht in bij de politie maar besloten om het land

te verlaten. Jullie verkregen een statuut om internationale bescherming in Estland (zie M-status).

U reisde samen met uw gezin via Duitsland naar Turkije. Daar bleven jullie vanaf juni 2017 tot en met

augustus 2019. In 2018 werd uw jongste dochter L. (…) geboren in Istanboel, Turkije. In augustus 2019

verliet u Turkije uit schrik om te worden teruggestuurd naar de Hatay provincie dan wel om te worden

gerepatrieerd naar Syrië. Verschillende Syriërs uit uw straat werden immers opgepakt en teruggestuurd

naar de regio waar ze oorspronkelijk stonden geregistreerd. Jullie besloten om terug te keren naar

Europa. U kwam op 20 augustus 2019 aan in België. U diende op 23 augustus 2019 een verzoek om

internationale bescherming in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

U verkreeg een statuut om internationale bescherming in een EU-lidstaat (zie M-status in administratief

dossier).

Ter staving van jullie verzoek om internationale bescherming legde u zelf geen stavingsstukken neer.
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B. Motivering

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

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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

bescherming niet-ontvankelijk verklaard.

Uit de documenten in uw administratief dossier blijkt dat u reeds internationale bescherming geniet in

een andere lidstaat van de Europese Unie. Volgens het “Eurodac Search Result”, dat aan uw

administratief dossier werd toe gevoegd “Eurodac Search Result”, werd u immers reeds internationale

bescherming verleend in een andere lidstaat van de Europese Unie in de loop van de voorbije drie jaar

(zie de nota “Eurodac Hit ‘M’”, waarvan kopie in uw administratief dossier, als interpretatie-instrument

van uw “Eurodac Search Result”).

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 in een

andere lidstaat van de Europese Unie geniet, 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 het kader van uw verzoek om internationale bescherming, en in het licht van de vaststelling dat de

commissarisgeneraal heeft aangetoond dat een andere lidstaat van de Europese Unie u reeds

internationale bescherming heeft verleend, hebt u nagelaten om te duiden in welke staat u reeds

dergelijke bescherming geniet. Derhalve verhindert u de instanties die uw verzoek om internationale

bescherming moeten behandelen, om vast te stellen dat u deze lidstaat zou hebben verlaten wegens

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

Gelet op wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat er niet kan worden aangenomen dat u een

gegronde vrees voor vervolging koestert of een reëel risico op het lijden van ernstige schade loopt in

geval van terugkeer naar de lidstaat waar u reeds internationale bescherming geniet. Bovendien zijn uw

basisrechten als persoon die internationale bescherming geniet, er gegarandeerd.

C. Conclusie

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

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

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

een EUlidstaat dat u om die reden niet mag worden teruggezonden naar Syrië.”

2. Het verzoekschrift

2.1. De verzoekende partijen voeren in hun verzoekschrift de schending aan van de artikelen 48/3 en

48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

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

motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en 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 de wet van 13 mei 1955

(hierna: het EVRM).

2.2. Zij vragen het beroep tot vernietiging ontvankelijk en gegrond te verklaren en hen de

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus te verlenen.



RvV X - Pagina 6

2.3. De verzoekende partijen voegen ter staving van hun betoog geen stukken bij het verzoekschrift.

3. Door partijen ter terechtzitting ter kennis gebrachte nieuwe elementen

Noch de verzoekende partijen, noch de verwerende partij brengen ter terechtzitting nieuwe elementen

ter kennis van de Raad.

4. Over de gegrondheid van het beroep

4.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 en van artikel 3 van het EVRM.

De verzoekende partijen lichten hun enig middel toe als volgt:

“Volledig ten onrechte heeft het CGVS beslist tot het niet-ontvankelijk verklaren van het verzoek om

internationale bescherming (internationale bescherming in een andere EU Lidstaat).

Per arrest van 19 maart 2019, verklaart het Europees Hof van Justitie voor recht dat:

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

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

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

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

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

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

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

dergelijke subsidiaire bescherming genieten, in die lidstaat geen bestaansondersteunende

voorzieningen genieten of voorzieningen genieten die duidelijk beperkter zijn dan die welke in andere

lidstaten worden geboden, zonder dat zij evenwel anders worden behandeld dan de onderdanen van die

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

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

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

verregaande materiële deprivatie.

Verzoekende partij moet dus zelf in concreto aantonen dat de tekortkomingen in de EU lidstaat waar zij

internationale bescherming geniet, een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken (def. zie

overweging 90 HvJEU, Ibrahim e.a., 19 maart 2019) waardoor zij in een situatie terechtkomt die zo

ernstig is waardoor zijn toestand kan gelijkgesteld worden met een onmenselijke of vernederende

behandeling.

Het CGVS stelt in de bestreden beslissing als volgt:

"In het kader van uw verzoek om internatioane bescherming, en in het licht van de vaststelling dat de

commissaris-generaal heeft aangetoond dat een andere lidsat van de Europese Unie u reeds

internationale bescherming heeft verleend, hebt u nagelaten om te duiden in welke staat u reeds

dergelijke bescherming geniet. Derhalve verhindert u de instanties die uw verzoek om internationale

bescherming moeten behandelen, om vast te stellen dat u deze lidstaat zou hebben verlaten wegens

een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade.”

Er dient evenwel benadrukt te worden dat verzoekers niet op de hoogte zijn in welke staat zij

internationale bescherming hebben bekomen. Uit informatie van het CGVS, blijkt dat zij internationale

bescherming hebben aangevraagd, zowel in Griekenland als in Estland. Het CGVS zelf stelt in de

bestreden beslissing dat verzoekers een internationale bescherming bekomen hebben in Estland.

Verzoekers hebben eveneens aangetoond welke problemen ze ervaren hebben in Estland, meer

bepaald het feit dat iemand, tot tweemaal toe, verzoeksters hoofddoek trachtte af te trekken.

Verzoekster kreeg daar eveneens een klap in haar gezicht bij.

Uit informatie waar verzoekers over beschikken (Amnesty International, Estonia, 207-2018) blijkt als

volgt:

(…)

(vrije vertaling:

ESTLAND 2017/2018

Een ontwerp-wijziging van de asielwet zou het risico op refoulement verhogen voor vluchtelingen die zijn

veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde soorten misdrijven. Het Hooggerechtshof oordeelde dat

de familiewet de erkenning van huwelijken van hetzelfde geslacht in andere landen niet verbiedt.

Vluchtelingen en asielzoekers
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Tegen het einde van het jaar had Estland 141 asielzoekers uit Italië en Griekenland verplaatst volgens

de EU-regeling voor noodherplaatsing; hiervan hadden 71 mensen het land verlaten tegen het einde

van het jaar.

In overeenstemming met het besluit van november 2016 van het hof van beroep van Tallinn, waarin de

algemene toepassing van het concept "veilig derde land" werd afgewezen voor aanvragen van

asielzoekers die de Russische Federatie binnenkwamen, werden de verdiensten van acht individuele

asielaanvragen beoordeeld. Deze zaken waren aan het einde van het jaar in behandeling.

In mei heeft de regering een ontwerpamendement op de asielwet gepresenteerd. Het ontwerp breidde

de uitzonderingen uit waaronder refoulement - de gedwongen terugkeer van mensen naar landen waar

ze een reëel risico lopen op vervolging - werd toegestaan in situaties waarin vluchtelingen zijn

veroordeeld tot gevangenisstraf voor bepaalde soorten misdrijven.

UNHCR, het vluchtelingenbureau van de VN, maakte zich zorgen dat de voorgestelde wijziging niet in

overeenstemming was met het Vluchtelingenverdrag van de VN. In het bijzonder beval het de regering

aan om de term "gevaar voor de gemeenschap van Estland" te verduidelijken, hetgeen was opgenomen

in de redenen voor de verwijdering van een vluchteling uit het land.

Een aantal vluchtelingen werd geconfronteerd met rechtsonzekerheid en moeilijkheden bij de toegang

tot diensten als gevolg van de beslissing van het Hooggerechtshof van maart 2016 waarin werd bepaald

dat asielzoekers die een negatieve beslissing op hun aanvraag ontvingen, onmiddellijk hun status

verliezen. Het NGO Estonian Human Rights Centre uitte bezorgdheid over de toegang tot rechtsbijstand

voor asielzoekers in detentiecentra. Dit gebrek aan toegang trof vooral asielzoekers die het land

binnenkwamen via de grens met Rusland.

Het gebrek aan urondisi onderzoek naar racistisch gemotiveerde misdaden tegen vluchtelingen en

miuranten bleef bestaan, (eigen onderlijning)

Hieruit blijkt dat verzoekers ervaringen wel degelijk overeenkomen met algemeen geldende informatie

van Estland.

Daarenboven dient benadrukt te worden dat deze ervaring van verzoekster voor haar een traumatische

ervaring hebben opgeleverd.

Verzoekers wensen erop te wijzen dat de vaststelling dat de asielzoeker in het verleden al werd

vervolgd of rechtstreeks werd bedreigd met vervolging, is een duidelijke aanwijzing dat de vrees

gegrond is, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging zich niet opnieuw zal

voordoen. Als het risico op vervolging volgens een objectieve beoordeling niet wordt geacht te voldoen

aan het criterium voor gegronde vrees, kunnen subjectieve elementen een rol spelen. Dat kan

bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de subjectieve vrees van de asielzoeker verband houdt met

trauma’s of specifieke kwetsbaarheden.

Vervolging kan uitgaan van de staat. Ook niet-overheidsactoren kunnen actoren van vervolging zijn op

voorwaarde dat de staat of organisaties die het grondgebied beheersen geen bescherming kunnen of

willen bieden. Een asielzoeker hoeft niet noodzakelijk persoonlijk geviseerd te zijn door de actor van

vervolging. De vrees voor vervolging kan ook gebaseerd zijn op ervaringen van familie en vrienden of

andere leden van dezelfde etnische of sociale groep.

In casu werd verzoekster het slachtoffer van traumatische ervaringen van een burger van Estland. Uit

informatie blijkt daarenboven dat de Estse overheid geen grondig onderzoek voert naar racistisch

gemotiveerde misdaden tegen vluchtelingen en migranten.

Ondergeschikt wensen verzoekers te verwijzen naar artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, meer

bepaald §2 b), namelijk het feit dat verzoekers indien ze terugkeren naar Estland een reëel risico lopen

op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Het is duidelijk dat ze al het slachtoffer werden van ernstige feiten, en het probleem is geenszins

opgelost, gezien het gebrek aan grondig onderzoek door de Estse overheid naar deze feiten.

Ook in Griekenland hebben ze een traumatische ervaring opgelopen. Hun kind overleed één dag na de

geboorte. Uit informatie waar verzoekers over beschikken( AIDA Greece 2018, pagina 190) blijkt

inderdaad dat de gezondheidszorg, ook voor erkend vluchtelingen, te wensen nalaat.

(…)

(vrije vertaling:

G. Gezondheidszorg

Gratis toegang tot gezondheidszorg voor personen die internationale bescherming genieten, wordt

verstrekt onder L 4368/2016. Zoals vermeld in opvangomstandigheden: gezondheidszorg, ondanks het

gunstige wettelijke kader, wordt in de praktijk toegang tot gezondheidszorg gehinderd door aanzienlijke

tekorten aan middelen en capaciteit voor zowel buitenlanders als de lokale bevolking, als gevolg van het

bezuinigingsbeleid in Griekenland, als ook door het gebrek aan adequate vertalers. “De sector

volksgezondheid, die zwaar is geweest getroffen door opeenvolgende bezuinigingsmaatregelen, staat

onder extreme druk en mist het vermogen om alle behoeften aan gezondheidszorg te dekken, zowel
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aan de lokale bevolking, als aan migranten.” Bovendien wordt toegang tot de gezondheidszorg ook

belemmerd doordat mensen geen sofi-nummer (AMKA) hebben.

Verzoekers tonen dan ook aan blootgesteld te zijn aan een ernstig risico op onmenselijke of

vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de

Europese Unie.

Het CG VS is op de hoogte van deze traumatische ervaringen van verzoekers. Toch stelt het CGVS dat

verzoekers het CGVS zouden verhinderen om vast te stellen dat ze deze twee lidstaten verlaten hebben

wegens een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade.

De beslissing van het CGVS maakt dan ook een manifeste schending uit van artikel 3 van het EVRM,

artikel 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, alsook schending van de motiveringsplicht (zoals

vervat in de Wet 29 juli 1991)”

4.2. Vooreest wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen de bestreden beslissingen niet

aanvechten noch betwisten waar terecht wordt aangegeven dat in hoofde van de verzoekende partijen

geen bijzondere procedurele noden konden worden vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden

aangenomen dat hun rechten werden gerespecteerd en dat zij konden voldoen aan hun verplichtingen.

4.3. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissingen werden genomen op grond van artikel 57/6, §3,

eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet, dat voorziet in de mogelijkheid om het verzoek om

internationale bescherming van een vreemdeling die al dergelijke bescherming heeft gekregen in een

andere lidstaat van de Europese Unie, niet-ontvankelijk te verklaren, tenzij hij elementen naar voren

brengt waaruit blijkt dat hij zich niet langer kan beroepen op de bescherming die reeds werd toegekend.

De Raad, die beschikt over een hervormingsbevoegdheid, moet een arrest vellen dat gemotiveerd is en

geeft aan waarom het verzoek om internationale bescherming van de verzoekende partijen al dan niet

beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 57/6, §3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet, waarbij

hij duidelijk en ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

4.4. 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;”.

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

het volgende:

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

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

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

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

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

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

benaming “niet-inoverwegingname” te vervangen door “niet-ontvankelijkheid” van het verzoek om

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

niet-ontvankelijk kan verklaren omdat de verzoeker reeds internationale bescherming geniet in een

andere lidstaat van de Europese Unie, houdt tevens in dat het CGVS een andere beslissing kan nemen

indien blijkt dat de verzoeker aantoont dat hij niet kan rekenen op die bescherming.” (Parl. St. Kamer,

2016- 2017, nr. 54-2548/001, p. 107).

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.

4.5. Zulks geldt in voorliggend geval, dat betrekking heeft op een situatie waarin de verzoekende

partijen internationale bescherming genieten in een EU-lidstaat, in casu Griekenland, Duitsland of

Estland. De bestreden beslissingen oordeelden immers op pertinente en correcte wijze dat “Uit de
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documenten in uw administratief dossier blijkt dat u reeds internationale bescherming geniet in een

andere lidstaat van de Europese Unie. Volgens het “Eurodac Search Result” dat in uw administratief

dossier werd gevoegd, werd u immers reeds internationale bescherming verleend in een andere lidstaat

van de Europese Unie in de loop van de voorbije drie jaar (zie de nota “Eurodac Hit ‘M’”, waarvan kopie

in uw administratief dossier, als interpretatie-instrument van uw “Eurodac Search Result”).” Uit het

administratief dossier blijkt dat de verzoekende partijen in Griekenland, Duitsland en Estland een

verzoek tot internationale bescherming hebben ingediend en dat zij in één van deze lidstaten een

internationaal beschermingsstatuut werden verleend. Deze gegevens worden niet betwist door de

verzoekende partijen.

De verzoekende partijen brengen evenmin informatie bij waaruit blijkt dat zij thans niet langer over

internationale bescherming zouden beschikken in Griekenland, Duitsland of Estland.

4.6. Zoals blijkt uit de voorbereidende werken, vormt artikel 57/6, §3, eerste lid, 3° van de

Vreemdelingenwet de omzetting van artikel 33, tweede lid, a) van de richtlijn 2013/32/EU van het

Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de

toekenning en intrekking van de internationale bescherming (hierna: de richtlijn 2013/32/EU). De

Europese wetgever heeft, in artikel 33, eerste lid van de richtlijn 2013/32/EU, geduid dat indien een

lidstaat oordeelt dat een verzoek om internationale bescherming niet ontvankelijk is deze lidstaat niet

verplicht is om te onderzoeken of de verzoeker in aanmerking komt voor internationale bescherming

overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn 2011/95/EU.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich in een arrest van 19 maart 2019, in de gevoegde

zaken C-297/17, C-318/17, C-319/17 en C-438/17 uitgesproken over de precieze draagwijdte van artikel

33, tweede lid, a) van de richtlijn 2013/32/EU. Het Hof oordeelde als volgt:

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

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

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

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

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

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

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

dergelijke subsidiaire bescherming genieten, in die lidstaat geen bestaansondersteunende

voorzieningen genieten of voorzieningen genieten die duidelijk beperkter zijn dan die welke in andere

lidstaten worden geboden, zonder dat zij evenwel anders worden behandeld dan de onderdanen van die

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

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

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

verregaande materiële deprivatie.”

De verwerende partij is, gelet op het voorgaande, niet gehouden om een aanvraag om internationale

bescherming ten gronde te onderzoeken indien vaststaat dat aan de vreemdeling die dit verzoek indient

reeds een dergelijke beschermingsstatus werd toegekend in een andere lidstaat van de Europese Unie,

er niet kan worden besloten dat de geboden bescherming niet effectief is en niet blijkt dat de betrokken

vreemdeling in die lidstaat wordt blootgesteld aan een ernstig risico op een onmenselijke of

vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het Handvest of artikel 3 van het EVRM.

De Raad dient verder te benadrukken dat in het licht van het EU-acquis, gelet op het bereikte niveau

van procedurele harmonisatie, evenals gezien het gegeven dat de Europese lidstaten allen partij zijn bij

het EVRM en in beginsel bijzonder hoge normen inzake mensenrechten en bescherming van

vluchtelingen in acht nemen, een vermoeden geldt dat een persoon die als vluchteling wordt erkend of

die de subsidiaire beschermingsstatus werd verleend door een lidstaat van de Europese Unie, er over

voldoende of reële bescherming beschikt en zijn fundamentele rechten er niet zullen worden

geschonden. Uitgaan van het tegendeel zou indruisen tegen het interstatelijk vertrouwensbeginsel en

irreguliere secundaire migratiestromen binnen de EU in de hand werken. Hieruit volgt een vermoeden

dat de verzoekende partijen, die internationale bescherming genieten in Griekenland, Duitsland of

Estland, in de EU-lidstaat waar zij de internationale bescherming genieten geen gegronde vrees voor

vervolging hebben noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade lopen; dat de verzoekende

partijen er een bijzondere bescherming tegen refoulement genieten; dat aan de status van de

verzoekende partijen een verblijfsrecht en daaraan gekoppelde rechten verbonden zijn inzake de
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toegang tot werkgelegenheid, onderwijs, sociale voorzieningen, gezondheidszorg, huisvesting en

integratievoorzieningen; dat de levensstandaard van de verzoekende partijen er niet kan worden

beschouwd als onmenselijk of vernederend en dat de geboden bescherming duurzaam van aard is.

In navolging van het Hof van Justitie 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 gaat dat Griekenland, Duitsland en

Estland 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 een internationale bescherming genieten, in elke

EU-lidstaat in overeenstemming is met de vereisten van het Handvest, het Vluchtelingenverdrag en het

EVRM (HvJ 19 maart 2019, “Ibrahim e.a.”, overweging 84-85 e.v.).

De verzoekende partijen kunnen aantonen dat het voormeld vermoeden niet speelt.

In navolging van het arrest van het Hof van Justitie van 19 maart 2019 in de gevoegde zaken C-297/17,

C-318/17, C-319/17 en C-438/17, komt het aan de verzoekende partijen toe om 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 een andere EU-lidstaat werd verleend, in casu Griekenland, Duitsland of

Estland, te weerleggen. Dit kunnen de verzoekende partijen slechts, door concreet aan te tonen dat de

door Griekenland, Duitsland of Estland geboden bescherming, niet langer effectief of toereikend zou

zijn, met name dat er in de EU-lidstaat die in casu de bescherming verleende sprake is van structurele

of fundamentele tekortkomingen of tekortkomingen die bepaalde groepen van personen raken, die een

bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken waardoor de terugkeer van de verzoekende

partijen naar die EU-lidstaat tot gevolg heeft dat zij vanwege hun bijzondere kwetsbaarheid, buiten hun

wil en hun persoonlijke keuzes om, in een situatie van zeer verregaande materiële deprivatie zullen

terechtkomen. Deze toestand van zeer verregaande deprivatie bestaat wanneer de verzoekende

partijen niet in staat zijn om te voorzien in hun meest elementaire behoeften, zoals eten, zich wassen en

beschikken over woonruimte en hen in een toestand van achterstelling brengt die onverenigbaar is met

de menselijke waardigheid. Die drempel wordt dus niet bereikt in situaties die, ook al worden zij

gekenmerkt door een grote onzekerheid of een sterke verslechtering van de levensomstandigheden van

de betrokken persoon, geen zeer verregaande materiële deprivatie meebrengen waardoor deze

persoon in een situatie terechtkomt die zo ernstig is dat zijn toestand kan worden gelijkgesteld met een

onmenselijke of vernederende behandeling (HvJ 19 maart 2019, “Ibrahim e.a.”, overweging 90 e.v.).

Bovendien dient te worden opgemerkt dat bij de beoordeling van de situatie van personen die

internationale bescherming werden verleend in Griekenland, Duitsland of Estland betreffende de

toegang tot werkgelegenheid, onderwijs, sociale bijstand, gezondheidszorg of huisvesting in beginsel de

omstandigheden van de Griekse onderdanen respectievelijk de Duitse onderdanen respectievelijk de

Estse onderdanen als maatstaf of standaard gelden en niet de standaarden die desgevallend van

toepassing zijn in andere lidstaten van de EU. Net zoals niet iedere EU-onderdaan op gelijke wijze

aanspraak kan maken op dergelijke voorzieningen, geldt dit immers eveneens voor vreemdelingen die

internationale bescherming werden verleend binnen de EU. De vaststelling dat er tussen de EU-

lidstaten verschillen bestaan in de mate waarin aan personen met internationale bescherming rechten

worden toegekend en zij deze kunnen doen gelden, impliceert bijgevolg geenszins zonder meer een

vervolging noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade. Dit dient daarentegen op concrete

wijze te worden aangetoond, rekening houdend met het gegeven dat óók de socio-economische

mogelijkheden of perspectieven van de Griekse onderdanen respectievelijk de Duitse onderdanen

respectievelijk de Estse onderdanen problematisch en complex kunnen zijn op het vlak van bijvoorbeeld

sociale huisvesting, sociale bijstand, gezondheidszorg of tewerkstelling.

De Raad benadrukt dat het duidelijk is dat de individuele situatie en persoonlijke ervaringen van de

verzoekende partijen in de EU-lidstaat waar zij de bescherming werden verleend van wezenlijk belang

zijn bij de beoordeling van het verzoek, waar het aan de verzoekende partijen toekomt 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, Duitsland of Estland werd verleend, te

weerleggen.

4.7. In de bestreden beslissingen stelt het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (hierna: het CGVS) dat de verzoekende partijen hebben nagelaten te duiden in welke staat zij
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reeds internationale bescherming genieten. De verzoekende partijen betwisten dit niet, doch stellen

enkel dat zij niet op de hoogte zijn in welke staat zij internationale bescherming hebben bekomen.

De Raad merkt op dat de verzoekende partijen niet zonder meer geloofd kunnen worden waar zij stellen

dat zij niet op de hoogte zijn in welke staat zij internationale bescherming hebben bekomen, gelet op

hun vage en onaannemelijke verklaringen aangaande de vraag of zij al dan niet een verzoek om

internationale bescherming indienden in de lidstaten van de Europese Unie waar zij verbleven voor hun

komst naar België. Zo ontkennen zij zowel in Griekenland, als in Estland als in Duitsland een verzoek tot

internationale bescherming te hebben ingediend, terwijl uit het “Eurodac Search Result” duidelijk blijkt

dat zij in de drie voornoemde lidstaten een verzoek tot internationale bescherming hebben ingediend. Zo

verklaart de tweede verzoekende partij dat zij geen verzoek tot internationale bescherming heeft

ingediend in een ander land dan België (CGVS vrouw, p. 4), dat zij geen verzoek tot internationale

bescherming heeft ingediend in Griekenland, dat het niet kan dat zij op 13 november 2016 aldaar een

verzoek hebben ingediend, en op de vraag waarom dit niet kan antwoordt dat zij geen asiel hebben

ingediend (CGVS vrouw, p. 5). De eerste verzoekende partij verklaart dat zij geen verzoek tot

internationale bescherming heeft ingediend in een ander land dan België, dat in de luchthaven van

Estland en in Griekenland vingerafdrukken werden genomen, dat zij geen verzoek om internationale

bescherming heeft ingediend in Griekenland (CGVS man, p. 5-6), dat zij geen verzoek om internationale

bescherming heeft ingediend in Duitsland (CGVS man, p. 12) en dat zij geen verzoek om internationale

bescherming heeft ingediend in Estland (CGVS man, p. 7), waarna zij deze stelling meermaals herhaalt

(CGVS man, p. 8) om daarna te stellen dat zij niet weet of haar eerste dag op de luchthaven beschouwd

werd als een verzoek om internationale bescherming. De eerste verzoekende partij houdt vol dat het in

België de eerste keer is dat zij asiel aanvraagt (CGVS man, p. 8). Gelet op het feit dat zij blijkens de

informatie in het dossier tot driemaal toe in verschillende andere lidstaten een verzoek om internationale

bescherming hebben ingediend, zijn de verklaringen hieromtrent van de verzoekende partijen

onaannemelijk en ondermijnt dit de geloofwaardigheid betreffende de kennis over hun procedures en de

uitkomst van deze procedures in de andere EU-lidstaten. Uit de verklaring van de tweede verzoekende

partij blijkt overigens dat de verzoekende partijen wel degelijk op de hoogte waren van het feit dat zij

naar Estland gingen om aldaar de procedure te volgen (CGVS vrouw, p. 6).

De Raad wijst erop dat overeenkomstig artikel 51, eerste lid van de Vreemdelingenwet de verzoeker om

internationale bescherming vanaf het doen van zijn verzoek om internationale bescherming verplicht is

om mee te werken met de bevoegde overheden om zijn identiteit en andere elementen ter staving van

zijn verzoek vast te stellen. Deze elementen omvatten onder meer de verklaringen van de verzoeker en

alle documentatie of stukken in zijn bezit met betrekking tot zijn identiteit, nationaliteit(en), leeftijd,

achtergrond, ook die van de relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere

verzoeken om internationale bescherming, reisroutes, reisdocumentatie en de redenen waarom hij een

verzoek om internationale bescherming indient. Gelet op hun vage en onaannemelijke verklaringen

aangaande de vraag of zij al dan niet een verzoek om internationale bescherming indienden in de EU-

lidstaten waar zij verbleven voor hun komst naar België, verzaken de verzoekende partijen op ernstige

wijze aan deze plicht tot medewerking.

Verder is de Raad van oordeel dat van de verzoekende partijen, die voor hun komst naar België reeds

in drie andere lidstaten van de Europese Unie een verzoek om internationale bescherming indienden,

redelijkerwijze verwacht kan worden dat zij minstens zelf kennis hebben van het procedureverloop in de

lidstaten in kwestie evenals van de concrete uitkomst ervan op het niveau van de verleende status en

de daaraan verbonden verblijfsdocumenten, aangezien het hun persoonlijke situatie betreft en dan ook

aangenomen kan worden dat zij ter zake de nodige interesse aan de dag zouden leggen.

De verzoekende partijen stellen dat uit informatie van het CGVS blijkt dat zij internationale bescherming

hebben aangevraagd in zowel Griekenland als in Estland en dat het CGVS in de bestreden beslissing

stelt dat zij internationale bescherming hebben bekomen in Estland.

Hierop gewezen ter terechtzitting stelt de verwerende partij dat dit een materiële vergissing betreft, dat

er geen gegevens beschikbaar zijn dat zij in Estland een beschermingsstatuut hebben bekomen en de

verwerende partij geen zicht heeft op welke staat de status heeft verschaft. De Raad stelt vast dat er

inderdaad in het dossier geen gegevens voorhanden zijn waaruit blijkt dat zij in Estland de internationale

beschermingsstatus werden verleend.
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Voorts kan de Raad enkel vaststellen, gelet op de stukken van het administratief dossier, dat de

verzoekende partijen verkeerdelijk laten uitschijnen als zou uit de informatie van het CGVS blijken dat zij

enkel internationale bescherming hebben aangevraagd in Griekenland en in Estland.

4.8. De Raad benadrukt dat het aan de verzoekende partijen zelf toekomt om concrete elementen aan

te reiken die desgevallend aantonen dat er hen geen internationale bescherming werd verleend of dat

de verleende internationale bescherming niet langer actueel is of ontoereikend is. Ook voor wat betreft

de invulling en omvang van de rechten en voordelen die zij kunnen doen gelden in de lidstaat van de

Europese Unie die reeds internationale bescherming verleende, komt het aan verzoekende partijen

persoonlijk toe om concreet aan te tonen dat de verleende bescherming niet effectief zou zijn.

De verzoekende partijen blijven desbetreffend echter in gebreke, nu zij nog steeds niet aangeven in

welke EU-lidstaat hen internationale bescherming werd verleend en zij, zoals blijkt uit wat volgt, geen

elementen aanbrengen waaruit blijkt dat zij zich niet langer kunnen beroepen op de bescherming die

hen reeds werd toegekend in Griekenland, Duitsland of Estland.

De Raad herhaalt dat er een vermoeden geldt dat een persoon die als vluchteling wordt erkend of die de

subsidiaire beschermingsstatus werd verleend door een lidstaat van de Europese Unie, er over

voldoende of reële bescherming beschikt en zijn fundamentele rechten er niet zullen worden

geschonden. Uitgaan van het tegendeel zou indruisen tegen het interstatelijk vertrouwensbeginsel en

irreguliere secundaire migratiestromen binnen de EU in de hand werken. Hieruit volgt een vermoeden

dat de verzoekende partijen, die internationale bescherming genieten in Griekenland, Duitsland of

Estland, in de EU-lidstaat waar zij de internationale bescherming genieten geen gegronde vrees voor

vervolging hebben noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade lopen; dat de verzoekende

partijen er een bijzondere bescherming tegen refoulement genieten; dat aan de status van de

verzoekende partijen een verblijfsrecht en daaraan gekoppelde rechten verbonden zijn inzake de

toegang tot werkgelegenheid, onderwijs, sociale voorzieningen, gezondheidszorg, huisvesting en

integratievoorzieningen; dat de levensstandaard van de verzoekende partijen er niet kan worden

beschouwd als onmenselijk of vernederend en dat de geboden bescherming duurzaam van aard is.

Het beginsel van wederzijds vertrouwen tussen EU-lidstaten vereist dat België, behoudens uitzonderlijke

omstandigheden, ervan uitgaat gaat dat Griekenland, Duitsland en Estland 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 een internationale bescherming genieten, in elke EU-lidstaat in overeenstemming is met

de vereisten van het Handvest, het Vluchtelingenverdrag en het EVRM. De verzoekende partijen

kunnen aantonen dat het voormeld vermoeden niet speelt.

4.9. De verzoekende partijen betogen in hun verzoekschrift dat zij hebben aangetoond welke problemen

zij ervaren hebben in Estland, meer bepaald het feit dat tot tweemaal toe iemand de hoofddoek van de

tweede verzoekende partij trachtte af te trekken en zij daar eveneens een klap in haar gezicht bij kreeg.

De verzoekende partijen verwijzen naar informatie van Amnesty International over Estland van

2017/2018. Zij menen dat hun ervaringen overeenkomen met de algemeen geldende informatie over

Estland, dat de ervaring voor de tweede verzoekende partij een traumatische ervaring heeft opgeleverd.

Zij vervolgen dat zij ook in Griekenland een traumatische ervaring hebben opgelopen, dat hun kind

overleed één dag na de geboorte, dat uit informatie, met name het AIDA-rapport Griekenland van 2018

(p. 190), blijkt dat de gezondheidszorg, ook voor erkend vluchtelingen, te wensen overlaat. De

verzoekende partijen concluderen dat het CGVS op de hoogte is van deze traumatische ervaringen,

doch stelt dat zij zouden verhinderen vast te stellen dat zij Estland en Griekenland hebben verlaten

wegens gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade.

Nu blijkt dat de verzoekende partijen ofwel in Estland ofwel in Duitsland ofwel in Griekenland een

internationale beschermingsstatus hebben bekomen, doch uit de verklaringen van de verzoekende

partijen noch uit de stukken van het administratief dossier en/of de bestreden beslissingen blijkt in welke

van deze EU-lidstaten de internationale beschermingsstatus werd bekomen, onderzoekt de Raad ten

aanzien van elk van de drie voormelde lidstaten, telkens in de hypothese dat hen in die lidstaat

bescherming werd verleend, de elementen die de verzoekende partijen naar voren brengen en waaruit

zij menen te kunnen afleiden dat zij zich niet langer kunnen beroepen op de bescherming die reeds

werd toegekend.

4.10. Estland
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4.10.1. Uit de gehoren op het CGVS van 29 november 2019 (CGVS man, p. 4, 6, 7-11; CGVS vrouw 4,

5-8) blijkt dat de verzoekende partijen verklaren dat zij tussen de twintig dagen en een maand in Estland

hebben verbleven vanaf 20 april 2017, dat zij aldaar vingerafdrukken en een foto hebben gegeven in de

luchthaven en toen werden overgebracht met een bus naar een andere plek, een school, waar zij

moesten wachten tot ze een afspraak zouden krijgen, dat de tweede verzoekende partij niet gevraagd

heeft welke afspraak dit betrof, dat de tweede verzoekende partij moe en ziek was naar aanleiding van

de keizersnede en dit niet gevraagd heeft. In de voormelde school kregen de verzoekende partijen twee

ingerichte kamers en een keuken en waren zij er de enige vluchtelingen. Er was een vrouw, een

vrijwilligster volgens de tweede verzoekende partij en een vrouw door de autoriteiten aangesteld om hen

te helpen volgens de eerste verzoekende partij, die hen dagelijks eten en alle benodigdheden bracht, en

hielp en met wie zij communiceerden met gebaren daar ze geen andere talen spreken. Volgens de

eerste verzoekende partij kwam de vrouw naar hen toe toen ze daar aankwamen en zei zij dat zij hen

zou helpen en dat de verzoekende partijen alles mochten vragen. De eerste verzoekende partij verklaart

dat zij gevraagd hebben wat er zou gebeuren en de vrouw zei dat ze daar moesten wachten teneinde

documenten op te maken en afspraken te regelen. De eerste verzoekende partij vervolgt dat zij niet wist

wat erna zou gebeuren, dat zij niet wist waarvoor de afspraak was en dit niet heeft gevraagd, dat dit

gevraagd aan de vrouw zij enkel erop wees dat dit voor documenten was, maar dat zij zelf niet weet

welke documenten. De tweede verzoekende partij stelt dat zij aldaar een korte periode waren, dat ze

zich niet konden aanpassen, en dat de mensen racistisch zijn, dat zij twee keer werd geslagen, dat één

keer was in de aanwezigheid van de kinderen en dat zij toen besliste om niet langer in Estland te blijven.

De tweede verzoekende partij wijst erop dat zij elke dag een stukje gingen wandelen op doktersadvies

om een te hoge bloeddruk stabiel te krijgen. Zij stellen dat zij geen verblijfsdocument kregen in Estland,

dat ze niet weten hoelang ze in de woning konden blijven, dat ze dit niet gevraagd hebben en geen

informatie kregen, dat ze na de aanval over niets gingen informeren maar besloten om meteen Estland

te verlaten. De verzoekende partijen verklaren dat niemand heeft verteld dat zij naar Estland gingen als

hervestigingsland, dat gesteld werd dat ze naar Estland gingen om aldaar de procedure te volgen, dat

zij in de luchthaven aangaven wat er gebeurd was, doch dat daarna niemand bij hen kwam om te

vertellen wat ze konden verwachten en wat stond te gebeuren, dat zij dit niet gevraagd hebben omdat

ze de taal niet spreken, dat ze geen tolk hadden of niemand werd gebracht om te vertalen. Zij stellen dat

ze geen netwerk hebben in Estland en niet weten hoe het zit op het vlak van huisvesting.

Betreffende de problemen in Estland stelt de tweede verzoekende partij dat zij allen, met de kinderen,

samen op straat in de stad waren toen een persoon, zonder iets te zeggen, haar hoofddoek aftrok en

enkele woorden riep, dat hij wees naar de hoofddoek maar zij niet konden begrijpen waarom hij dit

deed, dat de tweede keer ook een persoon op straat naar hen kwam, dat die persoon volgens de eerste

verzoekende partij dezelfde was, dat hij haar meteen een klap gaf en aan de hoofddoek heeft getrokken

voor de ogen van haar kinderen, dat beide incidenten in één week tijd gebeurden, het eerste ongeveer

tien dagen na aankomst, dat ze denkt dat de dader in de omgeving van de school woonde, dat zij niet

weet of hij hen aan het viseren was of niet. Zij stelt dat het een schokkende situatie was, dat zij denkt

dat haar bloeddruk is gestegen en het niet zo gemakkelijk is voor de kinderen. Zij stelt dat ze zelf niets

gedaan hebben, dat zij niet weet of de dader een normaal persoon is of een gek, of misschien een

terrorist die een wapen bij zich had, dat zij de kinderen heeft aangeraden de dader niets te doen. Zij

verklaart dat er geen mensen zijn tussengekomen en dat zij niet naar de politie zijn geweest, dat ze

geen problemen willen veroorzaken aan andere mensen, dat het risico is, bij opnieuw ontmoeten van de

dader, dat de problemen groter worden, dat het een nieuw land is en zij niet weten wat het beste is om

te doen, naar de autoriteiten stappen of zwijgen, dat zij heeft geprobeerd dit te vertellen aan de

vrijwilligster en stelde dat zij wou terugkeren naar Turkije, dat de vrijwilligster begon te huilen. De eerste

verzoekende partij verklaart in eerste instantie dat de eerste keer een persoon haar vrouw een klap

heeft gegeven op haar gezicht en meteen begon de islam en de Syriërs uit te schelden, dat hij een

gebaar maakte dat ze weg moesten, dat de tweede keer ook op straat was, dat de kinderen erbij waren

toen hij haar vrouw aanviel en haar hoofddoek en islamitische kledij verscheurde, dat de kinderen in

paniek raakten, dat ze toen besloten om weg te gaan, dat de tweede verzoekende partij zei dat als zij

elke dag zo’n situatie meemaken, zij er dood gaan. Later tijdens het gehoor verklaart de eerste

verzoekende partij dat zij samen op straat waren en dat er opeens iemand haar vrouw kwam slaan, dat

hij aan haar hoofddoek heeft getrokken, die wou wegdoen en daarna haar een klap gaf, dat dit de eerste

keer was, dat zij naar huis terugkeerden en zij het probleem van de hoofddoek aan de vrouw vertelden,

dat de vrouw zei dat de mensen hier geen vluchtelingen accepteren en geen moslims, dat zij verwachtte

dat zij veel problemen zouden ervaren. Betreffende het tweede incident verklaart de eerste verzoekende

partij dat zij allen samen waren met de kinderen toen diezelfde persoon haar vrouw opnieuw aanviel,

ook wegens de hoofddoek, dat hij een klap uitdeelde aan haar vrouw en haar hoofddoek van haar hoofd
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trok, dat de kinderen hysterisch zijn geworden, dat ze die persoon wilden aanvallen en slaan, dat ze nog

steeds moeite hebben met die herinnering aan Estland. Zij stelt dat dit gebeurde na de eerste tien

dagen van verblijf in de stad waar zij woonden, dat de twee incidenten plaatsvonden in dezelfde week,

dat er veel voetgangers waren en zij de dader niet kenden, doch dat het telkens dezelfde persoon was,

dat er niemand is tussengekomen, dat de dader op een afstand ging staan en begon te praten met een

gebaar naar het hoofd. De eerste verzoekende partij verklaart dat er een afdruk van de hand op het

gezicht van de tweede verzoekende partij was en dit voor een tijdje rood is geweest, dat zij geen

medische hulp nodig heeft. De eerste verzoekende partij verklaart dat zij geen klacht heeft ingediend bij

de politie, dat de politie niets kan terugdraaien, dat het al gebeurd was, dat haar vrouw zei dat ze wou

weggaan en Europa verlaten. Zij stelt dat zij niet verwacht had dat die man opnieuw hetzelfde zou doen,

dat haar vrouw in paniek was en zei dat als zij naar de politie zouden gaan die man misschien het een

derde keer zou doen en haar vermoorden, dat hij misschien een dronken man of psychopaat is, dat de

politie niets kan doen, dat haar vrouw zei dat zij haar kinderen niet in een dergelijke omgeving wil laten

opgroeien en naar school gaan, dat ze elke dag problemen zullen krijgen. Nogmaals gevraagd waarom

dat zij niet naar de politie gingen, antwoordt de eerste verzoekende partij dat de vrouw hen vertelde dat

dit te verwachten is, dat in die omgeving niet veel moslims zijn en burgers niet houden van

vluchtelingen, vooral degenen met een hoofddoek, dat je daar niets kon tegen doen. De eerste

verzoekende partij verklaart dat de vrouw zei dat de mensen niet zo gewend zijn om mensen met een

hoofddoek in de stad te zien, dat ze een grote hekel hebben aan vluchtelingen en vooral die met een

hoofddoek. De eerste verzoekende partij verklaart dat die vrouw hen heeft geholpen, dat zij naar

aanleiding van de klap en mishandeling vroegen hen te helpen, dat ze haar verteld hebben dat zij niet in

Estland wilden blijven, dat de vrouw erop wees dat ze niet konden vertrekken bij gebrek aan

reisdocumenten, dat de verzoekende partijen aangeven dat ze niet zouden wachten maar toch

vertrekken, dat de vrouw ging informeren en stelde dat ze een weg voor hen gevonden had, dat ze met

een bus gingen die niet gestopt is tot ze in Berlijn waren. Op de vraag of de vrouw aangeraden heeft

naar de autoriteiten te stappen stelt de tweede verzoekende partij dat zij haar niet kunnen begrijpen

omwille van de taal. Op de vraag of zij daarnaast nog problemen hebben gekend in Estland antwoordt

de tweede verzoekende partij negatief. De tweede verzoekende partij stelt voorts dat zij geen geld

kregen van de Estse overheid na het verkrijgen van het statuut en dat zij niet geïnformeerd hebben of zij

zich konden wenden tot bepaalde instanties voor financiële steun, dat het een korte periode was, dat

indien zij langer waren gebleven zij dan zeker steun hadden gekregen of zij er anders naar had

geïnformeerd. De verzoekende partijen stellen niet naar werk te hebben gezocht. Op de vraag of zij

informatie kregen over wat zou gebeuren na het verkrijgen van documenten, antwoordt de eerste

verzoekende partij dat niemand haar dit verteld heeft, dat ze er niet naar gevraagd heeft omwille van de

taal. Betreffende hulp op materieel vlak stelt de eerste verzoekende partij dat zij kleren kregen van die

vrouw.

4.10.2. De verzoekende partijen menen in hun verzoekschrift dat zij hebben aangetoond welke

problemen zij ervaren hebben in Estland, meer bepaald het feit dat tot tweemaal toe iemand de

hoofddoek van de tweede verzoekende partij trachtte af te trekken en zij daar eveneens een klap in haar

gezicht bij kreeg. De verzoekende partijen verwijzen naar informatie van Amnesty International over

Estland van 2017/2018. Zij menen dat hun ervaringen overeenkomen met de algemeen geldende

informatie over Estland, dat de ervaring voor de tweede verzoekende partij een traumatische ervaring

heeft opgeleverd.

4.10.3. De verzoekende partijen tonen niet aan dat er sprake is van persoonlijke ervaringen en/of

concrete omstandigheden waaruit blijkt dat zij om redenen vermeld in het Vluchtelingenverdrag niet

konden rekenen op een effectieve bescherming van de Estse autoriteiten, noch dat zij omwille van de

door hen aangehaalde elementen een reëel risico op ernstige schade zouden lopen of omwille van de

door hen aangehaalde elementen in een situatie van zeer verregaande materiële deprivatie zullen

terechtkomen bij een terugkeer naar Estland.

4.10.4. Betreffende hun persoonlijke ervaringen in Estland waardoor de verzoekende partijen van

oordeel zijn dat zij er niet kunnen terugkeren, beperken de verzoekende partijen zich tot het verwijzen

naar de twee incidenten waarvan de tweede verzoekende partij slachtoffer werd op straat, waarbij zij

duiden op het racisme dat er heerst onder de bevolking en zij omwille van deze omstandigheden aldaar

niet kunnen leven en hun kinderen er niet kunnen opgroeien en naar school gaan. In hun verzoekschrift

stellen zij dat hun ervaringen overeenkomen met de algemeen geldende informatie over Estland, dat de

ervaring voor de tweede verzoekende partij een traumatische ervaring heeft opgeleverd.
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Waar de verzoekende partijen wijzen op landeninformatie en dat hieruit blijkt dat hun ervaringen

overeenkomen met deze informatie, stelt de Raad vast dat enkel de zin (vertaald) “Het gebrek aan

grondig onderzoek naar racistisch gemotiveerde misdaden tegen vluchtelingen en migranten bleef

bestaan” en de zin (vertaald) “Tegen het einde van het jaar had Estland 141 asielzoekers uit Italië en

Griekenland verplaatst volgens de EU-regeling voor noodherplaatsing; hiervan hadden 71 mensen het

land verlaten tegen het einde van het jaar”, enig verband vertonen met hun verklaringen.

De verzoekende partijen dienen in concreto aan te tonen dat de bescherming die hen in Estland werd

verleend ontoereikend zou zijn, of dat zij een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin of een reëel risico op het lijden van ernstige schade kunnen doen gelden ten overstaan van Estland.

Een loutere verwijzing naar algemene informatie die geen betrekking heeft op hun persoon volstaat

hiertoe allerminst. De landeninformatie kan weliswaar een belangrijk aspect vormen bij de globale

beoordeling van het verzoek om internationale bescherming, doch deze informatie volstaat in casu niet

om a priori te besluiten dat de geboden bescherming in hoofde van eenieder die in een lidstaat

internationale bescherming werd verleend, niet langer effectief of toereikend zou zijn. De Raad

benadrukt dat het duidelijk is dat de individuele situatie en persoonlijke ervaringen van de verzoekende

partijen in Estland van wezenlijk belang zijn bij de beoordeling van het verzoek, waar het aan de

verzoekende partijen toekomt 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 Estland

verleend werd, te weerleggen.

De Raad stelt vooreerst vast dat de situatie betreffende de twee incidenten waarvan de tweede

verzoekende partij slachtoffer werd op straat op zich niet kan worden aangemerkt als daad van

vervolging of situatie van ernstige schade. Voorst stelt de Raad vast dat de verzoekende partijen niet

aannemelijk maken dat zij geen of onvoldoende beroep konden doen, of bij een eventuele herhaling van

problemen in geval van een terugkeer naar Estland zouden kunnen doen, op de hulp en/of bescherming

van de Estse autoriteiten. De verzoekende partijen hebben geen enkele poging ondernomen om in

Estland een klacht neer te leggen bij de politie naar aanleiding van de twee incidenten die plaatsvonden

op straat in de stad waar zij woonden. De verklaringen voor dit totale nalaten weten niet te overtuigen.

Het niet verwachten dat de dader zijn gedrag zou herhalen kan niet verantwoorden waarom de

verzoekende partijen, na het herhalen van het gedrag door de dader, zich niet alsnog gericht hebben tot

de autoriteiten. De loutere vrees dat de problemen met de dader groter zullen worden bij het melden

aan de politie of dat de politie niets kan doen, kan niet aanvaard worden. De verzoekende partijen

maken niet aannemelijk dat deze vrees gegrond is op eigen ervaringen. Het loutere feit dat de politie de

feiten niet ongedaan kan maken, kan niet aanzien worden als een rechtvaardiging om de problemen niet

aan te kaarten bij de Estse autoriteiten. Ook het feit dat de vrouw die hen hielp melding maakte van

racisme in de stad en stelde dat je daar niets kan aan doen, kan niet aanzien worden als

rechtvaardiging om geen klacht neer te leggen bij de politie of hulp te zoeken bij de Estse autoriteiten.

Er kan immers redelijkerwijze verwacht worden dat de verzoekende partijen naar aanleiding van de

incidenten klacht neerleggen of hulp zoeken bij de Estse autoriteiten.

De verzoekende partijen tonen ook niet aan waarom hun kinderen, omwille van twee incidenten met één

persoon op straat, niet naar school zouden kunnen gaan in Estland. Zij tonen niet in concreto aan dat

hun kinderen op school in Estland problemen, in het bijzonder racisme, zouden ondervinden.

De stelling dat de verzoekende partijen in geval van terugkeer naar Estland zullen blootgesteld worden

aan onmenselijke of vernederende behandelingen, is slechts gebaseerd op hypotheses en algemene

landeninformatie zonder dat de verzoekende partijen in concreto aantonen dat zij in een situatie zouden

belanden die beschouwd kan worden als onmenselijk of vernederend in de zin van artikel 3 van het

EVRM.

De verzoekende partijen hebben persoonlijk niet concreet aannemelijk gemaakt dat zij zich niet langer

zouden kunnen beroepen op de bescherming die hen reeds werd toegekend in Estland, dat de

bescherming die hen in Estland verleend werd ontoereikend zou zijn, noch dat zij een gegronde vrees in

vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op ernstige schade kunnen doen gelden ten overstaan

van Estland.

Uit de door de verzoekende partijen aangehaalde landeninformatie kan ook geenszins worden afgeleid

dat de algemene situatie in Estland zou worden gekenmerkt door dermate structurele en verregaande

tekortkomingen of van zulke ernstige aard zou zijn dat deze op zich volstaat om aan te tonen dat

eenieder die aldaar internationale bescherming geniet omwille van de toestand op het vlak van
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racistisch geïnspireerde incidenten zou dreigen terecht te komen in of zou worden geconfronteerd met

ernstige problemen en zich daardoor zou bevinden in een situatie waarin de bijzonder hoge drempel van

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

materiële deprivatie die kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling.

4.10.5. Hoewel de verzoekende partijen voor het overige geenszins te kennen geven dat zij niet zouden

kunnen terugkeren naar Estland omwille van de levensomstandigheden aldaar, wijst de Raad met

betrekking tot de vraag of zij vanwege hun bijzondere kwetsbaarheid, buiten hun wil en hun persoonlijke

keuzes om, in Estland in een situatie van zeer verregaande materiële deprivatie zullen terechtkomen, op

wat volgt.

Uit de verklaringen van de verzoekende partijen blijkt dat zij slechts kort in Estland hebben verbleven en

gedurende die tijd huisvesting, bestaande uit twee kamers en een keuken, kregen. Daarnaast blijkt ook

dat zij op meerdere vlakken geholpen werden door een vrijwilligster of een persoon die aangesteld werd

door de autoriteiten. Deze persoon zorgde voor eten, kleding en andere benodigdheden, hielp hen en

gaf hen informatie over de procedure. Zo gaf zij aan dat zij dienden te wachten op een afspraak die zou

geregeld worden, dat de afspraak betrekking had op de documenten die zij zouden krijgen.

Betreffende het gebrek aan informatie stelt de Raad vast dat de verzoekende partijen zelf hebben

nagelaten meer details te vragen aan de vrouw, die klaarblijkelijk op de hoogte was van de

administratieve situatie van de verzoekende partijen in Estland. Dit wijten aan een taalprobleem is niet

ernstig. Immers blijkt uit de verklaringen van de verzoekende partijen dat zij wel degelijk in staat waren

te communiceren met de vrouw. Immers verklaren zij dat de vrouw zei dat ze daar moesten wachten om

documenten te maken en afspraken te regelen, dat de vrouw naar hen toekwam toen ze daar

aankwamen en zei zij dat zij hen zou helpen en dat de verzoekende partijen alles mochten vragen, dat

de tweede verzoekende partij heeft geprobeerd de problemen te vertellen aan de vrouw en haar

vertelde dat zij wou terugkeren naar Turkije, dat de vrouw begon te huilen, dat de eerste verzoekende

partij het probleem van de hoofddoek aan de vrouw vertelde, dat de vrouw zei dat de mensen in Estland

geen vluchtelingen accepteren en geen moslims, dat zij verwachtte dat zij veel problemen zouden

ervaren en zei dat je daar niets kon tegen doen, dat die vrouw hen heeft geholpen, dat zij naar

aanleiding van de klap en mishandeling vroegen hen te helpen, dat ze de vrouw verteld hebben dat zij

niet in Estland wilden blijven, dat de vrouw erop wees dat ze niet konden vertrekken bij gebrek aan

reisdocumenten, dat de verzoekende partijen aangeven hebben dat ze niet zouden wachten maar toch

vertrekken, dat de vrouw ging informeren en stelde dat ze een weg voor hen gevonden had, dat ze met

een bus gingen die niet gestopt is tot ze in Berlijn waren.

De Raad merkt op dat uit de eigen verklaringen van de verzoekende partijen aldus niet blijkt dat zij,

hoewel zij wel degelijk in de mogelijkheid waren om te communiceren met de vrouw die hen hielp, ook

effectief pogingen ondernamen om meer informatie in te winnen bij de vrouw of om zelf bij andere

instanties informatie in te winnen of ondersteuning te zoeken omtrent het doorlopen van de nodige

procedures.

Voorts dient ook vastgesteld te worden dat de verzoekende partijen verklaarden geen geld te krijgen

van de Estse overheid na het verkrijgen van het statuut, doch ook hier aangeven dat zij niet

geïnformeerd hebben of zij zich konden wenden tot bepaalde instanties voor financiële steun en

bovendien zelf stelden dat indien zij langer waren gebleven zij dan zeker steun hadden gekregen of zij

er anders naar hadden geïnformeerd. Ook verklaarden de verzoekende partijen dat zij geen informatie

hebben ingewonnen over huisvesting en dat zij geen pogingen hebben ondernomen om werk te zoeken.

Uit de verklaringen van de verzoekende partijen blijkt niet dat zij, als personen met een

beschermingsstatus, een ernstige poging ondernamen om zich te integreren in de Estse maatschappij.

Er blijkt uit de verklaringen niet dat zij enige concrete socio-economische problemen hebben ervaren in

Estland als personen met een beschermingsstatus, nog minder dat zij enige poging ondernomen

hebben om toegang te krijgen tot de rechten verbonden aan hun internationaal beschermingsstatuut in

Estland. Er blijkt niet dat de verzoekende partijen enige reële poging ondernomen hebben om in Estland

hun leven op te bouwen. Hierbij kan eveneens opgemerkt worden dat de verzoekende partijen verklaren

dat zij slechts twintig dagen tot een maand in Estland hebben verbleven en hun afspraak en het

verkrijgen van hun documenten niet hebben afgewacht. Hun ervaringen in Estland laten niet toe vast te

stellen dat de verzoekende partijen bij een terugkeer naar Estland in een onmenselijke en vernederende

situatie gaan terechtkomen die de drempel van artikel 3 van het EVRM bereikt.
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Waar de verzoekende partijen nog verwijzen naar de hoge bloeddruk van de tweede verzoekende partij

en het feit dat zij ziek was/is naar aanleiding van de keizersnede die zij heeft gehad, alsook naar het feit

dat de incidenten een traumatische ervaring uitmaken, tonen zij geenszins in concreto aan dat zij in

Estland niet de nodige medische hulp en nodige zorgen of bijstand zouden kunnen bekomen. Zij tonen

niet aan dat in hun hoofde sprake is van een dermate kwetsbaar profiel dat van hen niet zou kunnen

verwacht worden dat zij ernstige pogingen ondernemen om toegang te krijgen tot de rechten verbonden

aan hun internationaal beschermingsstatuut in Estland.

Uit de verklaringen van de verzoekende partijen kan aldus geenszins blijken dat zij omwille van de door

hen aangehaalde elementen in een situatie van zeer verregaande materiële deprivatie zullen

terechtkomen bij een terugkeer naar Estland.

4.11. Griekenland

4.11.1. Tijdens de gehoren bij het CGVS (CGVS man, p. 6-7, CGVS vrouw p. 4 en 5) verklaren de

verzoekende partijen dat zij in februari 2016 naar Griekenland zijn gereisd, dat zij in Griekenland

verbleven tot april 2017, dat ze de eerste dag op een eiland, Mytilini, verbleven waar vingerafdrukken

genomen werden en zij kort ondervraagd werden en gevraagd werd waar ze vandaan komen en

waarom en waar ze een brief kregen om te vertrekken, dat ze de dag erna naar Thessaloniki gingen en

dat ze daarna de eerste drie à vier maanden verbleven tegen de grens met Macedonië, in Idomenie, dat

de organisatie “IMO” daar contact met hen opnam, dat ze daar in de opvang verbleven en erna door de

organisatie werden overgeplaatst naar een andere opvang in Sundus en dat ze erna ongeveer één

maand in Athene op hotel verbleven, dat zij dit niet moesten betalen, dat de Grieken dit betaalden. Ze

verklaren dat de tweede verzoekende partij zwanger was, dat haar bloeddruk heel hoog was en de

dokter zei dat een bevalling door middel van een operatie diende te gebeuren zonder dewelke de

tweede verzoekende partij zou dood gaan, dat na één dag het kind overleden is en de tweede

verzoekende partij 20 dagen in het ziekenhuis heeft verbleven, dat de tweede verzoekende partij nog

steeds een hoge bloeddruk heeft en medicijnen neemt. Zij verklaren Griekenland te hebben verlaten

daar het de bedoeling was dat zij naar een ander land gingen, dat een organisatie “IMO” naar hen toe

kwam en stelde dat ze moesten inpakken om naar de luchthaven te gaan, dat hen verteld werd in

februari of maart 2017 dat zij zouden overgebracht worden naar één van de Europese landen, dat de

tweede verzoekende partij in het ziekenhuis lag naar aanleiding van haar hoge bloeddruk en dat haar

gezondheid heel slecht was, dat toen zij uit het ziekenhuis werd ontslagen ze tegen hen zeiden dat ze

zich moesten klaarmaken om binnenkort te vertrekken, dat zij wisten dat ze naar Estland gingen, dat zij

zelf geen verzoek hebben ingediend om naar dat land te gaan. Zij wijzen er ook op dat zij Griekenland

hebben verlaten wegens de kinderen voor hun toekomst en school, dat er geen toekomst is voor de

kinderen in Griekenland.

4.11.2. In hun verzoekschrift stellen de verzoekende partijen dat zij ook in Griekenland een traumatische

ervaring hebben opgelopen, dat hun kind overleed één dag na de geboorte, dat uit informatie, met name

het AIDA-rapport Griekenland van 2018 (p. 190), blijkt dat de gezondheidszorg, ook voor erkend

vluchtelingen, te wensen overlaat.

4.11.3. De verzoekende partijen tonen niet aan dat er sprake is van persoonlijke ervaringen en/of

concrete omstandigheden waaruit blijkt dat zij om redenen vermeld in het Vluchtelingenverdrag niet

konden rekenen op een effectieve bescherming van de Griekse autoriteiten, noch dat zij omwille van de

door hen aangehaalde elementen een reëel risico op ernstige schade zouden lopen of omwille van de

door hen aangehaalde elementen in een situatie van zeer verregaande materiële deprivatie zullen

terechtkomen bij een terugkeer naar Griekenland.

De verzoekende partijen beperken zich in wezen tot de algemene stelling dat er in Griekenland geen

toekomst is voor de kinderen en tot het wijzen op het feit dat zij in Griekenland een kind verloren kort na

de bevalling, dat dit een traumatische ervaring is en de tweede verzoekende partij ten gevolgde hiervan

medische zorgen nodig had, waarbij zij er in het verzoekschrift op wijzen dat uit informatie blijkt dat de

gezondheidszorg voor erkende vluchtelingen te wensen overlaat.

De Raad ziet vooreerst niet in op welke wijze het feit dat de verzoekende partijen hun kind verloren in

Griekenland een dag na de bevalling, een terugkeer naar Griekenland zou verhinderen, minstens lichten

de verzoekende partijen dit niet toe. Nergens uit blijkt dat het sterven van het kindje het gevolg zou zijn

geweest van een gebrek aan zorgen of enig ander gebrek in Griekenland. Waar de verzoekende

partijen lijken te betogen dat er nog steeds sprake is van een hoge bloeddruk bij de tweede
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verzoekende partij en zij medicatie en medische hulp of andere hulp omwille van de traumatische

ervaring nodig heeft en stellen, onder verwijzing naar landeninformatie, dat blijkt dat de

gezondheidszorg, ook voor erkend vluchtelingen, te wensen overlaat, herhaalt de Raad dat de

landeninformatie weliswaar een belangrijk aspect kan vormen bij de globale beoordeling van het

verzoek om internationale bescherming, doch deze informatie in casu niet volstaat om a priori te

besluiten dat de geboden bescherming in hoofde van eenieder die in een lidstaat internationale

bescherming werd verleend, niet langer effectief of toereikend zou zijn. De Raad benadrukt dat het

duidelijk is dat de individuele situatie en persoonlijke ervaringen van de verzoekende partijen in

Griekenland van wezenlijk belang zijn bij de beoordeling van het verzoek, waar het aan de verzoekende

partijen toekomt 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 verleend werd, te

weerleggen. De verzoekende partijen slagen er niet in dergelijke concrete elementen aan te brengen.

Meer nog, uit hun verklaringen blijkt dat de tweede verzoekende partij in een ziekenhuis in Griekenland

werd opgenomen toen zij zwanger was en haar bloeddruk heel hoog was, dat een dokter zei dat een

bevalling door middel van een operatie diende te gebeuren zonder dewelke de tweede verzoekende

partij zou dood gaan en dat zij 20 dagen in het ziekenhuis heeft verbleven.

De verzoekende partijen tonen geenszins aan dat zij in Griekenland geen toegang kregen of zullen

kunnen krijgen tot de nodige gezondheidszorg.

Betreffende de loutere vrees dat er in Griekenland geen toekomst is voor de kinderen, waarbij verwezen

wordt naar scholing, stelt de Raad vooreerst vast de verzoekende partijen nalaten te duiden welke

problemen in verband met scholing of de toekomst van de kinderen zij in Griekenland vrezen, nog

minder welke persoonlijke ervaringen zij hebben waarop deze vrees gegrond is. Het enkel laten

uitschijnen dat er in Griekenland gevreesd moet worden voor de scholing en de toekomst van de

kinderen, waarbij dient vastgesteld te worden dat een dergelijke vrees niet gestaafd wordt door

persoonlijke ervaringen noch met enige concrete landeninformatie, laat niet toe vast te stellen dat de

verzoekende partijen bij een terugkeer naar Griekenland in een onmenselijke en vernederende situatie

gaan terechtkomen die de drempel van artikel 3 van het EVRM bereikt.

Betreffende de levensomstandigheden wenst de Raad er voorts ook nog op te wijzen dat uit de

verklaringen van de verzoekende partijen duidelijk blijkt dat zij van bij aankomst in Griekenland tot

vertrek, steeds hebben kunnen rekenen op opvang van de Griekse autoriteiten of op huisvestiging

betaald door de Grieken. Er blijkt uit hun verklaringen niet dat zij enige concrete socio-economische

problemen hebben ervaren in Griekenland.

Uit de verklaringen van de verzoekende partijen kan aldus geenszins blijken dat zij om redenen vermeld

in het Vluchtelingenverdrag niet konden rekenen op een effectieve bescherming van de Griekse

autoriteiten, noch dat zij omwille van de door hen aangehaalde elementen een reëel risico op ernstige

schade zouden lopen of omwille van de door hen aangehaalde elementen in een situatie van zeer

verregaande materiële deprivatie zullen terechtkomen bij een terugkeer naar Griekenland.

4.12. Duitsland

4.12.1. Tijdens de gehoren bij het CGVS (CGVS man, p. 11-12; CGVS vrouw p. 8) verklaart de tweede

verzoekende partij dat zij vanuit Estland naar Turkije wilden reizen met een smokkelaar doch dat deze

aangaf dat zij eerst naar Duitsland dienden te gaan, dat aldaar vingerafdrukken werden genomen, dat

ze er opgepakt werden en iets minder dan een maand verbleven in de opvang. De eerste verzoekende

partij verklaart dat zij in Berlijn aankwamen en geen reisdocumenten bij hadden om aan de politie te

tonen en dat bijgevolg vingerafdrukken werden afgenomen, dat zij aldaar geen verzoek tot internationale

bescherming hebben ingediend maar een tijdje in de opvang verbleven tot de smokkelaar de reis

geregeld had, dat zij in de opvang wat documenten heeft ondertekend die zij daar gelaten heeft, dat zij

hetzelfde document als annex hebben gekregen met hun gegevens en foto erop, dat zij dit achter liet. Zij

verklaart voorts dat zij rond de twintig dagen in Duitsland verbleven en wachtten op de smokkelaar om

naar Turkije te reizen, dat zij niet meer in Europa wouden blijven.

4.12.2. In hun verzoekschrift brengen de verzoekende partijen geen elementen naar voren waaruit zou

blijken dat zij zich niet langer zouden kunnen beroepen op de bescherming in Duitsland, in het geval

deze aldaar reeds werd toegekend.
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4.12.3. De verzoekende partijen tonen niet aan dat er sprake is van persoonlijke ervaringen en/of

concrete omstandigheden waaruit blijkt dat zij om redenen vermeld in het Vluchtelingenverdrag niet

konden rekenen op een effectieve bescherming van de Duitse autoriteiten, noch dat zij omwille van de

door hen aangehaalde elementen een reëel risico op ernstige schade zouden lopen of omwille van de

door hen aangehaalde elementen in een situatie van zeer verregaande materiële deprivatie zullen

terechtkomen bij een terugkeer naar Duitsland.

Betreffende de levensomstandigheden wenst de Raad er voorts ook nog op te wijzen dat uit de

verklaringen van de verzoekende partijen duidelijk blijkt dat zij van bij aankomst in Duitsland tot vertrek,

hebben kunnen rekenen op opvang van de Duitse autoriteiten. Er blijkt uit hun verklaringen niet dat zij

enige concrete socio-economische problemen hebben ervaren in Duitsland.

Hierbij kan nog opgemerkt worden dat niet blijkt dat de verzoekende partijen enige reële poging

ondernomen hebben om in Duitsland hun leven op te bouwen nu zij verklaard hebben dat zij slechts

twintig dagen tot een maand in Duitsland hebben verbleven in afwachting van het regelen van de reis

naar Turkije door de smokkelaar.

Uit de verklaringen van de verzoekende partijen kan aldus geenszins blijken dat zij om redenen vermeld

in het Vluchtelingenverdrag niet konden rekenen op een effectieve bescherming van de Duitse

autoriteiten, noch dat zij omwille van de door hen aangehaalde elementen een reëel risico op ernstige

schade zouden lopen of omwille van de door hen aangehaalde elementen in een situatie van zeer

verregaande materiële deprivatie zullen terechtkomen bij een terugkeer naar Duitsland.

4.13. De Raad merkt verder op dat Griekenland, Duitsland en Estland als EU-lidstaten gebonden zijn

aan het EU-acquis dat voorziet in (minimum)normen inzake rechten en voordelen die verbonden zijn

aan de beschermingsstatus van de verzoekende partijen en waarvan zij gebruik kunnen maken. Aldus

kan er worden vanuit gegaan dat de fundamentele rechten van de verzoekende partijen, er verzekerd

zijn, dat de geboden bescherming in wezen doeltreffend is, dat Griekenland, Duitsland en Estland het

non-refoulement beginsel naleven en dat de levensstandaard van de verzoekende partijen in

Griekenland, Duitsland en Estland niet gekwalificeerd kan worden als zijnde vervolging of ernstige

schade.

De verzoekende partijen slagen er, mede gelet op het voorgaande, geenszins in om het tegendeel aan

te tonen. Zij tonen niet concreet aan dat de levensomstandigheden waarin zij in Griekenland, Duitsland

of Estland vertoefden een schending uitmaakten van hun fundamentele rechten en brengen geen

argumenten bij die een overtuigende, concrete aanwijzing vormen van het bestaan van een gegronde

vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade in hun hoofden en ten

overstaan van Griekenland, Duitsland of Estland. Als personen die internationale bescherming genieten,

hebben zij binnen de EU immers een specifieke bescherming tegen refoulement. Overeenkomstig het

recht van de EU zijn er ook een verblijfsrecht en diverse rechten en voordelen op het gebied van

toegang tot werk, sociale bescherming, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en integratie

verbonden met hun status. Het feit dat de algemene economische toestand in de lidstaten van de EU

verschillend is, ondermijnt deze vaststelling niet. Niet alle ingezetenen van de EU hebben een

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

personen die internationale bescherming binnen de EU genieten. De vaststelling dat er tussen de EU-

lidstaten verschillen bestaan in de mate waarin aan personen met internationale bescherming rechten

worden toegekend en zij deze kunnen doen gelden, impliceert bijgevolg geenszins zonder meer een

vervolging noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade.

4.14. Waar de verzoekende partijen laten uitschijnen dat zij in geval van terugkeer naar Griekenland of

ook in geval van terugkeer naar Estland zullen blootgesteld worden aan onmenselijke of vernederende

behandelingen, is dit slechts gebaseerd op hypotheses zonder dat de verzoekende partijen in concreto

aantonen dat zij in een situatie zouden belanden die beschouwd kan worden als onmenselijk of

vernederend in de zin van artikel 3 van het EVRM, ook al kan worden aangenomen dat hun situatie door

onzekerheid of een verslechtering van haar levensomstandigheden gekenmerkt wordt.

4.15. De verzoekende partijen hebben niet aangetoond dat zij in Griekenland, Duitsland of in Estland

moeilijkheden of incidenten met de daar aanwezige autoriteiten, overheden of burgerbevolking hebben

gekend die kunnen worden aangemerkt als daden van vervolging of ernstige schade. Zij brengen aldus

geen argumenten bij die een overtuigende, concrete aanwijzing vormen van het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade in hun hoofden en
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ten overstaan van Griekenland, Duitsland of Estland. Evenmin hebben zij aangetoond dat er niet kan

van uitgegaan worden dat hun fundamentele rechten in Griekenland, Duitsland en Estland verzekerd

zijn, dat de geboden bescherming in wezen doeltreffend is, dat Griekenland, Duitsland en Estland het

non-refoulement beginsel naleven en dat de levensstandaard van de verzoekende partijen in

Griekenland, Duitsland en Estland niet gekwalificeerd kan worden als zijnde vervolging of ernstige

schade. Zij tonen bovendien niet concreet aan dat zij, als personen die aldaar internationale

bescherming genieten, daadwerkelijk verhinderd waren of zullen zijn om in Griekenland, Duitsland of

Estland in hun elementaire levensbehoeften te voorzien of om er aanspraak te kunnen maken op

bepaalde basisvoorzieningen. Zij tonen niet aan dat de levensomstandigheden waarin zij in

Griekenland, Duitsland en Estland vertoefden een schending uitmaakten van hun fundamentele rechten

of dat er heden in hun hoofden sprake is van buitengewone omstandigheden die ertoe kunnen leiden

dat zij, buiten hun wil en persoonlijke keuzes om, in een situatie van zeer verregaande materiële

deprivatie terecht zullen komen.

4.16. De Raad besluit dat de verzoekende partijen niet in concreto aannemelijk maken dat de

bescherming die hen in Griekenland, Duitsland of Estland wordt verleend ontoereikend zou zijn, noch

dat zij er een risico lopen op vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin of op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

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

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

in Griekenland, Duitsland of Estland.

4.17. Bovenstaande vaststellingen volstaan om het beroep te verwerpen.
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