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nr. 257 000 van 22 juni 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. JANSSENS

Eugène Plaskysquare 92-94/2

1030 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 12 maart 2021 heeft

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

25 februari 2021.

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 20 april 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. JANSSENS, en van attaché A.

SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker dient op 24 november 2020 een verzoek om internationale bescherming in. Hij wordt op

24 februari 2021 gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(hierna: CGVS).

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)

neemt op 25 februari 2021 een beslissing tot niet-ontvankelijkheid van het verzoek om internationale

bescherming, wegens bescherming in een andere EU-lidstaat. Dit is de bestreden beslissing, die luidt

als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten en etnische Pashtun te zijn, afkomstig uit het

Afghaanse dorp Kasab in Chardara district van de provincie Kunduz.

U verliet Afghanistan een eerste maal in 2015 omwille van gevechten in uw regio van herkomst tussen

de taliban enerzijds en de Afghaanse politie en Amerikanen anderzijds. Via Iran en Turkije kwam u in

Griekenland toe, waar u in 2015 een verzoek om internationale bescherming indiende en in 2016 de

vluchtelingenstatus verkreeg. U verkreeg een Griekse identiteitskaart voor vluchtelingen, een Griekse

werkvergunning en een Grieks vluchtelingenpaspoort. U verbleef ongeveer drie jaar in een opvang-

centrum te Athene. Omdat uw sociaaleconomische situatie niet goed was, keerde u in 2019 vrijwillig en

op aanraden van uw vader terug naar Afghanistan. De taliban wilde u rekruteren om de jihad te doen,

maar u weigerde. Uw vader wilde dat u eerder de politie zou vervoegen en zo uw land dienen. Uw vader

ging naar het dorpshoofd een formulier halen om u in te schrijven bij de politie. Op de terugweg naar

huis werd uw vader door de taliban doodgeschoten. U vluchtte een tweede en laatste maal uit

Afghanistan in mei 2020. Via Iran en Turkije reisde u terug naar Griekenland. U verbleef dit maal

gedurende twee maanden in Griekenland. Omwille van de sociaaleconomische situatie in Griekenland,

wilde u er niet blijven en kwam u via Frankrijk naar België in november 2020.

Op 23 november 2020 diende u huidig verzoek om internationale bescherming in bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ). Ter staving van uw identiteit en relaas legde u uw Afghaanse identiteits-

document (taskara) en Afghaanse paspoort neer.

B. Motivering

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

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

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

kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

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

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

wet van 15 december 1980.

Uit de elementen die voorhanden zijn (Eurodac Search Result dd. 24.11.2020 met vermelding van uw

vingerafdrukken op 28.10.2015 te Athene (Griekenland), code 1 verzoek om internationale bescher-

mingsstatus en toekenning M status; document Eurodac Marked Hit dd. 18.12.2020 met vermelding van

uw verzoek om internationale bescherming op 20.10.2015 in Athene en toekenning van internationale

bescherming in Griekenland op 11.02.2016), blijkt dat u reeds internationale bescherming geniet in een

andere lidstaat van de Europese Unie, namelijk Griekenland. U bevestigde in Griekenland een

internationale beschermingsstatus te hebben verkregen, met name de vluchtelingenstatus en daarbij

horende Griekse documenten: een Griekse identiteitskaart voor vluchtelingen, een Griekse werkver-

gunning en vluchtelingenpaspoort (Verslag dd. 18.12.2020 van uw verklaringen op de DVZ, punt 22;

Notities van het Persoonlijk Onderhoud CGVS dd. 23.02.2020, p. 6-8). U verklaarde dat voornoemde

Griekse documenten van u werden afgenomen door de taliban tijdens uw terugkeer in Afghanistan in

2019-2020 (Verslag van uw verklaringen op de DVZ, punt 22; Notities van het Persoonlijk Onderhoud

CGVS, p. 8).

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

uw behandeling en rechten in Griekenland overeenstemming zijn met de vereisten van het Verdrag van

Genève, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de

Rechten van de Mens (EVRM). Het Unierecht steunt immers op de fundamentele premisse dat elke

lidstaat met alle andere lidstaten een reeks gemeenschappelijke waarden deelt waarop de Unie berust,

en dat elke lidstaat erkent dat de andere lidstaten deze waarden met hem delen. Dit impliceert en

rechtvaardigt dat de lidstaten er onderling op vertrouwen dat de andere lidstaten deze waarden

erkennen en het Unierecht, dat deze waarden ten uitvoer brengt, dus in acht nemen, en dat hun

respectieve nationale rechtsordes in staat zijn een effectieve en gelijkwaardige bescherming te bieden
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van de door dat recht erkende grondrechten [zie: HvJ (Grote kamer) 19 maart 2019, nrs. C 297/17, C

318/17, C 319/17 en C 438/17, ECLI:EU:C:2019:219, Ibrahim e.a., randnummers 83-85 en HvJ (Grote

kamer) 19 maart 2019, nr. C 163/17, ECLI:EU:C:2019:218, Jawo, randnummers 80-82]. Hieruit volgt dat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complex kunnen zijn.

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

bestaansvoorzieningen en nationale regelgeving, waarbij begunstigden van internationale bescherming

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

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

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

van EU-onderdanen,…

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

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

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

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

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

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

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

slechts het geval is “wanneer de onverschilligheid van de autoriteiten van een lidstaat tot gevolg zou

hebben dat een persoon die volledig afhankelijk is van overheidssteun, buiten zijn wil en zijn

persoonlijke keuzes om, terechtkomt in een toestand van zeer verregaande materiële deprivatie die hem

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

beschikken over woonruimte, en negatieve gevolgen zou hebben voor zijn fysieke of mentale

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

menselijke waardigheid” [Ibid., Ibrahim e.a., randnummers 88-90 en Jawo, randnummers 90-92].

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

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

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

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

andere lidstaat er geen bestaansondersteunende voorzieningen genieten of voorzieningen die duidelijk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jawo, randnummers 93-97].

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

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

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

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

ontvankelijkheid van uw verzoek in de weg staan.
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Gevraagd waarom u niet in Griekenland bleef en er niet naar terug wil, verwees u naar de socio-

economische omstandigheden aldaar (Vragenlijst van het CGVS, ingevuld door de DVZ dd. 18.12.2020;

Notities van het Persoonlijk Onderhoud CGVS, p. 11).

Anderzijds blijkt uit uw verklaringen dat u tijdens uw verblijf in Griekenland wel degelijk kon genieten van

allerlei bijstand vanwege de Griekse overheid; u werd er gedurende drie jaar opgevangen in een

opvangcentrum te Athene, u leerde de Griekse taal dankzij aangeboden taallessen, werkte gedurende

een jaar in een recyclagebedrijf en kreeg er medische zorgen (Persoonlijk Onderhoud CGVS, p. 8-11).

Gevraagd wat er zou gebeuren als u naar Griekenland zou worden teruggestuurd, verklaarde u dat u er

niets kan doen omdat er in Griekenland geen (onvoldoende) werk is - u werkte er gedurende een jaar

maar het was te zwaar voor u en u vond geen ander werk; vluchtelingen in Griekenland en Grieken zelf

verlaten Griekenland om in een ander land werk te zoeken - en omdat het moeilijk is om er voldoende

(materiële) steun te krijgen (Notities van het Persoonlijk Onderhoud CGVS, p. 11).

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

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

bijvoorbeeld huisvesting en werkgelegenheid, voldoet deze situatie niet aan de bijzonder hoge drempel

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

Hoewel dergelijke moeilijkheden een aanwijzing kunnen vormen van bepaalde problematische situaties

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

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

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

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

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

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

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

het geval zou zijn bij een terugkeer ernaartoe.

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

evenmin aan dat u uw rechten terzake niet zou kunnen doen gelden. In dit verband moet immers

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

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

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

nodige stappen moet ondernemen om deze uit te oefenen.

Er dient te worden vastgesteld dat er in uw geval geen ernstige indicaties van een bijzondere kwets-

baarheid zijn die het u dermate moeilijk zou maken om zich staande te houden en zelfstandig uw

rechten uit te oefenen dat er een ernstig risico zou zijn dat u zou terechtkomen in leefomstandigheden

die in strijd zijn met de artikelen 3 van het EVRM en 4 van het EU Handvest (Ibid., Ibrahim e.a.,

randnummer 93 en Jawo, randnummer 95). U bent een zelfstandige jongeman die duidelijk beschikt

over een netwerk en middelen om uw reizen van Afghanistan naar Europa en doorheen Europa te

bewerkstelligen, wat getuigt van zelfredzaamheid en keuzemogelijkheden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administratief dossier met recht kan worden aangenomen dat, zelfs als zou het verblijfsdocument dat u

werd uitgereikt op basis van de internationale beschermingsstatus die u werd verleend niet meer geldig
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zijn, niets erop wijst dat uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet meer geldig

is.

Aangezien de geldigheid van uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet in vraag

wordt gesteld, wijst niets er daarenboven op dat u niet zou kunnen terugkeren naar Griekenland, of dat,

mocht dit het geval zijn, uw verblijfsvergunning die verband houdt met uw status van persoon die

internationale bescherming geniet niet eenvoudig zou kunnen worden hernieuwd mits het zetten van

een aantal stappen (naar analogie, RvV 30 maart 2017, nr. 184 897).”

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

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

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

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

C. Conclusie

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

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

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

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

2. Het verzoekschrift

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van:

“- artikel 1A van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen;

- artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna “het EVRM”);

- artikel 4 en 18 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna “het Handvest”);

- artikel 48 tot artikel 48/7, artikel 57/6 en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna "de

wet van 15 december 1980”);

- artikel 21 van de Richtlijn 2013/33/EU van Het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot

vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking) ;

- artikel 4 en artikelen 11 tot en met 35 van de richtlijn 2011/95/EU van 13 december 2011 inzake

normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die

internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die

in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming

(herschikking) (hierna de “Kwalificatierichtlijn”) ;

- artikelen 33, 34 en 35 van de Richtlijn 2013/32/EU van Het Europees Parlement en de Raad van 26

juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de

internationale bescherming (herschikking);

- artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen;

- artikel 17, §2, van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen;

- het algemeen beginsel van voorzichtigheid;

- het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid (afwezigheid van een

behoorlijke analyse van het verzoek conform de wettelijke bepalingen en gelet op alle pertinente

elementen).”

Na een theoretisch betoog over de geschonden geachte wetsbepalingen en rechtsbeginselen, gaat

verzoeker in een eerste onderdeel nader in op de “effectiviteit van het verblijfsrecht”. Hij zet daarbij het

volgende uiteen:

“In de bestreden beslissing, meent de verwerende partij dat uit de elementen die voorhanden zijn blijkt

dat verzoeker al het vluchtelingenstatuut geniet in Griekenland (p. 1 van de bestreden beslissing).

De bestreden beslissing en het administratieve dossier bevatten echter geen informatie over de

geldigheid van de verblijfstitel van verzoeker. Verzoeker had internationale bescherming in februari 2016

gekregen volgens de bestreden beslissing, dus 5 jaren geleden, en hij is bovendien teruggekeerd naar

Afghanistan. Verzoeker heeft zijn documenten verloren toen hij in Afghanistan was.
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Niets wijst er dan ook op dat verzoeker, in geval van terugkeer naar Griekenland, opnieuw in het bezit

gesteld zullen worden van een verblijfstitel.

Op basis van de bestreden beslissing en het administratieve dossier, blijkt niet dat verwerende partij

concreet is nagegaan of verzoeker, indien hij vandaag terug zou keren naar Griekenland, opnieuw in het

bezit gesteld zal worden van een verblijfstitel.

In het arrest van 20 augustus 2018 nr. 207.875 was Uw Raad echter van oordeel dat:

(…).

De geldigheid van de verblijfstitel staat centraal.

Echter, hoewel de bewijslast volledig op verwerende partij berust inzake het bewijs van de effectiviteit

van de verblijfstitel van verzoeker in Griekenland (arrest RvV van 30.03.2017 n°184 884), brengt de

bestreden beslissing ons niet verder.

De bestreden beslissing steunt nochtans volledig op het bestaan van deze titel, krachtens artikel 57/6

van de Vreemdelingenwet.”

In een tweede onderdeel bespreekt verzoeker “de conformiteit van het artikel 57/6, § 3 met het recht van

de EU”. Verzoeker haalt aan dat artikel 57/6, § 3 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) een omzetting vormt van artikel 33, § 2, van richtlijn 2013/32/EU. Hij verwijst naar

het wederzijds vertrouwensbeginsel en het weerlegbaar vermoeden. Daarbij stipt hij de voorbereidende

werken aan, het arrest M.S.S. van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) en

het arrest Ibrahim van het Hof van Justitie. Hij betoogt dat niet enkel rekening moet worden gehouden

met persoonlijke ervaringen maar ook met elementen van kwetsbaarheid en de algemene situatie voor

vluchtelingen in Griekenland, waarbij hij verwijst naar de artikelen 48/5 en 48/6, § 5 van de Vreemde-

lingenwet. Het beginsel van wederzijds vertrouwen impliceert, volgens verzoeker, dat het CGVS zich

niet kan verschuilen achter theoretische rechten maar dat ook de objectieve situatie in het land moet

worden onderzocht.

Hij licht toe:

“De verweerder is derhalve verplicht elk verzoek om internationale bescherming "op basis van objec-

tieve, betrouwbare, precieze en naar behoren geactualiseerde elementen" individueel te onderzoeken

op basis van artikel 57/6 van de wet van 1980, teneinde te beoordelen of de verschillende elementen

die door de verzoekende vluchteling die reeds bescherming geniet in een EU-lidstaat, kunnen worden

beschouwd als een reëel risico op ernstige schade in strijd met artikel 3 EVRM en artikel 4 van het

Handvest.

Noch de bestreden beslissing, noch het toegezonden administratief dossier bevat enige informatie over

de situatie van vluchtelingen in Griekenland in 2020-2021, ondanks de gekende situatie van

vluchtelingen in Griekenland.

Het CGVS heeft dus geen passend onderzoek verricht naar de mogelijkheid van interne bescherming in

het hoofd van verzoekster (Cf. arrest van het HvJ van 13.11.2019, para 38 (zaken C-540/17 et C-

541/17).

Een dergelijke "analyse”, zonder verwijzing naar enig document of recente concrete informatie over

Griekenland, schendt de bovenstaande bepalingen, waaronder Artikel 3 EVRM, en de Europese

rechtspraak.

De verwerende partij, die geen enkel element - objectief, betrouwbaar, nauwkeurig en naar behoren

bijgewerkt - tot staving van haar beslissing heeft aangevoerd, heeft in dit opzicht kennelijk niet voldaan

aan haar zorgvuldigheidsplicht. De genomen beslissingen zijn onvoldoende gemotiveerd, in strijd met de

artikelen 1, 2, 3 en 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van administratieve

handelingen.

Des temeer dat noch artikel 3 van het EVRM, noch artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet het bestaan

van vroegere ernstige schade vereist om het risico op onmenselijke en vernederende behandeling vast

te stellen. De aanwezigheid van vroegere ernstige schade vestigt een vermoeden ten gunste van de

asielzoeker, maar is geen verplichting om te concluderen dat er een risico in geval van terugkeer

bestaat. De bestreden beslissingen moet ten minste worden vernietigd.

In het licht van de hieronder uiteengezette elementen betreffende zowel de individuele situatie van

verzoeker tijdens zijn verblijf in Griekenland als de objectieve algemene situatie van begunstigden van

internationale bescherming, loopt verzoeker een reëel risico te worden onderworpen aan een wrede,

onmenselijke en vernederende behandeling indien hij naar Griekenland terugkeren, hetgeen een

schending van de artikelen 3 EVRM en 4 van het Handvest zou betekenen.

België kan niet deelnemen aan deze schending vanwege het absolute karakter van deze bepalingen

enerzijds en de verplichting om de grondrechten te beschermen anderzijds.”
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Verzoeker gaat in een derde onderdeel nader in op de samenwerkingsplicht van de verwerende partij,

waarbij hij verwijst naar artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet, het arrest M.M. van het Hof van Justitie,

artikel 17, § 2 van het KB CGVS, paragraaf 196 van het UNHCR handbook en rechtspraak van de Raad

van State en de Raad voor vreemdelingenbetwistingen. Hij meent dat de verwerende partij haar

onderzoeksplicht niet heeft vervuld door geen onderzoek te voeren naar de socio-economische situatie

van vluchtelingen in Griekenland. “Ook in casu, kan enkel opgemerkt worden dat in de bestreden

beslissing niet verwezen wordt naar objectieve, betrouwbare, nauwkeurige en naar behoren bijgewerkte

gegevens zodat ook hier de zaak op zijn minst teruggestuurd moet worden naar het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voor bijkomend onderzoek.

Uit wat voorafgaat, blijkt dus dat verwerende partij haar samenwerkingsplicht en onderzoeksplicht

schendt, alsook haar formele motiveringsplicht.”

In een vierde onderdeel belicht verzoeker de situatie van begunstigden van internationale bescherming

in Griekenland. Hij zet uiteen:

“(…) Verzoeker maakt sterk bezwaar tegen deze algemene en stereotiepe motivering, die geenszins

de realiteit van de situatie van personen die internationale bescherming genieten in Griekenland

weerspiegelt, en die in strijd is met de bovenstaande Europese rechtspraak.

Uit de hieronder bronnen blijkt immers dat de levensomstandigheden van personen die internationale

bescherming genieten in Griekenland in strijd zijn met de vereisten van artikel 3 van het EVRM en artikel

4 van het Handvest.

De verwerende partij gaat verder door vast te stellen dat er “moet worden vast gesteld dat u

onvoldoende concrete elementen aanhaalt die de niet ontvankelijkheid van uw verzoek in de weg staan”

(bestreden beslissing, p.2).

Er moet worden opgemerkt dat verzoeker drie jaren in de kamp heeft verbleven (6 maanden als

asielzoeker en 2 jaren en half als vluchteling). Daarna, toen hij meerderjarig werd en zijn documenten

kreeg, moest hij het kamp verlaten. Hij heeft nog een jaar in Griekenland verbleven gedurende het

welke hij 10 maanden werkte (zie gehoorverslag. p. 6 + stuk 16).

Na lezing van het gehoorverslag merkt de verzoekende partij op dat bijna geen vragen aan verzoeker

over zijn levensomstandigheden in de kamp als vluchteling werden gesteld, alsook over zijn leven nadat

hij het kamp verliet. Geen vragen werden ook gesteld over de bijstand die aan verzoeker werd gegeven

om een werk of/en een huis te kunnen vinden toen hij de kamp moest verlaten.

Het feit dat verzoeker naar Afghanistan terugging was echter een sterk aanwijzing van de moeilijkheden

voor vluchtelingen in Griekenland, en zou de aandacht van het CGVS meer hebben moeten aantrekken.

Nu dat hij meerderjarig is, zal hij bovendien geen toegang tot de kamp hebben. Zijn situatie is dus

fundamenteel verschillend dan het in 2016-2019 was.

De bestreden beslissing is als gevolg niet geldig gemotiveerd, en moet ten minste worden vernietigd.

Om zijn leven op te bouwen, kreeg verzoeker geen hulp van de Griekse staat, hetzij financiële, hetzij

praktische. Hij moest ook zichzelf betalen voor de twee ziekenhuisopnames.

Verzoeker lukte een werk te vinden, maar wegens gezondheidsproblemen, moest hij met dit werk

stoppen. Hij probeerde een andere baan te vinden, maar zonder succes. Als gevolg, na enkele

maanden zonder bijstand, ging hij terug naar Afghanistan omdat zijn familie over onvoldoende financiële

middelen beschikt om verzoeker te helpen met zijn vestiging in Griekenland, en dat verzoeker niet op

straat wilde verbleven.

Het CGVS enkel stelt dat het de verantwoordelijkheid van verzoeker is om de nodige administratieve

stappen te ondernemen om onderdak en een baan te vinden, zonder concreet aan te geven hoe of met

wie.

De beschikbare informatie wijst ook op een duidelijke schending van bovenvermelde artikelen.

Wat betreft het genieten van hun rechten, in de algemene zin van het woord, door begunstigden van

internationale bescherming in Griekenland, terwijl zij - in theorie - dezelfde rechten zouden moeten

genieten als Griekse burgers en de nodige sociale bijstand zouden moeten krijgen op grond van het

Griekse recht, zijn alle recentelijk geraadpleegde en objectieve bronnen het er echter over eens dat

administratieve en bureaucratische belemmeringen, het ontbreken van door de staat georganiseerde

maatregelen om hun specifieke situatie te verhelpen, de niet-toepassing van de wet en de gevolgen van

de economische crisis de begunstigden van internationale bescherming beletten om hun rechten te

genieten.”

Verzoeker citeert daarna uit een aantal landenrapporten en betoogt verder:

“De situatie is zodanig dat in het laatste verslag van de AIDA Griekenland, dat in maart 2019 is

gepubliceerd, wordt gesteld dat: «Selon les conclusions des organisations, “les réfugiés n'ont toujours

pas d'accès sûr et efficace à un abri, ci de la nourriture, au marché du travail et à des soins de santé
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(...). Le statut de protection internationale en Grèce ne peut garantir une vie digne aux bénéficiaires de

la protection et n'est rien d'autre au*une protection *sur papier’ ”» (traduction libre).

Wat meer in het bijzonder het probleem van de toegang tot de arbeidsmarkt betreft: terwijl personen die

internationale bescherming genieten in Griekenland in theorie dezelfde toegang tot de arbeidsmarkt

hebben als nationale onderdanen, worden zij in de praktijk echter geconfronteerd met een zeer hoog

werkloosheidspercentage en de weinigen die werk vinden, hebben voornamelijk laaggeschoolde en

zeer onzekere banen. Deze moeilijkheden worden nog verergerd door het feit dat personen die

internationale bescherming genieten, te maken krijgen met administratieve belemmeringen die het voor

hen bijzonder moeilijk maken om de documenten te verkrijgen die nodig zijn om toegang te krijgen tot

de arbeidsmarkt. Uit alle geraadpleegde bronnen blijkt ook dat de Griekse burgers voorrang krijgen op

het gebied van de werkgelegenheid. Het spreekt voor zich dat Griekenland met een ernstige

economische crisis te kampen heeft en dat de onderdanen zelf grote moeite hebben om in hun primaire

behoeften te voorzien, gezien het gebrek aan werk voor iedereen. In die context worden de personen

die internationale bescherming genieten naar de achtergrond verdrongen, met als gevolg dat de weinige

mensen die erin slagen werk te vinden, over het algemeen in de informele economie werken, waardoor

ze geen toegang hebben tot de sociale zekerheid en meer kwetsbaar zijn. De overgrote meerderheid

van de begunstigden van internationale bescherming is nu afhankelijk van de distributie van

levensmiddelen, niet-voedingsmiddelen en financiële bijstand om hun basisbehoeften te voorzien. Dit

dwingt hen vaak tot gevaarlijke inkomstengenererende activiteiten, vergroot de behoefte aan

hulpdiensten, verhoogt het risico op uitbuiting en belemmert hun integratievooruitzichten:”

Hierbij citeert verzoeker wederom uit verschillende landenrapporten.

Vervolgens stelt hij:

“Wat de kwestie van de toegang tot huisvesting betreft, wordt in de praktijk geen door de staat beheerde

huisvesting verstrekt aan begunstigden internationale, zelfs niet aan kwetsbare personen, en worden er

geen huursubsidies, leningen of andere vormen van financiële steun voor huisvesting verstrekt. Als

gevolg daarvan blijven personen die internationale bescherming genieten meestal dakloos of wonen ze

in verlaten plaatsen of overvolle appartementen in erbarmelijke omstandigheden, vaak zonder toegang

tot elektriciteit, toiletten en/of stromend water.”

Na het aanhalen van verschillende citaten uit landenrapporten vervolgt hij:

“Volgens deze bronnen, vanuit het oogpunt van huisvesting worden dus vluchtelingen nog minder goed

behandeld dan nieuwkomers van wie de levensomstandigheden in de kampen al zeer precair zijn.

Uit deze informatie blijkt dat personen die internationale bescherming genieten (als ze geen particuliere

steun hebben) in geval van terugkeer worden blootgesteld aan een reëel risico om op straat te leven.

Deze informatie vraagt om de grootst mogelijke voorzichtigheid.

Wat betreft de toegang tot de gezondheidszorg: hoewel personen die internationale bescherming

genieten in principe recht hebben op vrije toegang tot geneesmiddelen en gezondheidszorg in medische

centra en ziekenhuizen in Griekenland, blijft de toegankelijkheid van de zorg in de praktijk een grote

uitdaging vanwege het gebrek aan vrouwelijk medisch personeel, het gebrek aan tolken in

zorginstellingen, het gebrek aan gratis geneesmiddelen en medische onderzoeken, het gebrek aan

informatie voor medisch personeel en tekortkomingen in het vervoerssysteem naar ziekenhuizen. De

toegang tot het socialezekerheidsstelsel wordt ook zeer bemoeilijkt door de administratieve

belemmeringen waarmee personen die internationale bescherming genieten worden geconfronteerd:”

Na enkele paragrafen uit landenrapporten te hebben overgenomen, zet verzoeker uiteen:

“De erkende vluchtelingen in Griekenland blijven dus het slachtoffer van de reeds zeer fragiele sociale

toestand van de Griekse staat.

De meeste begunstigden van internationale bescherming leven op straat, als gevolg van de afwezigheid

van een integratie plan die rekening houdt met het specifiek profiel van vluchtelingen. Erkende

vluchtelingen hebben dus niet dezelfde rechten als Griekse burgers en de regering neemt geen enkele

maatregelen om deze situatie te verbeteren.

In 2013 bekritiseerde reeds de UNHCR het feit dat de Griekse autoriteiten geen maatregelen hadden

genomen om personen die internationale bescherming genieten te integreren: "In Greece, there is. to

date, no comprehensive plan for the integration of beneficiaries of international protection. The majority

o f those granted re fugee status or subsidiary protection remain unemployed, destitute and many are

homeless or live in extremely difficult conditions of social exclusion, with no viable options for to

integrate. With the economic crisis the situation has deteriorated and the need for support measures has

become even more imperative. The recently adopted Medium Term Fiscal Strategy 20/3-2016 (Law

4093/2012) has introduced additional conditions for the enjoyment of a number of rights, negatively

affecting refugees and groups with special needs, such 8 as large families and uninsured elders, without
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providing for alternative support measures " (UNHCR. “Current Issues of Refugee Protection in Greece'’,

juli 2013. pp.7-9. Beschikbaar op:https://www.re fworld.org/pd fidZ524432564.pdf) (stuk 11 ).

Op dit moment is de situatie niet veranderd, zoals bevestigd door verschillende bronnen: (….)

Uit artikels van februari 2019 blijkt verder dat de Griekse regering heeft besloten om financiële en

materiële bijstand aan erkende vluchtelingen en personen die van de subsidiaire beschermingsstatus

genieten, in te trekken.

(…)

In een recent artikel van 12 juli 2020 lezen wij nog : (…)

In een rapport van februari 2020, lezen wij: (…)

De problemen die vluchtelingen in Griekenland ontmoeten, werden in een recent arrest van 21.01.2021

een Duits Hoger Administratief Hof samengevat (….)

Racisme is eveneens een probleem voor erkende vluchtelingen die in Griekenland verblijven: (…)

Andere artikels bevestigen de straffeloosheid van de partij en de link tussen de partij en de politie. In

een artikel van de Franse krant Libération, lezen wij (…)

lliteindelijk blijkt dus uit alle objectieve informatie dat de levensomstandigheden van personen die

internationale bescherming genieten in Griekenland in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM en artikel 4

van het Handvest.

Uw Raad heeft al eerder soortgelijke beslissingen vernietigd ten gevolge van verontrustende

verklaringen over de levensomstandigheden van erkende vluchtelingen in Griekenland: bijvoorbeeld

arrest 211 210 van 18 oktober 2018.

Uw Raad is ook van mening in een ander arrest:

(…)

Verzoeker verwijst ook naar het bovengenoemd recent arrest van 8 april 2020 (nr. 234.963).

Het onderwerp doet ook veel inkt vloeien in andere landen, waaronder Duitsland:

(…)

Het Duitse Grondwettelijke Hof heeft zo beoordeeld [onze vertaling]

(…)

Deze tekortkomingen vormen substantiële en bewezen redenen om aan te nemen dat verzoekster een

reëel risico loopt om onmenselijk of vernederend te worden behandeld in de zin van Artikel 4 van het

Europese Handvest of Artikel 3 EVRM.

Er zijn immers goed redenen om aan te nemen dat verzoekster op straat zal belanden wegens de

ernstige moeilijkheden om een werk en een huis te vinden en dat ze geen steun van het Griekse staat

zal krijgen om aan zijn meeste elementaire behoeften te voldoen, in geval van terugkeer, onafhankelijk

van zijn eerdere ervaring in Griekenland.

Integendeel tot wat beweert de verwerende partij, kan het vermoeden van wederzijds vertrouwen dus

niet worden toegepast gezien de algemene situatie in Griekenland voor vluchtelingen.”

Verzoeker besluit:

“In conclusie, overwegende de bovenstaande elementen uit verschillende geloofwaardige bronnen die

werden opgesteld na diepgaande analyse door internationale organisaties, kan er worden besloten dat

de huidige levensomstandigheden in Griekenland voor erkende vluchtelingen het Artikel 3 van het

EVRM. Artikel 4 van de Europese Handvest, en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet schenden. Uit de

objectieve informatie blijkt het immers dat zowel de asielzoekers als de begunstigden van internationale

bescherming zich in een vergelijkbare situatie bevinden en niet de rechten genieten die hun in theorie

worden toegekend.

De bestreden beslissing van verwerende partij getuigt in dit verband van een uiterst beperkte en

kortzichtige analyse.

Enerzijds moet worden gesteld dat de motivering van de verwerende partij op geen enkele objectieve

bron is gebaseerd. Echter moeten de asiel instanties, overeenkomstig de bovengenoemde

jurisprudentie van het Hof van Justitie, het risico beoordelen dat de asielzoeker in de lidstaat, die hem

reeds internationale bescherming heeft verleend, op een wijze die onverenigbaar is met zijn

grondrechten wordt behandeld, "op basis van objectieve, betrouwbare, nauwkeurige en naar behoren

geactualiseerde informatie". Quod non in casu.

Anderzijds is de praktijk van de verwerende partij - die een standpunt inneemt zonder zich te baseren op

welke objectieve bron dan ook - des te meer vatbaar voor kritiek omdat alle informatie uit actuele en

betrouwbare bronnen die door de raadsman van verzoeker is geraadpleegd over de rechten en

voordelen die aan personen die in Griekenland internationale bescherming genieten, worden toegekend,

uiterst verontrustend is.

Zo heeft Uw Raad beoordeeld: “(…)" (RvV, arrest n° 234.963 van 8 april 2020).

De tekortkomingen van de Griekse staat en socio-economische omstandigheden in Griekenland vormen

substantiële en bewezen redenen om aan te nemen dat verzoeker een reëel risico loopt om onmenselijk



RvV X - Pagina 10 van 20

of vernederend te worden behandeld in de zin van Artikel 4 van het Europese Handvest of Artikel 3

EVRM.

Zoals bovenstaande geschreven, tonen verschillende objectieve elementen immers aan dat het risico

zeer hoog is dat een vluchteling in Griekenland over geen basis bestaansmiddelen zal beschikken en

daar geconfronteerd zal worden met onmenselijke of vernederende behandelingen, onafhankelijk van

zijn eerdere ervaring.

In zijn vonnis M.S./Belgie en Griekland, had het Europese Hof besloten dat, aangezien de situatie in

Griekenland van openbare kennis was, had België artikel 3 van de EVRM geschonden gezien de

algemene situatie in de kampen, onafhankelijk van de individuele analysis: “ (…) “.

Deze rechtspraak moet hier ook worden toegepast wat betreft de vluchtelingen die een bescherming in

Griekenland hebben.

Op basis van de beschikbare informatie, kan er immers worden besloten dat Griekenland zijn

verplichtingen uit hoofde van de erkenningsrichtlijn niet nakomt en dat er systemische tekortkomingen in

Griekenland bestaan.

Er zijn immers ernstige redenen om aan te nemen dat een verzoeker op straat zal belanden wegens de

ernstige moeilijkheden om een werk en een huis te vinden en dat hij geen steun van het Griekse staat

zal krijgen om aan zijn meeste elementaire behoeften te voldoen, in geval van terugkeer, onafhankelijk

van zijn eerdere ervaring in Griekenland en zijn eigen keuzes. De eventuele verleende hulp kan niet als

stabiel of vast worden beschouwd. De hulp wordt niet automatisch verleend en er bestaat geen

reglementair kader. Men wordt geholpen indien men geluk heeft en een plaatselijke organisatie

aanwezig is in de regio... Het verkrijgen van basisbehoeften kan niet als voldoende worden beschouwd

indien deze zodanig willekeurig is. Het kan ook niet worden beweerd dat de situatie van de eigen

burgers even ernstig is als die van mensen die internationale bescherming genieten. Zo hebben

personen die internationale bescherming genieten een bijkomend nadeel. Ze spreken de taal niet, ze

kennen de maatschappij en de cultuur niet en ze hebben geen familie of sociaal netwerk om op te

rekenen. Zij worden ook gediscrimineerd, wat in wezen niet geldt voor Griekse onderdanen.

Het risico zich te vinden een situatie van extreme materiële armoede is voldoende concreet en

waarschijnlijk.

Een Duitse Hoger Administratieve Hof is ook tot die conclusie gekomen:

(…)

Op basis van de beschikbare informatie, bestaat er dus well een risico dat dat verzoeker wegens een

situatie van extreme materiële armoede en afwezigheid van adequate opvolging aan een onmenselijke

of vernederende behandeling zal worden onderworpen (Hof van Justitie, C-297/17, C-318/17, C-319/17

en C-438/17 van 19 maart 2019), in de zin van Artikel 4 van de Europese Handvest of Artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet.

Uit het voorgaande blijkt als gevolg dat verzoeker het vermoeden heeft omgekeerd dat hij in

Griekenland effectieve bescherming zal genieten (artikel 57/6, §3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingen-

wet).”

Verzoeker voegt ter staving van zijn verzoekschrift volgende stukken toe:

- stuk 3: RSA, “Update - Legal note on the living conditions of beneficiaries of international protection in

Greece”, 30 augustus 2018, pp. 4-5;

- stuk 4: “Rights and effective protection exist only on paper: The precarious existence of beneficiaries of

international protection in Greece”, 23 juni 2017;

- stuk 5: RSA, “Recognised but unprotected: The situation of refugees in Victoria Square”, 3 augustus

2020;

- stuk 6: RTBF, “Grèce: des réfugiés doivent quitter leurs logements pour laisser la place aux

demandeurs d’asile”, 20 april 2019 ;

- stuk 7: Asylum Information Database, “Country Report: Greece” (Update 2018)

- stuk 8: OECD, “Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees in Athens”, 26 juli

2018;

- stuk 9: Council of Europe, “Report of the commissioner for human rights of the council of Europe Dunja

Mijatovic following her visit to Greece from 25 to 29 june 2018”, p. 14;

- stuk 10: Williamn Spindler, “HCR - Réforme des procédures d'asile en Grèce : davantage doit être fait”,

30 januari 2015 ;

- stuk 11: UNHCR. “Current Issues of Refugee Protection in Greece”, juli 2013, pp. 7-9;

- stuk 12: Duits Grondwettelijke Hof, arrest van 31 juli 2018;

- stuk 13: Freemovement, “Greece is not safe for asylum seekers and refugees to be sent back to”, 18

april 2019;

- stuk 14: RSA, “Returned recognized refugees face a dead-end in Greece”, 9 januari 2019;

- stuk 15: Oberverwaltungsgericht NRW, 11 A 1564/20.A, 21.01.2021;
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- stuk 16: eigen nota's van het persoonlijke onderhoud op 24 februari 2021.

3. Vraag om inlichtingen

Op grond van artikel 39/62 van de Vreemdelingenwet, dat hem toelaat om bescheiden en inlichtingen

omtrent de zaken waarover hij zich heeft uit te spreken door de partijen te doen overleggen, heeft de

Raad bij brief van 11 mei 2021 beide partijen gevraagd om actuele rapporten voor te leggen aangaande

de situatie van personen met een internationale beschermingsstatus in Griekenland.

De verwerende partij heeft bij brief van 17 mei 2021 gereageerd, onder de hoofding “Aanvullende nota”,

en hierbij het rapport “AIDA/ECRE, Country report: Greece. Update 2019, d.d. juni 2020” neergelegd,

dat behoudens andersluidende passages de stand van zaken weergeeft tot eind december 2019, maar

waarbij alleszins wijzigingen in de ter zake doende Griekse wetgeving die in werking treden op 1 januari

2020 worden meegenomen. Het laatste hoofdstuk van dit rapport betreft de internationale bescherming

waarin wordt ingegaan op huisvesting, tewerkstelling en opleiding, sociaal welzijn en gezondheidszorg,

aspecten waarop verzoeker heeft gewezen. Tevens verstrekt de verwerende partij in haar aanvullende

nota nog een uiteenzetting over de reikwijdte van haar verplichtingen in het licht van artikel 57/6, §3,

eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet, waarbij wordt verwezen naar rechtspraak van de Raad.

Verzoeker heeft bij brief van 20 mei 2021 gereageerd, onder de hoofding “Actualisatienota” en hierbij

volgende stukken neergelegd:

- stuk 1: Haute Cour administrative de Basse-Saxe, vonnis van 19 april 2021 + press communiqué (+

eigen vertaling), LB 244/20 et 10 LB 245/20 ;

- stuk 2: ECRE. “Greece: “While Newly Arriving People Who Seek Protection Are Systematically Beaten

Back to Turkey or Abandoned at Sea, Those Granted International Protection Status Are Left Destitute”,

16 april 2021;

- stuk 3: Infomigrants, “Franck, à Samos : ‘J'ai obtenu le statut de réfugié mais je suis toujours bloqué

dans ce camp’”, 2 april 2021;

- stuk 4: Arab News, “Thousands of refugees at risk of homelessness in Greece”, 5 maart 2021;

- stuk 5: RSA - Pro Asyl. “Beneficiaries of international protection in Greece Access to documents and

socio-economic rights”, 1 maart 2021;

- stuk 6: DW, “For recognized refugees in Greece, the hardship isn't over”, 12 juli 2020;

- stuk 7: Asylum Information Database, “Country Report: Greece” (Update 2019), juli 2020;

- stuk 8: RSA - Pro Asyl, “Kurdestan Darwesh and others v. Greece and the Netherlands Application no.

52334/19”, 4 june 2020;

- stuk 9: RSA. “Lack of effective integration policy exposes refugees in Greece to homelessness and

destitution, while returns from European countries continue”, 4 juni 2020.

4. Over de gegrondheid van het beroep

4.1. De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 57/6 §3, eerste lid, 3° van de Vreem-

delingenwet. Dit artikel voorziet in de mogelijkheid om een verzoek om internationale bescherming van

een vreemdeling niet-ontvankelijk te verklaren wanneer deze reeds internationale bescherming geniet in

een andere lidstaat van de Europese Unie. Deze bepaling vormt de omzetting naar Belgisch recht van

artikel 33, lid 2, 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 internatio-

nale bescherming (hierna: de Procedurerichtlijn).

4.2. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker reeds internationale bescherming geniet in Grieken-

land. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat hij op 11 februari 2016 werd erkend als

vluchteling. Er zijn geen indicaties dat verzoeker thans in Griekenland niet langer deze vluchtelingen-

status zou genieten. Verzoeker betwist of weerlegt dit niet.

Met betrekking tot verzoekers betoog over de “effectiviteit van het verblijfsrecht” blijkt uit zijn verkla-

ringen dat hij, na de erkenning als vluchteling, in het bezit werd gesteld van een Griekse identiteitskaart

voor vluchtelingen, een Griekse werkvergunning en een vluchtelingenpaspoort. Deze documenten

zouden hem door de taliban zijn afgenomen na zijn terugkeer naar Afghanistan in 2019-2020 (verslag

van 18 december 2020 van verzoekers verklaringen op de DVZ, pt. 22; NPO CGVS, p. 6-8).
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Naast de vaststelling dat dit enkel een blote bewering van verzoeker betreft, onderstreept de Raad,

zoals reeds correct wordt aangehaald in de bestreden beslissing, dat hoe dan ook een onderscheid

moet worden gemaakt tussen de internationale beschermingsstatus enerzijds en de daaraan gekoppel-

de verblijfstitel anderzijds. Zulk een onderscheid vindt immers weerklank in het vigerende EU-acquis,

waar Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake nor-

men voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale

bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking

komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (hierna: de

Kwalificatierichtlijn), in de artikelen 13 en 18 alludeert op het verlenen van de vluchtelingen- en

subsidiaire beschermingsstatus en artikel 24 van de Kwalificatierichtlijn de modaliteiten van de

respectieve verblijfstitels regelt. Waar de verblijfstitels blijkens deze richtlijn in wezen beperkt in de tijd

en verlengbaar zijn (zoals overigens ook in België), is zulks in beginsel niet het geval wat betreft de

verleende beschermingsstatus die onverkort blijft gelden zolang er een nood is aan bescherming en

slechts in uitzonderlijke, limitatief bepaalde omstandigheden kan worden ingetrokken of beëindigd, cf. de

artikelen 11, 14, 16 en 19 van de Kwalificatierichtlijn. Verzoeker brengt geen concrete gegevens of

verifieerbare elementen bij die aantonen dat er in casu sprake zou zijn van een intrekking of opheffing

van de hem verleende status, noch bevat het administratief dossier enige concrete aanwijzing in die zin.

Aangezien er bijgevolg geen indicaties zijn dat de geldigheid van zijn status van persoon die internatio-

nale bescherming geniet in vraag moet worden gesteld, wijst niets er daarenboven op dat verzoeker niet

zou kunnen terugkeren naar Griekenland, of dat, mocht dit het geval zijn, zijn verblijfsvergunning die

verband houdt met zijn status van persoon die internationale bescherming geniet, niet eenvoudig zou

kunnen worden hernieuwd mits het zetten van een aantal stappen. In de gegeven omstandigheden

toont verzoeker niet aan dat de verwerende partij zich bijkomend bij de Griekse instanties had moeten

bevragen over de actuele geldigheid van zijn internationale beschermingsstatus, en een schending van

de samenwerkingsplicht blijkt ter zake niet.

Het is immers niet aan de commissaris-generaal om aan te tonen dat verzoeker bij terugkeer naar

Griekenland opnieuw in het bezit zal worden gesteld van een verblijfstitel, maar wel aan verzoeker om

concreet te staven dat hij niet opnieuw een verblijfstitel zal kunnen verwerven op basis van zijn

internationale beschermingsstatus, quod non in casu.

Verzoeker keerde in 2020 terug naar Griekenland, waar hij slechts twee maanden verbleef. Er blijkt uit

verzoekers verklaringen tijdens het gehoor bij het CGVS alsook tijdens de terechtzitting niet dat hij na

zijn terugkeer enige stap heeft ondernomen om terug een verblijfsvergunning te verkrijgen. Integendeel,

uit verzoekers verklaringen ter terechtzitting blijkt dat hij reeds van plan was om verder door te reizen

maar dat hij twee maanden vast zat in Griekenland omdat de grenzen gesloten waren. Verzoeker maakt

door zijn eigen houding niet aannemelijk dat hij niet opnieuw in het bezit zal worden gesteld van een

verblijfsvergunning bij terugkeer naar Griekenland in zijn hoedanigheid van statushouder.

Verzoekers verwijzing naar ’s Raads arrest nr. 207 875 is niet dienstig aangezien de problematiek in

deze zaak niet draaide rond de geldigheid van de verblijfstitel van de betrokken verzoekers maar wel

over de vraag of hun subsidiaire beschermingsstatus in Spanje nog steeds geldig was dan wel kon

worden verlengd. Ook de verwijzing naar ’s Raads arrest nr. 184 884 faalt daar hier een problematiek

van eerste land van asiel aan bod kwam waarbij krachtens de uitdrukkelijke bewoordingen van artikel

57/6, § 3, 1° van de Vreemdelingenwet moet worden nagegaan of de betrokkene opnieuw tot het

grondgebied van dat land wordt toegelaten.

4.3. De Raad merkt op dat de bewijslast met betrekking tot de eerder verleende internationale

bescherming(sstatus) in toepassing van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet bij het

CGVS berust. Eens hieraan is voldaan, zoals in casu, komt het toe aan de betrokken verzoeker die de

actualiteit of effectiviteit van deze bescherming ter discussie stelt persoonlijk aan te tonen dat hij niet

(meer) op deze bescherming kan rekenen.

4.4. In dit kader brengt de Raad in herinnering dat het Unierecht steunt op de fundamentele premisse

dat elke lidstaat met alle andere lidstaten een reeks gemeenschappelijke waarden deelt waarop de Unie

berust, en dat elke lidstaat erkent dat de andere lidstaten deze waarden met hem delen, zoals is

bepaald in artikel 2 van het VEU. Deze premisse impliceert en rechtvaardigt dat de lidstaten er onderling

op vertrouwen dat de andere lidstaten deze waarden erkennen en het Unierecht, dat deze waarden ten

uitvoer brengt, dus in acht nemen, en dat hun respectieve nationale rechtsordes in staat zijn een

effectieve en gelijkwaardige bescherming te bieden van de in het Handvest erkende grondrechten, met

name in de artikelen 1 en 4 van het Handvest, waarin een van de fundamentele waarden van de Unie

en haar lidstaten is vastgelegd.
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De in artikel 33, tweede lid, a) van de Procedurerichtlijn vervatte regeling vormt een uitdrukking van dit

beginsel van het wederzijds vertrouwen tussen de Europese lidstaten. Dit beginsel vereist dat België,

behoudens uitzonderlijke omstandigheden, ervan uitgaat dat Griekenland en alle andere lidstaten het

Unierecht en met name de door dat recht erkende grondrechten in acht nemen. Bijgevolg moet in het

kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel worden aangenomen dat de behandeling van

personen die internationale bescherming genieten in elke EU-lidstaat in overeenstemming is met de

vereisten van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, met name de artikelen 1 en 4,

met het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28

juli 1951 en met het EVRM (HvJ 19 maart 2019, Ibrahim e.a., pt. 83-85 en de aldaar aangehaalde

rechtspraak).

Dit interstatelijk vertrouwensbeginsel betreft, volgens de relevante rechtspraak van het Hof van Justitie,

evenwel een weerlegbaar vermoeden. Er kan immers volgens het Hof niet worden uitgesloten dat de

werking van het dit stelsel in de praktijk in een bepaalde lidstaat grote moeilijkheden ondervindt, en dat

dus een ernstig risico bestaat dat personen die om internationale bescherming verzoeken, in die lidstaat

worden behandeld op een wijze die hun grondrechten schendt (HvJ 19 maart 2019, Ibrahim e.a., pt. 86).

De weerlegging van het interstatelijk vertrouwensbeginsel vereist evenwel dat er sprake is van een

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

in geval van overbrenging naar een andere lidstaat.

Het vermoeden wordt weerlegd wanneer de voorzienbare levensomstandigheden van de betrokken

verzoeker als persoon die deze bescherming geniet in die andere lidstaat, hem zouden blootstellen aan

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

(HvJ 16 juli 2020, C-517/17, Addis, pt. 50).

De weerlegging vereist, specifiek voor wat betreft de voorzienbare levensomstandigheden, dat er sprake

is van een situatie waarin een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid is bereikt. Deze drempel

wordt bereikt wanneer “de onverschilligheid van de autoriteiten van een lidstaat tot gevolg zou hebben

dat een persoon die volledig afhankelijk is van overheidssteun, buiten zijn wil en zijn persoonlijke keuzes

om, terechtkomt in een toestand van zeer verregaande materiële deprivatie die hem niet in staat stelt

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

woonruimte, en negatieve gevolgen zou hebben voor zijn fysieke of mentale gezondheid of hem in een

toestand van achterstelling zou brengen die onverenigbaar is met de menselijke waardigheid” (cf. HvJ

19 maart 2019, Ibrahim e.a., pt. 90).

Wanneer er in een lidstaat sprake is van “tekortkomingen die hetzij structureel of fundamenteel zijn,

hetzij bepaalde groepen van personen raken”, dan vallen volgens het Hof deze tekortkomingen bijge-

volg enkel onder artikel 4 van het Handvest wanneer zij een bijzonder hoge drempel van zwaarwegend-

heid bereiken, wat afhangt van alle gegevens de zaak (cfr. HvJ 19 maart 2019, gevoegde zaken 297/17,

C 318/17, C 319/17 en C 438/17, Ibrahim e.a., pt. 89).

Het kan voorts volgens het Hof niet volledig worden uitgesloten dat een persoon die om internationale

bescherming verzoekt, kan aantonen dat er sprake is van buitengewone omstandigheden die specifiek

hemzelf betreffen en die ertoe kunnen leiden dat hij bij terugzending naar de lidstaat die hem reeds

internationale bescherming heeft toegekend wegens zijn bijzondere kwetsbaarheid wordt blootgesteld

aan een risico op een behandeling die strijdig is met artikel 4 van het Handvest (HvJ 16 juli 2020, C-

517/17, Addis, pt. 52 met verwijzing naar HvJ 19 maart 2019, C-163-17, Jawo, pt. 95).

Ten slotte heeft het Hof in de relevante rechtspraak een aantal situaties aangehaald die niet volstaan

om het vermoeden van het interstatelijk vertrouwensbeginsel te weerleggen. Het gaat hierbij om:

- schendingen van de bepalingen van hoofdstuk VII van de Kwalificatierichtlijn, die niet leiden tot een

schending van artikel 4 van het Handvest (arrest Ibrahim e.a., punt 92);

- het gebrek aan bestaansondersteunende voorzieningen of voorzieningen die duidelijk beperkter zijn

dan deze die in andere lidstaten worden geboden, zonder dat betrokkenen evenwel anders worden

behandeld dan de onderdanen van deze lidstaat, tenzij “die omstandigheid tot gevolg heeft dat die

verzoeker vanwege zijn bijzondere kwetsbaarheid, buiten zijn wil en zijn persoonlijke keuzes om, zou

terechtkomen in een situatie van zeer verregaande materiële deprivatie” (arrest Ibrahim e.a., punt 93);

- het enkele feit dat de sociale bescherming en/of de levensomstandigheden gunstiger zijn in de lidstaat

waar het nieuwe verzoek om internationale bescherming is ingediend dan in de lidstaat die reeds

internationale bescherming heeft verleend (arrest Ibrahim e.a., punt 94);
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- 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

met zich meebrengen waardoor deze persoon terechtkomt in een situatie die zo ernstig is dat zijn

toestand kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling (arrest Ibrahim

e.a., punt 91);

- wanneer de voorzienbare levensomstandigheden van de statushouder als persoon die bescherming

geniet in die andere lidstaat, hem niet blootstellen aan een ernstig risico op onmenselijke of vernederen-

de behandeling in de zin van artikel 4 van het Handvest (arrest Ibrahim e.a., punt 101).

4.5. Uit de verklaringen van verzoeker en het betoog in het verzoekschrift kan worden opgemaakt dat

verzoeker in wezen vreest dat hij in geval van terugkeer naar Griekenland in een situatie zal terecht-

komen van zeer verregaande materiële deprivatie en bijgevolg worden blootgesteld aan een onmense-

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

De taak van de rechter is in deze duidelijk bepaald door het Hof van Justitie in de relevante rechtspraak.

Wanneer een rechter, bij wie beroep wordt ingesteld tegen een besluit waarbij een verzoek om

internationale bescherming is afgewezen wegens niet-ontvankelijkheid, beschikt over gegevens die de

verzoeker heeft overgelegd om aan te tonen dat het voormelde risico bestaat, dan is deze rechter “ook

ertoe gehouden om op basis van objectieve, betrouwbare, nauwkeurige en naar behoren bijgewerkte

gegevens en afgemeten aan het beschermingsniveau van de door het Unierecht gewaarborgde

grondrechten, te oordelen of er sprake is van tekortkomingen die hetzij structureel of fundamenteel zijn,

hetzij bepaalde groepen van personen raken.” Daarbij moet rekening gehouden worden met “alle

gegevens van de zaak” (HvJ 19 maart 2019, Ibrahim e.a., pt. 88-89; beschikkingen van 13 november

2019, Hamed en Omar, C 540/17 en C 541/17, niet gepubliceerd, punt 38).

Bij gebrek hieraan, zowel in het administratief dossier als bij het verzoekschrift, en gelet op het

ontbreken van een eigen onderzoeksbevoegdheid, heeft de Raad bij beschikking deze gegevens

opgevraagd, waaraan beide partijen gevolg hebben gegeven zoals uiteenzet in punt 3.

4.6. Vooreerst moet worden onderzocht of er in Griekenland sprake is van “tekortkomingen die hetzij

structureel of fundamenteel zijn, hetzij bepaalde groepen van personen raken”, waarbij deze

“tekortkomingen een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken”. Zoals hierboven reeds

weergegeven, is de bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereikt wanneer aan een aantal

cumulatieve voorwaarden is voldaan, met name dat er sprake is van een onverschilligheid van de

autoriteiten van een lidstaat die tot gevolg zou hebben dat een persoon die volledig afhankelijk is van

overheidssteun, buiten zijn wil en zijn persoonlijke keuzes om, terechtkomt in een toestand van zeer

verregaande materiële deprivatie die hem niet in staat stelt om te voorzien in zijn meest elementaire

behoeften, zoals eten, zich wassen en beschikken over woonruimte, en negatieve gevolgen zou hebben

voor zijn fysieke of mentale gezondheid of hem in een toestand van achterstelling zou brengen die

onverenigbaar is met de menselijke waardigheid.

In het kader van een ex-nunc beoordeling, beperkt de Raad zich tot een bespreking van de meest

recente rapporten.

In het meest recente AIDA-rapport Griekenland, update juni 2020, neergelegd door beide partijen, wordt

gewezen op de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van de nieuwe asielwet (L. 4636/2019), die de

(weliswaar vernieuwbare) geldigheidsduur van de subsidiaire beschermingsstatus terugbrengt naar één

jaar. Verder wordt aangegeven dat de nieuwe regeling in maart 2020 voorziet in de beperking van

sociale bijstand en huisvestiging voor statushouders. Financiële of materiële ondersteuning wordt

onderbroken vanaf de beslissing tot het toekennen van de status.

Statushouders, die in “accommodation facilities” verblijven, dienen deze opvangplaatsen binnen de

dertig dagen na de toekenning van de status te verlaten. Niet-begeleide minderjarigen dienen deze

opvangplaatsen te verlaten binnen de dertig dagen nadat zij volwassen zijn geworden. Er kunnen

uitzonderingen op deze beperkingen worden voorzien, voor personen die een kwetsbaar profiel hebben,

zoals bijvoorbeeld personen met een ernstige medische aandoening (p. 217-218). Er wordt rekening

gehouden met de Covid-19-pandemie, waarbij statushouders een verlenging krijgen van de deadline om

de opvangplaatsen te verlaten. Wat betreft de daklozenopvang, blijkt uit het rapport dat er geen centra

zijn voorzien voor statushouders en dat er in Athene maar vier centra zijn, ook voor Grieken en legaal

verblijvende derdelanders waar het wegens overbevolking “extreem moeilijk” is om te worden toegela-

ten. Volgens het rapport blijven mensen die nood hebben aan opvang en geen financiële middelen

hebben om een huis te huren dakloos of komen zij in verlaten huizen of overbevolkte appartementen



RvV X - Pagina 15 van 20

terecht. Ook de statushouders die via het ESTIA-programma van UNHCR opvang genieten, vallen

onder het amendement van maart 2020 dat bepaalt dat zij binnen de dertig dagen na toekenning van de

status de opvang zullen moeten verlaten en geen financiële steun meer zullen krijgen. In het rapport

wordt eveneens ingegaan op het HELIOS 2-project. Dit project heeft als doelstelling om statushouders

te integreren in de Griekse samenleving door, onder meer, integratiecursussen, huisvesting en hulp bij

tewerkstelling. Dit project is geïmplementeerd door de IOM en haar partners, met de steun van de

Griekse overheid en zal duren tot november 2020. Er zijn criteria vastgelegd om deel te nemen aan het

project, met name (a) statushouder zijn, (b) de erkenning/toekenning van de status dateert van na 1

januari 2018, (c) officieel geregistreerd zijn in welbepaalde opvangfaciliteiten en aldaar verblijven. Er

wordt aangegeven dat sinds de start van het project in januari 2020 reeds 5846 statushouders steun

hebben ontvangen voor zelfstandig wonen en 568 statushouders financiële subsidies hebben ontvangen

in een eigen zoektocht naar een woning.

Wat betreft de tewerkstelling wordt erop gewezen dat statushouders in theorie dezelfde rechten hebben

als eigen onderdanen, doch dat statushouders oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheidcijfers en

dat zij meestal in de informele sector worden tewerkgesteld, wat geen toegang verschaft tot sociale

zekerheid. De grote meerderheid van de statushouders is afhankelijk van voedselverdeling en verdeling

van financiële bijstand om in hun basisbehoeften te voorzien. Er wordt gewezen op een “Nationale

Integratie Strategie”, waarin verschillende acties zullen worden ondernomen om de toegang tot tewer-

kstelling voor statushouders te verbeteren. Deze “Nationale Integratie Strategie” moet wel nog worden

geïmplementeerd. Ten slotte wordt gewezen op de administratieve moeilijkheden om een belasting-

registratienummer te verkrijgen. Wat betreft toegang tot opleidingen wordt gesteld dat volwassen

statushouders recht hebben op toegang tot opleidingen op dezelfde wijze als andere legaal verblijvende

derdelanders. Het UNHCR heeft echter een gebrek aan Griekse taallessen, cruciaal voor de integratie,

aangeklaagd.

Wat betreft sociale bijstand voorziet de wet in toegang tot sociale bijstand voor statushouders zonder

onderscheid met Griekse burgers. Echter, volgens het rapport zijn er in de praktijk moeilijkheden voor

statushouders om dezelfde rechten en de noodzakelijke sociale bijstand te genieten. Zo blijkt bijvoor-

beeld wat betreft de “KEA” of een soort van sociaal solidariteitsinkomen dat vele voorwaarden moeten

worden voldaan zoals het hebben van een belastingregistratienummer, sociale zekerheidsnummer,

bankrekening en het voorleggen van verschillende documenten waarbij, indien men dakloos is, ook een

daklozencertificaat moet worden voorgelegd. Het rapport stelt: “het is duidelijk bijna onmogelijk voor

dakloze statushouders om al deze documenten voor te leggen, hetgeen inhoudt dat ze niet om die

uitkering kunnen verzoeken” (eigen vertaling). Het rapport stelt dat naast deze KEA er in de praktijk

geen andere effectieve uitkeringen zijn.

Wat betreft gezondheidszorg stelt het rapport eveneens dat deze in theorie is gewaarborgd onder

dezelfde voorwaarden als voor de Grieken. Echter, ondanks het gunstig wetgevend kader, wordt in de

praktijk effectieve toegang tot gezondheidszorg verhinderd door een significant gebrek aan middelen en

capaciteit door de bezuinigingspolitiek van Griekenland en door een gebrek aan culturele bemiddelaars.

Verzoeker verwijst naar het artikel van RSA “Recognised but unprotected” van augustus 2020 (stuk 5 bij

het verzoekschrift) waaruit blijkt dat statushouders een belastingregistratienummer nodig hebben om te

kunnen huren, maar dat zulk registratienummer maar kan worden verkregen indien zij een woon-

plaatscertificaat hebben. Volgens RSA worden onder het Helios-programma huursubsidies toegekend

aan statushouders die reeds over een huurcontract en bankrekening beschikken, waarvoor dan weer

een belastingregistratienummer nodig is. Het vinden van huisvesting is volgens RSA extreem moeilijk

wegens hoge huurprijzen, gebrek aan taalkennis en discriminatie.

De stukken 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 9 gevoegd bij de actualisatienota van verzoeker liggen in dezelfde lijn als

voorgaande bevindingen. Zo vermeldt de RSA Legal note van maart 2021 dat statushouders in Grieken-

land, omwille van strenge administratieve drempels, specifieke moeilijkheden ondervinden om officiële

documenten te verkrijgen die nodig zijn om toegang te hebben tot basisrechten zoals gezondheidszorg,

huisvesting, sociale voorzieningen en tewerkstelling. De nota bespreekt vervolgens wat de moeilijk-

heden zijn om een verblijfsvergunning, een belastingnummer en een sociaal zekerheidsnummer te

verkrijgen. De bevindingen van de nota met betrekking tot sociale voorzieningen, huisvesting, gezond-

heidszorg, dakloosheid en ontbering, tewerkstelling en rechtsmiddelen tegen de schending van rechten

voor statushouders, liggen verder in het verlengde van de bevindingen van het AIDA-rapport. Er wordt

melding gemaakt van gevallen waar teruggekeerde statushouders op straat zijn terechtgekomen,

hoewel ze hebben getracht toegang te krijgen tot huisvesting en sociale bijstand.
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Voorgaande landeninformatie geeft onmiskenbaar aan dat de situatie voor statushouders in Griekenland

veelal moeilijk is op het vlak van huisvesting, tewerkstelling, gezondheidszorg en toegang tot sociale

voorzieningen. Uit de beschikbare informatie blijkt dat statushouders in Griekenland na een bepaalde

periode zelf voor hun levensonderhoud moeten instaan en dat zij hierbij veel hindernissen moeten

overwinnen, vaak van administratieve en bureaucratische aard. De door verzoeker tijdens zijn gehoor

geschetste persoonlijke ervaringen in Griekenland, liggen in lijn met de informatie van de rapporten, ook

al getuigen ze soms ook van een gebrek aan initiatiefzin van verzoeker.

De beschikbare landeninformatie laat evenwel niet toe te besluiten dat de levensomstandigheden in

Griekenland voor statushouders van die aard zijn dat zij bij terugkeer naar Griekenland a priori een reëel

risico lopen om terecht te komen in een situatie van zeer verregaande materiële deprivatie waar de

Griekse autoriteiten onverschillig tegenover (zouden) staan en een verdere individuele beoordeling niet

meer nodig is.

Zonder voormelde moeilijkheden te bagatelliseren, leest de Raad in deze rapporten geen situatie van

“tekortkomingen die hetzij structureel of fundamenteel zijn, hetzij bepaalde groepen van personen

raken”, waarbij deze “tekortkomingen een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereiken”, ook

al wordt de situatie in Griekenland gekenmerkt door grote onzekerheid of een sterke verslechtering van

de levensomstandigheden (HvJ 19 maart 2019, Ibrahim e.a., pt. 91).

Wat betreft de verwijzing naar de recent arresten van 21 januari en 19 april 2021 van de Hogere

Administratieve Hoven (Oberverwaltungsgericht) van de Duitse deelstaat Nordrhein Westfalen (stuk 15

bij het verzoekschrift) en de deelstaat Nedersaksen (stuk 1 bij de ‘actualisatienota’), herinnert de Raad

eraan dat hij geenszins is gebonden door een arrest of vonnis, uitgesproken in een andere zaak door

een buitenlandse rechtbank. Tevens leest de Raad in deze arresten dat in zekere mate ook werd

gekeken naar de persoonlijke omstandigheden en ervaringen van de betrokken verzoekers. Hetzelfde

geldt voor het arrest van 31 juli 2018 van het Duits Grondwettelijk Hof waar het Hof eerder vooropstelde

dat een individueel onderzoek vereist was, met name wat betreft de toegang tot tewerkstelling,

huisvesting en gezondheidszorg (stuk 12 bij het verzoekschrift). Verder merkt de Raad ook op dat niet

blijkt dat de rechtspraak in alle deelstaten van Duitsland op dit domein homogeen is. Tenslotte kan de

verwijzing naar ’s Raads rechtspraak niet leiden tot een andere conclusie nu arrest nr. 211 210 geen

betrekking heeft op statushouders en arrest nr. 228 238 handelde over een verzoekende partij met een

ernstig medische situatie.

Dat er geen sprake is van een situatie van tekortkomingen die hetzij structureel of fundamenteel zijn,

hetzij bepaalde groepen van personen raken en die een bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid

bereiken, neemt niet weg dat er sprake is van een precaire situatie waardoor voorzichtigheid en zorg-

vuldigheid zijn geboden bij de beoordeling van beschermingsverzoeken van houders van een status in

Griekenland. In dit verband moet rekening worden gehouden met “alle gegevens van de zaak” (HvJ 19

maart 2019, Ibrahim e.a., pt. 89). Voorts is het mogelijk dat de persoon die verzoekt om internationale

bescherming kan aantonen dat er sprake is van buitengewone omstandigheden die specifiek hemzelf

betreffen en die ertoe kunnen leiden dat hij bij terugzending naar de lidstaat die hem reeds

internationale bescherming heeft toegekend, wegens zijn bijzondere kwetsbaarheid, buiten zijn wil en

persoonlijke keuzes om, in een situatie van zeer verregaande materiële deprivatie terechtkomt (zie HvJ

19 maart 2019, Ibrahim e.a., pt. 93, HvJ 16 juli 2020, C-517/17, Addis, pt. 52).

De individuele situatie en persoonlijke ervaringen van verzoeker in Griekenland zijn dus van wezenlijk

belang bij de beoordeling van het verzoek, waar het aan verzoeker toekomt om in dit verband de nodige

concrete elementen aan te reiken die van aard zijn om het vermoeden dat hij zich kan beroepen op de

beschermingsstatus die hem in Griekenland werd verleend en de rechten die daaruit voortvloeien zo-

danig zijn dat hij niet terechtkomt in een staat van zeer verregaande materiële deprivatie te weerleggen.

4.7. In casu ligt de situatie voor van een gezonde man van 22 jaar. Verzoekers geval wordt niet

gekenmerkt door bijzondere familiale, medische of andere buitengewone omstandigheden die ertoe

kunnen leiden dat hij bij terugkeer naar Griekenland, wegens zijn bijzondere kwetsbaarheid, buiten zijn

wil en persoonlijke keuzes om, terechtkomt in een situatie van zeer verregaande materiële deprivatie.

Waar verzoeker eerder medische problemen had waarvoor hij werd geopereerd in Griekenland,

verklaarde hij tijdens het gehoor bij het CGVS zelf dat hij nu in orde is (NPO CGVS, p. 9). Wat betreft

zijn suikerziekte, draagt verzoeker verder geen enkele concrete informatie aan waaruit zou blijken dat

deze zijn zelfredzaamheid ernstig aantast of dat hij daardoor werkonbekwaam zou zijn. De commissaris-

generaal oordeelt dan ook terecht er geen ernstige indicaties voorliggen van een bijzondere kwetsbaar-

heid die het verzoeker dermate moeilijk zou maken om zich staande te houden en zelfstandig zijn

rechten uit te oefenen dat er een ernstig risico zou zijn dat hij zou terechtkomen in leefomstandigheden
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die in strijd zijn met artikel 4 van het Handvest. Hij motiveert: “U bent een zelfstandige alleenstaande

man die duidelijk beschikt over een netwerk en middelen om uw reizen van Afghanistan naar Europa en

doorheen Europa naar België te bewerkstellingen, wat getuigt van zelfredzaamheid en keuzemogelijk-

heden.” Verzoeker betwist dit niet en brengt aldus geen concrete elementen aan die hierover anders

doen denken.

4.8. Tijdens zijn gehoor en in zijn verzoekschrift geeft verzoeker in wezen te kennen dat hij niet terug wil

naar Griekenland omwille van de socio-economische omstandigheden aldaar (NPO CGVS, p. 11). In

zijn verzoekschrift stelt verzoeker nog dat hij geen hulp kreeg van Griekse staat.

Uit zijn verklaringen blijkt evenwel dat hij tijdens zijn verblijf in Griekenland allerlei bijstand vanwege de

Griekse overheid kon genieten. Hij werd er gedurende drie jaar opgevangen in een opvangcentrum in

Athene, in het bijzonder zes maanden als asielzoeker en 2,5 jaar als erkend vluchteling. Hij leerde de

Griekse taal dankzij aangeboden taallessen, hij werkte gedurende een jaar in een recyclagebedrijf en

kreeg er medische zorgen (NPO CGVS, p. 8-11).

Verzoeker betoogt dat hem bijna geen vragen werden gesteld over zijn levensomstandigheden in het

kamp, alsook zijn levensomstandigheden nadat hij het kamp moest verlaten toen hij meerderjarig werd.

Verzoeker kan hier niet worden gevolgd. Vooreerst heeft hij tijdens zijn gehoor bij het CGVS nergens

vermeld dat hij het kamp moest verlaten toen hij meerderjarig werd. Hij verklaarde integendeel: “Ik bleef

in dat opvangcentrum de hele tijd.” Zulks kan evenmin blijken uit de eigen nota’s van het gehoor (stuk

16 bij het verzoekschrift). Verzoeker keerde in 2019 terug naar Afghanistan; hij was 20 jaar oud wat

betekent dat hij ook na zijn 18 jaar klaarblijkelijk nog in het kamp kon verblijven. Verder werd verzoeker

zeer duidelijk en herhaaldelijk de kans geboden om over zijn levensomstandigheden te vertellen. Zo

werd op het einde van het gehoor op het CGVS nog eens gevraagd: “Nog andere problemen in

Griekenland” waarop verzoeker “Nee.” antwoordde. Ten slotte beperkt verzoeker zich tot loutere kritiek

zonder te vermelden welke concrete elementen hij met betrekking tot zijn levensomstandigheden hij dan

wel had willen vermelden.

Waar hij in zijn verzoekschrift poneert dat er ook geen vragen werden gesteld over de bijstand die aan

hem werd gegeven om werk of een huis te vinden toen hij het kamp moest verlaten, herhaalt de Raad

dat verzoeker nergens tijdens het gehoor heeft verklaard dat hij het kamp moest verlaten. Zoals

vermeld, werd verzoeker bevraagd over zijn problemen in Griekenland en werd hem ook gevraagd wat

er zou gebeuren als hij naar Griekenland zou worden teruggestuurd. Verzoeker verklaarde dat hij er

niets kan doen omdat er in Griekenland geen (onvoldoende) werk is – hij werkte er gedurende een jaar

maar het was te zwaar voor hem en hij vond geen ander werk; vluchtelingen in Griekenland en Grieken

zelf verlaten Griekenland om in een ander land werk te zoeken – en omdat het moeilijk is om er

voldoende (materiële) steun te krijgen (NPO CGVS, p. 11).

Dat statushouders in Griekenland worden geconfronteerd met bepaalde moeilijkheden op het vlak van

bijvoorbeeld huisvesting en werkgelegenheid, wordt niet betwist maar zoals reeds vermeld voldoet deze

situatie niet aan de bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid en de cumulatieve voorwaarden

zoals bepaald door het Hof van Justitie.

De Raad wijst erop dat van verzoeker, die blijkt geeft van zelfredzaamheid, mag worden verwacht dat hij

blijvend ernstige inspanningen levert om werk te vinden, te meer hij gedurende zijn verblijf in Grieken-

land de Griekse taal leerde in het kader van de hem aangeboden taallessen. Er blijkt uit verzoekers

vage verklaringen (“ik ging naar verschillende plaatsen, winkels, maar niemand had een werknemer

nodig”, NPO CGVS, p. 10) niet dat hij daadwerkelijk doorgedreven inspanningen deed om in Athene of

elders werk te vinden.

De Raad kan aannemen dat het in de huidige omstandigheden moeilijk is om werk te vinden in

Griekenland omwille van de economische situatie, maar uit de informatie aangebracht door beide

partijen blijkt niet dat statushouders de toegang tot de arbeidsmarkt wordt ontzegd of dat het daardoor

absoluut onmogelijk zou zijn voor deze personen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Verzoeker gaf ook aan dat indien een tewerkstelling eindigt, er financiële steun is van de Griekse

overheid, zo’n 250 à 300 dollar per maand. Verzoeker gaf aan dat je hiermee huishuur kan betalen en

voedsel kopen maar dan geen zakgeld hebt. Met het betoog dat er geen zakgeld overblijft, toont

verzoeker niet aan dat er sprake is van een situatie van verregaande materiële deprivatie waar de

Griekse overheid onverschillig tegenover staat.

Waar hij stelt dat hij geen toegang tot het kamp zal hebben nu hij meerderjarig is, herhaalt de Raad dat

verzoeker sinds 2017 meerderjarig is en daarna ook nog in het kamp verbleef.
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Waar verzoeker voorhoudt dat zijn terugkeer naar Afghanistan een sterke aanwijzing is van de moeilijk-

heden voor vluchtelingen in Griekenland, is de Raad evenwel gelet op het geheel van zijn verklaringen

van oordeel dat verzoekers levensomstandigheden in Griekenland niet kunnen worden beschouwd als

onmenselijk of vernederend in de zin van artikel 3 van het EVRM, en dus evenmin in de zin van het

daarmee corresponderende artikel 4 van het Handvest. Bovendien zijn verzoekers verklaringen over de

reden van zijn terugkeer naar Afghanistan niet eenduidig. Zo antwoordt verzoeker tijdens zijn interview

bij de DVZ op de vraag “Waarom bent u van GR teruggekeerd naar Afghanistan” als volgt: “Mijn vader

zei dat ik moest terugkeren. Dat ik Europa moest verlaten”. Vervolgens werd gevraagd “En gaf hij ook

een specifieke reden waarom?” waarop verzoeker “Neen” antwoordde (CGVS vragenlijst, punt 5).

Tijdens het gehoor op het CGVS bevestigde verzoeker dat hij terugkeerde naar Afghanistan omdat zijn

vader dat wilde, waarbij hij toevoegde dat hij in Griekenland een hard leven had daar hij soms geen

voedsel kon kopen en dat zijn vader hem zei dat als dat de situatie in Griekenland zo slecht is, hij beter

kon terugkeren naar Afghanistan (NPO CGVS, p. 11). Verzoeker breidt op het CGVS duidelijk zijn

verklaringen uit ten opzichte van de DVZ. Wat er ook van zij, uit de enkele verklaring dat zijn leven ‘hard’

was daar hij ‘soms’ geen voedsel kon kopen (NPO CGVS, p. 11), kan niet blijken dat verzoeker

daadwerkelijk moeilijkheden had om in zijn elementaire levensbehoeften te voorzien of zich in een

situatie bevond die onverenigbaar is met de menselijke waardigheid. Bovendien mag van verzoeker, als

alleenstaande volwassen man, zonder een bijzondere problematiek, ook worden verwacht dat hij zelf de

nodige initiatieven neemt om zijn rechten te doen gelden. In deze zin treedt de Raad de commissaris-

generaal bij waar hij stelt dat verzoeker, in het licht van de ervaringen waarmee hij naar eigen zeggen

werd geconfronteerd, niet aantoont dat hij zijn rechten ter zake niet zou kunnen doen gelden. Uit zijn

verklaringen blijkt niet dat verzoeker in Griekenland daartoe enige stap heeft ondernomen. De Raad

herhaalt in dit verband nog dat verzoeker blijkt geeft van zelfredzaamheid. Verzoeker toont niet aan dat

hij diezelfde redzaamheid, aangezwengeld met meer initiatiefzin, niet langer zou kunnen aanwenden en

zich niet zou kunnen richten tot de Griekse overheden, al dan niet met behulp van ngo’s, om zijn rechten

te doen gelden. Het is niet aan commissaris-generaal om concreet aan te geven welke stappen

verzoeker daartoe moet ondernemen.

Dat verzoeker zelf moest betalen voor zijn twee ziekenhuisopnames, zoals geponeerd in het verzoek-

schrift, is een a posteriori bewering die hij niet te berde bracht tijdens het gehoor. Wat er ook van zij,

hieruit blijkt niet dat verzoeker deze ziekenhuisopnames niet kon betalen of dat hij daardoor in een

situatie van verregaande materiële deprivatie verzeild geraakte.

De algemene landeninformatie met betrekking tot toegang voor huisvesting, de arbeidsmarkt, integratie,

onderwijs, sociale voorzieningen en gezondheidszorg, en de frequentie van haatmisdrijven en racisme

tegen in Griekenland erkende vluchtelingen volstaat niet om daar anders over te doen denken. Hoewel

de bronnen die in het verzoekschrift en de actualisatienota worden geciteerd getuigen van diverse

problemen op socio-economisch vlak in hoofde van vluchtelingen in Griekenland, blijft verzoeker in

gebreke om aan te tonen dat zijn individuele levensomstandigheden in Griekenland de vereiste drempel

van zwaarwichtigheid zullen bereiken, en dat hij bij een terugkeer naar Griekenland buiten zijn wil en zijn

persoonlijke keuzes om in een situatie van zeer verregaande materiële deprivatie zal terechtkomen

waar de Griekse overheid onverschillig tegenover staat.

Met betrekking tot het racisme waarnaar verzoeker verwijst, stelt de Raad vooreerst vast dat hij hier

tijdens het gehoor bij het CGVS geen gewag van heeft gemaakt. Verder kan worden aangenomen dat

het mogelijk is dat verzoeker met onverdraagzaamheid en uitingen van racisme wordt geconfronteerd in

Griekenland maar dat, hoe verwerpelijk ook, uit het geheel van de beschikbare landeninformatie niet

blijkt dat hij daardoor de rechten die zijn verbonden aan zijn vluchtelingenstatus niet kan doen gelden, of

dat de discriminerende bejegening dermate systematisch en ingrijpend is dat de fundamentele

mensenrechten worden aangetast waardoor verzoekers leven in Griekenland ondraaglijk zou worden.

Verder blijkt ook niet dat in zulke omstandigheden geen beroep zouden kunnen worden gedaan op de

bescherming van de Griekse overheden noch dat de Griekse overheid hem niet kan of wil beschermen,

nu ook leden van Gouden Dageraad strafrechtelijk worden veroordeeld.

4.9. Alles samengenomen maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij zich in Griekenland in een situatie

van zeer verregaande materiële deprivatie bevond. Verder is de Raad van oordeel dat verzoeker geen

elementen heeft aangebracht waaruit blijkt dat van hem niet redelijkerwijs zou kunnen worden verwacht

dat hij zich beroept op de beschermingsstatus die hem in Griekenland reeds werd toegekend. Uit het

voorgaande volgt dat, zelfs indien zou kunnen worden aangenomen dat er in Griekenland aanzienlijke

tekortkomingen zijn op het vlak van de verplichtingen die aan de EU-lidstaten worden opgelegd

krachtens de door verzoeker geschonden geachte richtlijnen, verzoeker niet aantoont dat zijn individuele

situatie aldaar de bijzonder hoge drempel van zwaarwegendheid bereikt zoals vereist door artikel 4 van
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het Handvest. Het weze herhaald dat het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat die drempel niet wordt

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 met zich meebrengen waardoor deze persoon in een situatie terechtkomt die zo

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

behandeling.

Een schending van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest is niet aangetoond.

Het vermoeden dat verzoekers grondrechten als begunstigde van internationale bescherming in

Griekenland zullen worden geëerbiedigd, wordt niet weerlegd.

Er wordt geen geen feiten of elementen aangetoond die de toepassing van artikel 57/6, § 3, eerste lid,

3° van de Vreemdelingenwet op verzoekers specifieke omstandigheden in de weg staan.

Deze vaststellingen volstaan om te concluderen dat het middel ongegrond is, nu verzoeker niet aantoont

dat ten onrechte toepassing werd gemaakt van artikel 57/6, §3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet

om zijn beschermingsverzoek niet-ontvankelijk te verklaren.

Bijgevolg moet er geen inhoudelijk onderzoek worden gevoerd naar de materiële voorwaarden voor

internationale bescherming voorzien in de artikelen 48/3, inclusief artikel 1, A, § 2 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951, en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad opmerkt dat een vrees

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade in principe moet worden beoordeeld in het licht

van de situatie in het herkomstland (RvS 11 september 2014, nr. 228.337; RvS 20 november 2014, nr.

229.251 en RvS 23 mei 2017, nr. 238.301). Waar het beschermingsverzoek van verzoeker niet-

ontvankelijk blijkt omdat hij zich nog (redelijkerwijs) kan beroepen op zijn beschermingsstatus in

Griekenland, kan de schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet niet dienstig

worden aangevoerd. Derhalve moet ook niet worden ingegaan op de door hem gevraagde toekenning

van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus.

4.10. Volgens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen”. Onder ‘middel’ wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 22 januari

2010, nr. 199.798). Verzoeker voert de schending aan van artikel 21 van de richtlijn 2011/95/EU, artikel

4 en de artikelen 11 tot en met 35 van richtlijn 2011/95EU, de artikelen 33, 34 en 35 van richtlijn 2013/32

en het beginsel van voorzichtigheid, maar geeft niet de minste toelichting over de wijze waarop hij deze

bepalingen en beginselen geschonden acht. Het middel is in die mate niet ontvankelijk.

4.11. Wat betreft de kritiek van verzoeker dat de verwerende partij geen enkel onderzoek heeft gedaan

naar de actuele situatie van statushouders in Griekenland, dient de Raad op te merken dat verzoeker

geen belang heeft bij zijn kritiek. Daargelaten de vraag of de commissaris-generaal is tekortgeschoten in

zijn zorgvuldigheidsplicht dan wel samenwerkingsplicht of artikel 17 van het KB CGVS zoals verzoeker

het formuleert en of dit beantwoordt aan de zorgvuldigheidsplicht van de autoriteiten zoals omschreven

door het Hof van Justitie (HvJ 16 juli 2020, C-517/17, Addis, pt. 52), dient de Raad te concluderen dat

verzoeker geen belang heeft bij deze grief nu de Raad als beroepsinstantie zelf de situatie in

Griekenland heeft beoordeeld (zie HvJ 19 maart 2019, Ibrahim e.a., pt. 88) door op grond van artikel

39/62 van de Vreemdelingenwet deze informatie op te vragen waaraan beide partijen gevolg hebben

gegeven. Verzoeker heeft aan zijn verzoekschrift verscheidene algemene rapporten toegevoegd over de

situatie in Griekenland en heeft bij zijn actualisatienota van 20 mei 2021 bijkomende stukken over-

gemaakt over de situatie in Griekenland. Verweerder heeft bij zijn aanvullende nota van 18 mei 2021

een update overgemaakt van het AIDA-rapport over Griekenland. Door in het kader van een beroep in

volle rechtsmacht een ex nunc-beoordeling te maken en dus rekening te houden met de voorgelegde

informatie, heeft de Raad conform punt 88 van het arrest Ibrahim gehandeld. In deze zin is verzoekers

verwijzing naar ’s Raads arrest nr. 234 963 evenmin dienstig.

4.12. Uit wat voorafgaat, blijkt verder dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over

de grond van het beroep heeft kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een

substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1 2°

van de Vreemdelingenwet. Verzoeker betoogt dan wel dat het onderhoud bij de verwerende partij niet

lang genoeg heeft geduurd, zodat zijn kwetsbaarheid, zijn asielrelaas en zijn effectieve bescherming

onvoldoende zijn nagegaan, maar in het onderhavige verzoekschrift heeft hij de mogelijkheid benut om

alle elementen van zijn situatie te belichten derwijze dat de Raad er zich over heeft kunnen buigen. Er is
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dan ook geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal. De overige aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op het voorgaande,

dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

Het middel is, voor zover dienstig, ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig juni tweeduizend eenentwintig

door:

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


