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nr. 269 352 van 4 maart 2022

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

handelend als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS

Lange Lozanastraat 24

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X handelend als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig

kind X, die verklaren van Eritrese nationaliteit te zijn, op 16 maart 2021 hebben ingediend tegen de

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 8 maart 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 12 januari 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 februari 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Uw moeder verklaarde in uw hoofde dat u de Eritrese nationaliteit bezit en dat u geboren bent op X2020

te X, België. Uw ouders zijn beiden van Eritrea afkomstig en zijn pinkstergelovigen. Hun geloof was één

van de redenen van hun vlucht uit Eritrea in 2017.

Ze vluchtten naar Soedan en gingen vervolgens per vliegtuig naar Turkije om nadien naar Griekenland

door te reizen – eind december 2017. Op het Griekse eiland Chios beviel uw moeder van uw oudere zus
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Ruth. Uw ouders verbleven uiteindelijk een tiental maanden in Griekenland – op het eiland Chios. Nadat

de Griekse autoriteiten uw ouders een beschermingsstatus hadden toegekend, verlieten uw ouders

samen met uw zus Griekenland om naar Zweden te gaan.

Nadat in Zweden hun verzoek om internationale bescherming was afgewezen, kwamen uw ouders en

zus naar België waar ze opnieuw een verzoek om internationale bescherming indienden op 2 oktober

2019 (zie dossier CG 19/23622 Y.T.T. – uw vader / zie dossier CG 19/23622B R.R.G. – uw moeder).

Het CGVS nam in de dossiers van uw ouders op 24 december 2019 de volgende beslissing: niet-

ontvankelijk verzoek (internationale bescherming in een andere EU lidstaat). Uw ouders tekenden

beroep aan tegen deze beslissing voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) op 3 januari

2020. De RvV bevestigde de beslissing van het CGVS op 15 december 2020 (arrest nr. 246 133). Deze

beslissing in het kader van het verzoek van uw ouders, die in toepassing van artikel 57/1, § 1 van de

Vreemdelingenwet overigens tevens op u betrekking heeft omdat u ongeveer negen maanden voordien

geboren bent, is bijgevolg een eindbeslissing in de zin van artikel 1, § 1, 19° van de wet van 15

december 1980.

Op 29 september 2020 hadden uw ouders reeds in uw hoofde een apart verzoek om internationale

bescherming ingediend bij de Belgische instanties. Uw moeder geeft aan dat u niet naar Griekenland

kan gaan omdat u er geen toekomst heeft aangezien uw familie er niet kan rekenen op enige

ondersteuning waardoor jullie dreigen thuisloos te worden. Een gebrek aan onderdak, onderwijs en

medische zorgen zijn de hoofdredenen waarom u niet met uw ouders naar Griekenland kan gaan.

Anderzijds haalt uw moeder aan dat u evenmin naar Eritrea kan gaan omdat uw ouders

pinkstergelovigen zijn waardoor ze risico op vervolging lopen aangezien deze religie niet toegelaten is in

Eritrea.

Ter staving van uw verzoek leggen uw ouders uw geboorteakte neer, andere attesten gelinkt aan uw

geboorte in België en een medisch attest dat betrekking heeft op uw moeder.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde, als begeleide minderjarige,

bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van

uw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend.

Meer bepaald heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden met uw moeder (gezien uw te jonge

leeftijd om gehoord te worden) en in bijzijn van uw advocaat die in de mogelijkheid verkeerde om

opmerkingen te formuleren en stukken neer te leggen.

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

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

uw verplichtingen.

Artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6° van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen een verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk kan

verklaren wanneer de minderjarige vreemdeling geen eigen feiten aanhaalt die een afzonderlijk verzoek

rechtvaardigen, nadat er een eindbeslissing werd genomen over een verzoek om internationale

bescherming dat in zijn naam werd ingediend overeenkomstig artikel 57/1, 1, eerste lid. In het andere

geval neemt de commissaris-generaal een beslissing waarbij tot de ontvankelijkheid van het verzoek

wordt besloten.

In dit geval blijkt uit uw administratieve dossier en de verklaringen van uw moeder op het

Commissariaat-generaal dat uw verzoek om internationale bescherming uitsluitend berust op dezelfde

gronden die uw ouders aanhaalden ter staving van hun verzoek van 2 oktober 2019, waarvoor de

beslissing nu definitief is. Uw ouders haalden in het kader van hun verzoek het gebrek aan toekomst in

Griekenland aan als reden van hun vertrek uit deze EU lidstaat waarvan de autoriteiten hen een

beschermingsstatus hadden toegekend. Een mogelijk gebrek aan onderdak, werk, medische zorg en

onderwijs deed uw ouders de beslissing nemen om vrijwel meteen na de toekenning van de

beschermingsstatus door de Griekse autoriteiten Griekenland te verlaten. In het kader van uw eigen

verzoek haalt uw moeder in uw hoofde dezelfde argumenten aan, namelijk een mogelijk gebrek aan
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onderdak, financiële ondersteuning, onderwijs en medische zorg. Uw moeder haalt in uw hoofde

bijgevolg geen nieuwe of andere argumenten aan.

Rekening houdend met wat voorafgaat, blijkt dat u geen eigen elementen hebt aangehaald die een

afzonderlijk verzoek voor u rechtvaardigen.

Wat betreft de status of verblijfsregeling in hoofde van uzelf, geboren in België op 14 maart 2020, in

geval van terugkeer naar Griekenland, moet worden benadrukt dat artikel 23 van de richtlijn 2011/95/EU

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), stelt dat de lidstaten ervoor zorgen dat het gezin in stand kan gehouden worden, maar

hieruit volgt géénszins dat de gezinsleden van een persoon die internationale bescherming in een EU-

lidstaat geniet, eveneens recht hebben op deze beschermingsstatus louter omdat zij familie van de

betrokken vluchteling of subsidiair beschermde zijn.

Dit betekent dat hoewel de lidstaten enerzijds weliswaar kunnen beslissen om gezinsleden eenzelfde

internationale beschermingsstatus te verlenen, zij anderzijds enkel moeten waarborgen dat deze

gezinsleden, die zelf niet in aanmerking komen voor dergelijke bescherming, overeenkomstig de

nationale procedures en voor zover verenigbaar met de persoonlijke juridische status van het gezinslid,

aanspraak kunnen maken op een aantal voordelen zoals het bekomen van een verblijfstitel of de

toegang tot diverse basisvoorzieningen.

Nog daar gelaten het gegeven dat deze rechten of voordelen die door de respectieve EU-lidstaten aan

personen die er internationale bescherming genieten of aan hun gezinsleden worden toegekend,

kunnen verschillen en zulks op zich geen vervolging uitmaakt in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet, dienen uw ouders zich met betrekking tot de mogelijkheden in uw hoofde dan

ook te beroepen op de geëigende procedures die hen naar Grieks recht ter beschikking staan, of

eventuele kritieken die zij hieromtrent hebben aldaar te doen gelden.

De door u neergelegde documenten hebben enerzijds enkel betrekking op uw geboorte in België. Het

feit dat u geboren bent in België verandert echter niets aan de hierboven gemaakte vaststellingen. Het

medische attest – neergelegd door uw moeder – heeft anderzijds geen betrekking op uzelf – maar op

uw moeder. Ook dit medische attest kan bijgevolg de bovenstaande vaststellingen niet wijzigen.

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, 6° van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig de aandacht van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid op het feit dat u minderjarig

bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd

door België, op u moet worden toegepast. Ik vestig de aandacht van de Minister op het feit dat u via uw

ouders recht heeft op een verblijfsstatuut in Griekenland.”

2. Verzoekschrift en stukken

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift als enig middel het volgende aan:

“- Schending van artikel 3 EVRM

- Schending van artikel 4 Handvest

- Schending van artikel 57/6 Vreemdelingenwet

- Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: het zorgvuldigheidsbeginsel, de redelijke

termijneis, het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de

materiële motiveringsplicht

- Schending van artikel 3 van de wet inzake de formele motivering van bestuurshandelingen”.

Verzoeker ontwikkelt dit middel als volgt:

“1. De bestreden beslissing is gestoeld op artikel 57/6, §3, 6° Vreemdelingenwet. Dit artikel stelt als

volgt:
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De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een verzoek om internationale

bescherming niet-ontvankelijk verklaren wanneer: (...) 6° de minderjarige vreemdeling geen eigen feiten

aanhaalt die een apart verzoek rechtvaardigen, nadat er eerder namens hem een verzoek om

internationale bescherming werd ingediend overeenkomstig artikel 57/1, § 1, eerste lid, waarover een

definitieve beslissing werd genomen. In het andere geval neemt de Commissaris-generaal een

beslissing waarbij tot de ontvankelijkheid van het verzoek wordt besloten.

Artikel 57/6, §3, 6° Vreemdelingenwet is een omzetting van de Procedurerichtlijn (richtlijn 2013/32/EU).

2. Een dergelijke beslissing op grond van artikel 57/6, §3, 6° Vreemdelingenwet moet echter worden

getroffen binnen een termijn van vijftien werkdagen na ontvangst van het verzoek om internationale

bescherming dat door de minister of zijn gemachtigde werd overgezonden.

Deze termijn werd niet gehonoreerd door verweerder, waardoor een beslissing tot nietontvankelijkheid

van het verzoek tot internationale bescherming niet meer kan worden genomen op grond van artikel

57/6, §3, 6° Vreemdelingenwet. Het verzoek tot internationale bescherming dateert van 29 september

2020 en werd op 21 december 2020 overgemaakt aan verweerder. Uiteindelijk werd de bestreden

beslissing genomen op 8 maart 2021.

Door de bestreden hierop alsnog te baseren, schendt verweerder artikel 57/6, §3, derde lid

Vreemdelingenwet.

3. Bovendien schendt een dergelijke beslissing, waarbij de beslissing werd genomen tot het niet-

ontvankelijk verklaren van het verzoek tot internationale bescherming van verzoekster op grond van

artikel 57/6, §3, 6° Vreemdelingenwet ondanks het duidelijk overschrijden van de termijn van vijftien

werkdagen, de redelijke termijneis, het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.

De wetgever heeft voorzien dat, aangezien een verzoeker om internationale bescherming een verzoek

indient, er binnen vijftien werkdagen reeds een beslissing moet worden genomen indien met dit verzoek

niet-ontvankelijk wil verklaren op grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6° Vreemdelingenwet. Deze

termijn is, derhalve, zeer kort.

Het verzoek tot internationale bescherming dateert van 29 september 2020 en werd op 21 december

2020 overgemaakt aan verweerder. Uiteindelijk werd de bestreden beslissing genomen op 8 maart

2021.

Door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen wordt in de bestreden beslissing

nergens uiteengezet waarom de wettelijk vereiste termijn niet kon worden gerespecteerd. Er dient

derhalve te worden aangenomen dat er geen redenen voorhanden zijn waarom de wettelijk vereiste

termijn van vijftien werkdagen niet kon worden gerespecteerd.

Ook op basis van de redelijke termijnvereiste blijkt derhalve dat verweerder niet meer over de

mogelijkheid beschikt op 8 maart 2021 om de aanvraag van de verzoekende partij als nietontvankelijk te

beschouwen in toepassing van artikel 57/6, §3, 6° Vreemdelingenwet.

De verzoekende partij verwijst in deze context tevens naar het vertrouwens- en

rechtszekerheidsbeginsel.

Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als één van de beginselen van behoorlijk bestuur

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op

toezeggingen of beloften die de overheid in een concreet geval heeft verricht (RvS 6 februari 2001, nr.

93.104).

Verzoeker mag erop vertrouwen dat, na een termijn van meer dan vijftien werkdagen, haar aanvraag

niet meer als niet-ontvankelijk zal worden verklaard op grond van artikel 57/6, §3, 3° Vreemdelingenwet.

Het vertrouwensbeginsel houdt dan ook in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte

rechtmatige verwachtingen dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 179.021).

In eenzelfde lijn beroept verzoeker zich op het rechtszekerheidsbeginsel, dit is een uit de rechtstaat

voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de

rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat

die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid van het bestuur (I.

OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, Die Keure, 2006,

315-349).

Ook hierom mag de verzoekende partij ervan uitgaan dat zijn aanvraag niet meer als nietontvankelijk zal

worden verklaard op grond van artikel 57/6, §3, 6° Vreemdelingenwet, gelet op uit uitblijven van een

beslissing door de bevoegde overheid binnen de wettelijke termijn van vijftien werkdagen.

Door echter op 8 maart 2021 alsnog de aanvraag van verzoeker als niet-ontvankelijk te beschouwen in

toepassing van artikel 57/6, §3, 6° Vreemdelingenwet, ondanks de wettelijk vereiste termijn van vijftien

werkdagen, schendt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het vertrouwens-

en rechtszekerheidsbeginsel.
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4. Bovenvermelde verplichting dient samen te worden gelezen met de wet van 29 juli 1991 inzake de

formele motivering van bestuurshandelingen.

[…]

Door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen wordt in de bestreden beslissing

nergens uiteengezet waarom de wettelijk vereiste termijn niet kon worden gerespecteerd.

Hierdoor wordt de verzoekende partij niet in kennis gesteld van de redenen waarom de wettelijke termijn

van vijftien werkdagen niet kon worden gerespecteerd.

Hierdoor schendt de verwerende partij artikel 57/6, §3 Vreemdelingenwet gelezen met de artikelen 1

t.e.m.3 van de wet inzake de formele motivering van bestuurshandelingen.

5. Ondergeschikt, merkt de verzoekende partij op dat het verzoek tot internationale bescherming maar

onontvankelijk kan worden verklaard indien werkelijk vaststaat dat de minderjarige vreemdeling geen

eigen feiten aanhaalt die een apart verzoek rechtvaardigen, nadat er eerder namens hem een verzoek

om internationale bescherming werd ingediend overeenkomstig artikel 57/1, § 1, eerste lid, waarover

een definitieve beslissing werd genomen. In het andere geval moet de Commissaris-generaal een

beslissing nemen waarbij tot de ontvankelijkheid van het verzoek wordt besloten.

Dit artikel stelt als volgt:

De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een verzoek om internationale

bescherming niet-ontvankelijk verklaren wanneer: (...) 6° de minderjarige vreemdeling geen eigen feiten

aanhaalt die een apart verzoek rechtvaardigen, nadat er eerder namens hem een verzoek om

internationale bescherming werd ingediend overeenkomstig artikel 57/1, § 1, eerste lid, waarover een

definitieve beslissing werd genomen. In het andere geval neemt de Commissaris-generaal een

beslissing waarbij tot de ontvankelijkheid van het verzoek wordt besloten.

In casu zijn er weldegelijk eigen feiten die een apart verzoek rechtvaardigen.

De beslissing die door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen werd

genomen op 23 december 2019 in hoofde van de ouders van de minderjarige, werd gestoeld op artikel

57/6, §3, 3° Vreemdelingenwet.

Dit artikel stelt als volgt:

De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een verzoek om internationale

bescherming niet-ontvankelijk verklaren wanneer: (...) 3° de verzoeker reeds internationale bescherming

geniet in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Artikel 57/6, §3, 3° Vreemdelingenwet vereist derhalve dat is aangetoond dat een verzoeker om

internationale bescherming dergelijke bescherming geniet in een andere lidstaat van de Europese Unie.

De ouders van de minderjarige werden in het bezit gesteld van de Griekse verblijfsdocumenten op 9

september 2018 (nadat zij eerder in 2018 erkend werden als vluchteling). De geldigheidsduur van de

verblijfsdocumenten werd, op 9 september 2018, vastgesteld voor vijf jaar: tot 8 september 2023. De

minderjarige bezit deze status én verblijfsdocumenten niet. De verzoekende partij wijst erop dat de

minderjarige werd geboren op 14 maart 2020 te Brasschaat, steeds in België verbleef met zijn ouders

en derhalve nooit in Griekenland verbleef.

Hieruit volgt dat het verzoek tot internationale bescherming in hoofde van de minderjarige (geboren op

14 maart 2020 te Brasschaat) niet onontvankelijk kan worden verklaard op grond van artikel 57/6, §3, 3°

Vreemdelingenwet.

Dit vormt derhalve een "eigen feit" in de zin van artikel 57/6, §3, 6° Vreemdelingenwet die een apart

verzoek rechtvaardigt.

Dit "eigen feit" bestaat erin dat de minderjarige geen beschermingsstatus verkreeg in Griekenland en

evenmin Griekse verblijfsdocumenten verkreeg. Dit feit is verschillend van de aangehaalde feiten door

de ouders van de minderjarige. Het verzoek tot internationale bescherming kan hierom niet

onontvankelijk worden verklaard op grond van artikel 57/6, §3, 3° Vreemdelingenwet, aangezien de

minderjarige geen internationale bescherming geniet in een andere lidstaat van de Europese Unie. Dit

wordt ook niet betwist in de bestreden beslissing van 8 maart 2021.

De specifieke situatie van de minderjarige vereist derhalve een eigen (apart) onderzoek.

Hierom kan niet worden gesteld dat de minderjarige "geen eigen feiten aanhaalt die een apart verzoek

rechtvaardigen, nadat er eerder namens hem een verzoek om internationale bescherming werd

ingediend overeenkomstig artikel 57/1, § 1, eerste lid, waarover een definitieve beslissing werd

genomen". Om deze redenen moest de Commissaris-generaal een beslissing nemen waarbij tot de

ontvankelijkheid van het verzoek wordt besloten ingevolge artikel 57/6, §3, 6° Vreemdelingenwet en

dringt er zich, na de nietigverklaring van de bestreden beslissing, een bijkomend onderzoek op.

6. In de bestreden beslissing wordt gewezen op artikel 23 van de richtlijn 2011/95/EU, waarbij de

minderjarige een Grieks verblijfsrecht kan krijgen op basis van de internationale bescherming van de

ouders, doch de vraag stelt zich of actueel (evenals op het moment van het nemen van de bestreden
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beslissing: 8 maart 2021) is aangetoond dat de ouders van de minderjarige dergelijke bescherming

genieten.

De toekenning van de Griekse verblijfsdocumenten aan de ouders van de minderjarige dateert van 9

september 2018. Door de Griekse verblijfsdocumenten diende het gezin het opvangkamp op het eiland

Chios te verlaten. Zij verkregen ook geen uitkering meer of andere mogelijkheden om een menswaardig

leven uit te bouwen. Het gezin besloot hierop om naar Zweden toe te reizen, waar reeds twee broers

van de vader van de minderjarige verblijven.

Door hun steun konden zij vliegtuigtickets kopen en afreizen naar Zweden (november 2018).

De verzoekende partij verliet Griekenland derhalve in november 2018 en keerde sindsdien niet meer

terug. Zij hebben sindsdien geen officieel verblijf meer in Griekenland en stonden niet meer in contact

met de Griekse overheid.

Het blijkt bovendien dat de internationale bescherming kan worden ingetrokken of beëindigd door de

Griekse autoriteiten. De verzoekende partij wijst daarbij op de artikelen 11,14,16 en 19 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).

Hieruit volgt dat de ouders van de minderjarige thans niet meer met de vereiste zekerheid kunnen

rekenen op de bescherming van Griekenland. Minstens blijkt het onvoldoende of de ouders van de

minderjarige ook actueel, gelet op de vermelde artikelen van de Kwalificatierichtlijn, beschikken over de

vluchtelingenstatus in Griekenland.

Hieruit volgt dan ook dat de aangehaalde elementen in de bestreden beslissing, met name dat de

minderjarige zich zou kunnen baseren op de verblijfssituatie van de ouders, onvoldoende onderbouwd

zijn.

7. In uiterst ondergeschikte orde, merkt de verzoekende partij op als volgt.

De fundamentele mensenrechten uit het Europees Handvest van de grondrechten van de Europese

Unie (Handvest) en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) moeten evenwel

steeds gerespecteerd worden.

Het terugsturen van een verzoeker om internationale bescherming mag nooit een schending van artikel

4 van het Handvest of artikel 3 EVRM tot gevolg hebben. Het Europese Hof van Justitie stelt dat het in

uitzonderlijke gevallen kan dat in een lidstaat de fundamentele rechten van een verzoeker om

internationale bescherming in gevaar komen. Er is daarvoor niet noodzakelijk sprake van systematische

tekortkomingen in het asiel- en opvangsysteem van de lidstaat.

In casu wijst de verzoekende partij erop dat zij geen bescherming tegen refoulement geniet in

Griekenland en wijst de verzoekende partij erop dat hij bij een terugkeer een risico loopt op

onmenselijke en vernederende behandeling, hetgeen het beschermingsstatuut in Griekenland niet

effectief maakt. In het bijzonder wijst de verzoekende partij op het gebrek aan huisvestiging,

werkgelegenheid, onderwijs, ondersteuning en medische bijstand in Griekenland in de specifieke

situatie na het bekomen van het beschermingsstatuut door de ouders van de minderjarige.

De verzoekende partij wijst op de aangehaalde tekortkomingen tijdens het verzoek tot internationale

bescherming van de ouders, waardoor zij - ondanks het verkrijgen van een beschermingsstatuut in

Griekenland - het land diende te verlaten.

De verzoekende partij wijst er bijgevolg op dat zij geen bescherming tegen refoulement geniet in

Griekenland en dat zij bij een terugkeer een risico loopt op onmenselijke en vernederende behandeling,

hetgeen het beschermingsstatuut in Griekenland niet effectief maakt. In het bijzonder wijst de

verzoekende partij - een minderjarig kind - op het gebrek aan huisvestiging, werkgelegenheid,

onderwijs, ondersteuning en medische bijstand in Griekenland in hun specifieke situatie na het bekomen

van het beschermingsstatuut door de ouders van de minderjarige.

De verzoekende partij wijst op de zeer grote kwetsbaarheid van de minderjarige, gelet op de zeer jonge

leeftijd (°14 maart 2020). De ouders van de minderjarige ontberen de noodzakelijke basisbehoeften

(zoals huisvestiging) en vervolgens de mogelijkheden om een inkomen te verwerven. Dit maakt de

situatie van de minderjarige bijzonder penibel. De ouders kunnen niet zelf voorzien in de uitbouw van

een menswaardig bestaan en ontberen de nodige ondersteuning vanuit de nationale overheid.

Het onderzoek van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is om

bovenvermelde redenen gebaseerd op een onzorgvuldige beoordeling, minstens blijkt dat er een

onvolledig en onzorgvuldig onderzoek werd gevoerd doordat hiermee geen rekening werd gehouden.

De verzoekende partij wijst er derhalve op dat het voldoende is aangetoond dat in zijn individuele geval

er sprake is van een risico op schending van artikel 3 EVRM en artikel 4 Handvest.”
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2.2. Bij aanvullende nota van 14 februari 2022 voegt verzoeker “nieuwe elementen in verband met de

situatie van personen met een internationale beschermingsstatus in Griekenland”.

Beoordeling

3. De commissaris-generaal nam de bestreden beslissing op grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6°

van de Vreemdelingenwet. Overeenkomstig deze bepaling kan de commissaris-generaal een verzoek

om internationale bescherming niet-ontvankelijk verklaren wanneer “de minderjarige vreemdeling geen

eigen feiten aanhaalt die een apart verzoek rechtvaardigen, nadat er eerder namens hem een verzoek

om internationale bescherming werd ingediend overeenkomstig artikel 57/1, § 1, eerste lid, waarover

een definitieve beslissing werd genomen. In het andere geval neemt de Commissaris-generaal een

beslissing waarbij tot de ontvankelijkheid van het verzoek wordt besloten”.

In de Memorie van Toelichting bij artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6° lid van de Vreemdelingenwet wordt

gesteld: “De bepaling in paragraaf 3, 6° laat toe de procedure van de volgende verzoeken eveneens toe

te passen op de minderjarige vreemdeling die geen eigen feiten aanhaalt die een apart verzoek

rechtvaardigen, nadat zijn eerdere verzoek om internationale bescherming namens hem werd ingediend

door de persoon die over hem het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent. Het dient benadrukt te worden

dat het criterium ruimer is dan alleen geen eigen feiten aanhalen. Het gaat om de afwezigheid van eigen

feiten die een apart verzoek rechtvaardigen.” (Parl.St. Kamer, 2016-2017, nr. 54 2548/001,108).

Deze “eigen feiten” in de zin van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6° van de Vreemdelingenwet hoeven niet

noodzakelijk “nieuwe elementen of feiten” te zijn in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet

(“Practical Guide on Subsequent Applications” van december 2021 van EASO, p. 44).

4. Op 2 oktober 2019 dienden de ouders van verzoeker in België een verzoek om internationale

bescherming in. Verweerder nam op 24 december 2019 een beslissing tot niet-ontvankelijk verzoek op

grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet omdat de ouders over internationale

bescherming in een EU lidstaat, in casu Griekenland, beschikken. Op 31 december 2019 diende

verzoekers vader in beroep bij de Raad tegen zijn beslissing en op 3 januari 2020 ging verzoekers

moeder in beroep bij de Raad tegen haar beslissing. Deze beroepen werden op 15 december 2020

verworpen. Op 14 maart 2020 wordt verzoeker geboren en op 20 september 2020 diende verzoeker, in

eigen naam, een verzoek tot internationale bescherming in.

Artikel 57/1, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat een persoon die een verzoek om

internationale bescherming indient, wordt vermoed dit verzoek eveneens in te dienen namens de hem

vergezellende minderjarige vreemdeling(en) over wie hij het ouderlijk gezag uitoefent en dat dit

vermoeden blijft bestaan tot op het moment dat er een definitieve beslissing met betrekking tot het

verzoek om internationale bescherming wordt genomen.

In de voorliggende zaak werd er geen eerder verzoek om internationale bescherming namens de

minderjarige verzoeker ingediend door zijn ouders die over hem het ouderlijk gezag uitoefenen, in de zin

van artikel 57/1, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, omdat verzoeker nog niet geboren was toen

zijn ouders hun beschermingsverzoek indienden. Verzoeker was overigens ook nog niet geboren toen

zijn ouders op het Commissariaat-generaal werden gehoord, noch toen verzoekers ouders hun

beroepen indienden bij de Raad.

Dient nog te worden vastgesteld dat uit de arresten van de Raad inzake verzoekers ouders (RvV 15

december 2020, nr. 246 133; RvV 15 december 2020, nr. 246 134) niet blijkt dat rekening werd

gehouden met de feiten eigen aan de individuele situatie van de minderjarige verzoeker, waaronder het

gegeven dat hij geen bescherming of verblijfstitel heeft in Griekenland.

5. Verweerder stelt in de bestreden beslissing dat hoewel EU-lidstaten weliswaar kunnen beslissen om

gezinsleden eenzelfde internationale beschermingsstatus te verlenen, deze EU-lidstaten enkel verplicht

zijn om te waarborgen dat gezinsleden, die zelf niet in aanmerking komen voor dergelijke bescherming,

overeenkomstig de nationale procedures en voor zover verenigbaar met de persoonlijke juridische

status van het gezinslid, aanspraak kunnen maken op een aantal voordelen zoals het bekomen van een

verblijfstitel of de toegang tot diverse basisvoorzieningen.



RvV X - Pagina 8

Een verzoek om internationale bescherming, zoals in casu, houdt echter de vraag in aan de Belgische

asielinstanties om nood aan internationale bescherming te beoordelen ten aanzien van het land van

nationaliteit van de minderjarige verzoeker, met name Eritrea.

Te dezen kan worden vastgesteld dat noch artikel 23 van de Richtlijn 2011/95/EU noch enige interne of

internationale rechtsnorm, voorschrijft dat aan een familielid van een persoon die internationale

bescherming geniet hetzelfde statuut moet worden verleend als aan deze laatste. Het gegeven dat de

ouders van verzoeker internationale bescherming genieten in Griekenland geeft verzoeker niet

automatisch recht op de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling of de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus. Elk verzoek om internationale bescherming dient op individuele basis

en in concreto te worden beoordeeld.

De mogelijkheden in Griekenland tot het al dan niet verkrijgen van een verblijfsrecht als familielid van

een begunstigde van internationale bescherming - dat hoe dan ook geenszins kan worden gelijkgesteld

aan een internationale beschermingsstatus - ontslaat de commissaris-generaal niet van de verplichting

om zich uit te spreken over het door verzoeker in eigen naam in België ingediende verzoek om

internationale bescherming.

6. Gelet op wat voorafgaat, is de Raad van oordeel dat in deze zaak de voorwaarden voor de

toepassing van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 6° lid van de Vreemdelingenwet niet vervuld zijn.

Op basis van de elementen in het administratief en rechtsplegingsdossier kan de Raad, met

inachtneming van de grenzen van een ondervraging ter terechtzitting, zonder bijkomend onderzoek of

bijkomende verklaringen van verzoeker niet tot een besluitvorming komen inzake verzoekers nood aan

internationale bescherming ten aanzien van Eritrea.

Aangezien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de nodige onderzoeksbevoegdheid ontbeert om

verzoekers nood aan internationale bescherming nader te onderzoeken, ontbreekt het de Raad derhalve

aan essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de

Vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te

moeten bevelen. Bijgevolg dient de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°

van de Vreemdelingenwet te worden vernietigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

8 maart 2021 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier maart tweeduizend tweeëntwintig door:

W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


