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 nr. 118 072 van 30 januari 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kazachse nationaliteit te zijn, op 5 september 2013 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 8 augustus 2013 tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DIENI, die loco advocaat Jolanta BOULBOULLE-

KACZOROWSKA verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. FLAMANG, die loco 

advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De thans bestreden beslissing luidt als volgt : 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN 

In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door het 

koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt 

het verblijf in het Rijk geweigerd 
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aan de genaamde S. L.  

geboren te (…), op (in) (…)  

van nationaliteit : Kazachstan  

die een asielaanvraag ingediend heeft. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Italië toekomt, met 

toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 18(7) van 

Verordening (EG) 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003. 

De betrokkene vroeg op 03.06.2013 asiel in België. De betrokkene, die samen met haar dochter en 

diens echtgenoot (OV 6884311) asiel vroeg, legde bij haar aanmelding een identiteitskaart van 

Kazachstan kinderen voor. De betrokkene werd door onze diensten gehoord op 03.06.2013 en 

verklaarde dat ze op 25.05.2013 per vliegtuig naar Tsjechië reisde. Van Tsjechië vervolgde ze per 

vliegtuig haar weg naar Italië. Vervolgens ging de betrokkene per trein naar Duitsland, vanwaar ze op 

30.05.2013 per trein naar België vertrok. De betrokkene stelde dat ze reisde met haar eigen 

reispaspoort, dat was voorzien van een door de Italiaanse consulaire diensten afgegeven visum. De 

betrokkene voegde toe dat haar bagage, waarin zich haar reispaspoort bevond, in Rome werd gestolen. 

Ze verliet het grondgebied van de Lidstaten na haar binnenkomst niet. 

Op 06.06.2013 werd een verzoek voor overname van de betrokkene gericht aan de bevoegde Italiaanse 

instanties, die niet binnen de door de bepalingen van Verordening 343/2003 vereiste termijn op ons 

verzoek hebben geantwoord. Artikel 18(1) van Verordening 343/2003 stelt dat de voor overname 

verzochte Lidstaat binnen een termijn van twee maanden moet antwoorden op een verzoek voor 

overname. Het zonder reactie laten verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn van twee maanden staat 

volgens artikel 18(7) gelijk met de aanvaarding van het overnameverzoek en de verplichting de persoon 

over te nemen. Vermits de Italiaanse autoriteiten niet binnen de gestelde termijn op ons verzoek hebben 

geantwoord werden ze met toepassing van artikel 18(7) van Verordening 343/2003 verantwoordelijk 

voor de behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene en werden ze verplicht de betrokkene 

over te nemen. 

Tijdens het verhoor d.d. 03.06.2013 werd aan de betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke 

reden(en) ze besloot in België asiel te vragen (vraag 38) en of ze met betrekking tot omstandigheden 

van opvang of van behandeling redenen heeft, die volgens haar verzet tegen een overdracht aan de 

verantwoordelijke Lidstaat zouden rechtvaardigen (vraag 40). De betrokkene antwoordde dat ze besloot 

asiel te vragen in België omdat haar dochter en schoonzoon reeds asiel vroegen in België, maar naar 

Kazachstan terugkeerden. Ze uitte tijdens haar verhoor bezwaar tegen een behandeling van haar 

asielaanvraag door de Italiaanse instanties omdat ze op doorreis in Italië een negatieve indruk kreeg 

van het land en omdat haar bagage er werd gestolen. 

We benadrukken dat het volgen van de betrokkene in haar keuze van het land waar ze asiel wil vragen 

neerkomt op het ontkennen van de doelstellingen van de Europese instanties. In Verordening 343/2003 

worden de criteria en de mechanismen 

-vastgelegd-om-te-bepalen-welke-tidstaat-verantwoordelijldsTroorde-behandetrng-van-een-

astetaanvraagrwatrinripliceert“dat“de  

vrije keuze van de asielzoeker wordt uitgesloten. De louter persoonlijke appreciatie van een Lidstaat kan 

dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule. 

Elke Lidstaat is gehouden te onderzoeken of een overdracht aan een andere Lidstaat zou kunnen leiden 

tot een reëel gevaar op blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Hieromtrent wijzen we er op dat het 

aan de betrokkene toekomt om op grond van concrete, op haar individuele zaak betrokken feiten en 

omstandigheden aannemelijk te maken dat ze bij een overdracht aan Italië een reëel risico loopt te 

worden blootgesteld aan omstandigheden die een schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM. 

Zoals reeds vermeld uitte de betrokkene tijdens haar verhoor bezwaar tegen een behandeling van haar 

asielaanvraag door de Italiaanse instanties omdat ze op doorreis in Italië een negatieve indruk kreeg 

van het land en omdat haar bagage er werd gestolen, 

We merken op dat het een persoonlijke indruk van de betrokkene betreft, die geen grond kan zijn voor 

het toepassen van de soevereiniteitsclausule. We benadrukken dat de betrokkene geen vrees uitte 

tegenover de Italiaanse instanties en met betrekking tot omstandigheden van opvang of van 

behandeling geen redenen aanbracht, die volgens haar verzet tegen een overdracht aan de 

verantwoordelijke Lidstaat zouden rechtvaardigen. 
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We wijzen erop dat Italië op grond van artikel 18(7) van Verordening 343/2003 verantwoordelijk werd 

voor de behandeling van de door de betrokkene in België ingediende asielaanvraag. Dit betekent dat de 

Italiaanse instanties na overdracht van de betrokkene haar in België ingediende asielaanvraag zuilen 

onderzoeken en de betrokkene niet zullen verwijderen naar haar land van herkomst zonder een volledig 

en gedegen onderzoek van haar asielaanvraag. Ze zal in haar hoedanigheid van asielzoeker 

gemachtigd zijn te verblijven in Italië en de door de wetgeving voorziene steun en opvang kunnen 

verkrijgen. 

Italië ondertekende de Conventie van Genève van 1951 en is partij bij het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Er mag van worden uitgegaan dat Italië het 

beginsel van non-refoulement alsmede de verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van 

Genève en het EVRM nakomt. Italië is ais lidstaat van de Europese Unie gebonden door dezelfde 

internationale verdragen als België. De asielaanvraag van de betrokkene zal door de bevoegde 

Italiaanse instanties worden behandeld volgens de standaarden, die voortvloeien uit het 

gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese lidstaten. Er is derhalve geen enkele 

aanleiding om aan te nemen dat de Italiaanse autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure 

en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon, die internationale bescherming behoeft, zoals die 

zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 2004/83/EG en 2005/85/EG, niet zouden respecteren. Italië 

kent, net als België, de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toe aan personen, die voldoen 

aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Als asielzoeker zal de betrokkene volgens de 

bepalingen van Richtlijn 2003/9/EG in Italië opvang worden verstrekt. Verder kent Italië onafhankelijke 

beroepsinstanties voor beslissingen inzake afgewezen asielaanvragen en beslissingen inzake detentie 

en verwijdering, indien nodig kunnen voorlopige maatregelen worden gevraagd met toepassing van 

artikel 39 van het procedurereglement van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). 

Uit rapporten (Norwegian Organisation for Asylum Seekers (NOAS), "The Italian approach to asylum: 

System and core problems", Oslo, april 2011 en Schweizerische Flüchtelingshilfe/OSAR, "Asylum 

procedure and reception conditions in Italy - Report on the situatie of asylum seekers, refugees, and 

persons under subsidiary or humanitarian protection, with focus on Dublin returnees", Bern, mei 2011), 

kan bovendien worden besloten dat vreemdelingen die in het kader van Verordening 343/2003 worden 

overgedragen aan de bevoegde Italiaanse instanties worden geholpen om in contact te treden met de 

verantwoordelijke autoriteiten (rapport OSAR p. 20). Het rapport van NOAS meldt dat voor 

vreemdelingen, die in kader van Verordening 343/2003 aan Italië worden overgedragen, in de meeste 

gevallen opvang kan worden gevonden in CARA-centra in Rome en Milaan (rapport NOAS, p.20). Zo 

worden in het centrum "Centro Enea" 80 opvangplaatsen voorbehouden voor in het kader van 

Verordening 343/2003 overgedragen vreemdelingen, die aankomen op de luchthaven van Rome 

Fiumicino (rapport NOAS, p. 23). Een kopie van beide rapporten werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene. 

Dat Italië in het nabije verleden een uitzonderlijk toestroom van immigranten kende door de politieke 

gebeurtenissen in Noord- Afrika impliceert op zich geenszins dat de betrokkene zal worden blootgesteld 

aan een onmenselijke of vernederende behandeling en/of dat zijn asielaanvraag niet met de nodige 

aandacht en objectiviteit zal worden behandeld. De betrokkene brengt geen enkel element aan waaruit 

dient te worden besloten dat Italië momenteel de asielaanvragen van vreemdelingen die in toepassing 

van Verordening 343/2003 van een andere Lidstaat worden terug- of overgenomen niet met de nodige 

zorg en conform de ter zake geldende internationale regelgeving zou onderzoeken. 

De betrokkene verklaarde geen in België of in een andere Lidstaat verblijvende familie te hebben. 

Gevraagd naar haar gezondheidstoestand stelde de betrokkene tijdens het verhoor op 03.06.2013 

gezondheidsproblemen te kennen. We merken echter op dat de betrokkene in het kader van haar 

asielaanvraag geen attesten of andere elementen aanbracht die aanleiding geven om te besluiten dat 

redenen van gezondheid een overdracht aan Italië zouden verhinderen of dat de betrokkene bij 

overdracht aan de verantwoordelijke Lidstaat vanwege gezondheidsredenen een reëel risico loopt op 

blootstelling aan omstandigheden, die een inbreuk vormen op artikel 3 van het EVRM. De betrokkene 

zal in Italië in haar hoedanigheid van kandidaat-vluchteling de nodige zorgen kunnen verkrijgen. 

Een overdracht aan Italië kan door onze diensten worden georganiseerd. De Italiaanse autoriteiten 

zullen tenminste drie werkdagen vooraf in kennis worden gesteld van de overdracht van de betrokkene 

zodat indien nodig aangepaste opvang kan worden voorzien. 

Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten dat de betrokkene niet 

aannemelijk maakt dat ze door overdracht aan Italië een reëel risico loopt op blootstelling aan 

omstandigheden die een schending vormen van artikel 3 van het EVRM. 

Op basis van bovenvermelde argumenten wordt ook besloten dat er geen grond is voor de behandeling 

van de asielaanvraag door de Belgische instanties met toepassing van artikel 3(2) van Verordening 

343/2003. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, die 

aan de Italiaanse autoriteiten toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 
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1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen en artikel 18(7) van Verordening 343/2003. 

De betrokkene is niet in bezit van de in artikel 2 van de wet van 15.12.1980 bedoelde 

binnenkomstdocumenten. 

 

Bijgevolg moet de bovengenoemde het grondgebied van het Rijk verlaten binnen de 7 (zeven) dagen en 

dient zij zich aan te bieden bij de bevoegde Italiaanse instanties.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. De verzoekende partij voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 1, 

A van de Conventie van Genève betreffende de status van vluchtelingen, van de zorgvuldigheidsplicht 

en van artikel 3 van het EVRM. 

 

De uiteenzetting gaat als volgt: 

 

“De Dienst voor Vreemdelingenzaken heeft door het uitvaardigen van een bevel tôt het verlaten van het 

grondgebied tegen verzoekster, zonder rekening te houden met de situatie van verzoekster, de artikelen 

2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

ernstig geschonden. 

Verwerende partij laat na onderzoek doen naar de reële feitelijke situatie waarin verzoeker zich 

tegenwoordig bevindt om pas na dit onderzoek een beslissing te nemen met betrekking tôt het 

verblijfsrecht. 

Van een zorgvuldige en redelijke overheid mag worden verwacht dat een gedegen onderzoek wordt 

gevoerd naar de feitelijke situatie van de betrokken persoon alvorens haar beslissing te nemen. Indien 

dat niet gebeurd, dan komt verwerende partij tekort aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur die ook op haar van toepassing zijn. 

De zorgvuldigheidsplicht houdt immers in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren 

over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RVS 11 juni 

2002, nr. 107.624). 

In casu, zijn de verzoekende partij van Kazachstanse nationaliteit. 

De bestrede belsissing beschouwd dat de Italiaanse overheid de bevoegd instantie om de 

asielaanvraag van de verzoekende partij te behandelen aangezien zij heeft met een Italiaanse visum 

gereisd. 

De bestreden beslissing citeert twee NGO artikel om te bewijzen dat de Italiaanse overheid goed haar 

asielaanvraag kunnen behandelen. 

Maar het blijkt eruit deze twee artikelen dat het niet zo is en dat de omstandigheden simileer zijn aan de 

situatie van vluchtelingen en asielaanvrager in Griekenland en/ of Poland. 

Inderdaad, in de rapport van een Noorwegen NGO "The Norwegian Organization for Asylum Seekers" 

van april 2011, genaamd: "The Italian approach to asylum: System and core problems" (stuk nr. 3), stelt 

deze een verpletterende vaststelling vast van de wijze waarop de vluchtelingen in Italië behandeld 

worden. 

Eerst is wordt er vastgesteld dat "In January 2011, case 30696/09 of The European Court of Human 

Rights in Strasbourg (M. S. S. v Belgium and Greece) 1 16, established that the transfer of an Afghan 

asylum seeker from Belgium to Greece constituted a breach of the European Convention on Human 

Rights. An aspect of the décision relevant to the situation in Italy is the way the court considers the living 

conditions in Greece in accordance with the article 3 in the European Convention for Human Rights: "No 

one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment. " Article 254 of 

the judgment states: "(...) He allegedly spent months living in a state of the most extreme poverty, 

unable to cater for his most basic needs: food, hygiene and a place to live. Added to that was the ever-

present fear of being attacked and robbed and the total lack of any likelihood of his situation improving.  

In Article 263 the Court considers this situation in light of ECHR Article 3: "The Court considers that the 

applicatif has been the victim of humiliating treatment showina a lack of respect for his dianitu and that 

this situation has, without doubt, aroused in him feelinas of fear. anauish or infériorité capable of 

inducina desperation. It considers that such living conditions, combined with the prolonaed uncertainty in 

which he has remained and the total lack of any prospects of his situation improving, have attained the 

level of severitu reguired to fall within the scope of Article 3 of the Convention. " 

There are clear similarities between the documented facts of this case and the situation experienced bu 

manu asylum seekers and refugees in Italy. The Strasbourg ruling clarifies that déportations without 
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effective safeguards are not in accordance with the European Convention for Human Rights. Immigrant 

authorities of other European States should therefore closelu consider the situation for asulum seekers 

in Italu in terms of human riahts obligations* before enforcina returns to Italu. 

Especially the situation upon return for those considered vulnérable should be evaluated closely in this 

light." ("The Italian approach to asylum: System and core problems", April 2011, p. 35) 

Daarnaast bestaat er een zwaar risico voor onmenselijke en degraderende behandelingen, strijdig met 

het artikel 3 van de E.C.R.M., wat zegt dat: "[t]he existing system for accommodation of asylum seekers 

and refugees in Italy give priority to persons with spécial needs. But as discussed, even for versons 

belonaina to the catégories of vulnérable the needs are not covered bu places available in centers. This 

is shown by the provisional use of CARA centers for accommodation of asylum seekers, and bu the 

insufficient capgcitu of the SPRAR sustem for those having received a residence permit, leaving manu 

outside the sustem. 

The Italian Dublin Unit admits to be overloaded and not able to handle ail reguests about returnees from 

other European countries in time1. 

The resuit is insufficient préparation before transfers are conducted, causing cases with individuals not 

being offered any services in the local community they are directed to. This creates a risk of harmful 

situations and is of course alarming in cases involving vulnérable individuals, like families with children 

and persons with a bad health condition.." (Idem, blz. 4) 

Inderdaad, dit rapport laat toe zonder enige twijfel dat: " With the number of asylum applicants in Italy 

decreasing after 2009, more focus on the problem of integrating refugees became possible. The 

underdeveloped social securitu sustem in Italu makes individuals with little or no income dépendent on 

informai structures. Thus intégration projects for refugees focus on providing language skills, work 

experience, and understanding of the Italian society and system in order to compensate their lack of 

network and resources. However, as we wïll point out in this report, the maioritu of refugees do not 

receive sufficient help of this kind, and therefore manu are left without realistic opportunities to access 

regular work and proper accommodation. 

While this gap between needs and capacity of services is recognized, the wïll and ability to act is 

influenced heavily by political concerns and budgetary priorities. Another major problem stems from the 

distribution of responsibility for refugees in Italy: the initiation of intégration projects are to a large extent 

left to local authorities that differ considerablu with regard to financial means and political priorities. 

Together, these factors make Italu a place of great uncertaintu for the individual seeking protection. " 

Te meer, de andere artieklen van OSAR in mei 2011 getiteld "Asylum procédure and reception 

conditions in Italy - Report on the situation of asylum seekers, refugees, and persons under subsidiary 

or humanita-rian protection, with focus on Dublin returnees" bevestigd dat vastelling van de 

Noweegense NGO aangezien dat het blijk eruit dat "In général, the capacity at the Questura is limited. In 

conséquence, it is very often not possible to receive asylum seekers the first time they show up. In most 

cases, they will get an appointment to return later for their formai registration, which can last several 

weeks up to two months in big cities these days. It is not possible for the asylum seeker to reach the 

Questura offices by téléphoné. In addition, the Questura usually needs time after the first registration to 

check the fîngerprints and see whether the person is entitled to a place in a center before it can invite 

them to go there.2 As alreadu mentioned, durina this period most of them remain without shel-ter and 

live on the street. " 

Niet tegenstaande dat, is dit rapport zeer alarmwekkend met betrekking tôt de behandeling van de 

asielaanvraag wat bewijst dat: "The Questura will perform the formai registration, called the 

«verbalization», some time after the initial registration. The applicant will be interviewed mainly in order 

to complété a form known as «C3». The questions are asked in coopération with an interpreter. There 

are interpreters for the most important languages. If the appli-cant is able to make himself understood in 

English, the interview will be realized in English. It is possible to brina a lawver, at the applicant's own 

expense, to the verbalization, but he is not allowed to speak. Applicants have to deliver a written résumé 

of their story, in whatever language they choose. If they are ïlliterate, they have to find a private person 

at their own expense, who is willing to assist them to deliver a written résumé of their life story. However, 

this might be delicate, as many suffer from traumatic experiences that are not easily shared with other 

people. After the verbalization, they receive a paper confîrming their status as an asylum seeker. From 

the authorities' perspective, from this point on the asylum procédure has started and the applicants have 

the right to be accommodated and assisted. 

The conditions for the interviews held at the Questura are veru often unfavorable for the applicants. In 

Rome, two teams, each consistina of a police officer and an interpreter, work on verbalizations sharina 

the same room. In practice, there are at least six persons in a room, and in some cases, there have 

been up to eight persons present. Not onlu can it be disturbina to have another asulum interview aoina 

on in the same roonu but also it can be problematic due to the lack of respect for the applicant's privacy. 

This situation creates a spécial hardship for traumatized applicants and is problematic with respect to 
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aender related issues. An additional problem reported in Rome is the fact that everu verbalization team 

handles about 20 cases per dan, for a total of 40 verbalizations a dan. In periods when the number of 

asulum seekers waiting for their verbalization is particularlu hier h, this leads to long waitina times. This 

is especiallu problematic as asulum seekers are not entitled to accommodation and support bu the 

aovernment before they have completed the verbalization process, 

Reaardina interpreters, further problems arise due to a lack of resources. In some places, the Questura 

offices do not provide interpreters at ail. In Turin, the Questura is considering the possibility of skipping 

the interview altogether and having the applicants fill out written forms.There have also been complaints 

about how the police records information. Applicants have claimed that their statements have not been 

correctlu reproduced, which causes problems later when theu are interviewed by the Commission" 

Om te appreciëren of er ernstige motieven bestaan en blijkt te geloven dat de vreemdelingen een 

werkelijk risico lopen van door het artikel 3 van de ECRM verboden handelingen, heeft het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat om het bestaan na te gaan van een risico van slechte 

behandelingen, men de voor te ziene consequenties moet onderzoeken van een verwijdering van de 

verzoeker in zijn land van destinatie, rekening houdend met de algemene toestand in deze en aan de 

eigen omstandigheden in het geval van de geïnteresseerde (E. Hof Rechten van de Mens, 4 dec. 2008, 

Y tegen Rusland, § 78; E. Hof Rechten van de Mens, 28 febr. 2008, Saadi tegen Italië, §§ 128-129; E. 

Hof Rechten van de Mens, 26 juli 2005, N. tegen Finland, § 167). 

Maar er komt ook uit de rechtsgeleerdheid dat ten uitzonderlijke titel in de zaken waar een verzoeker 

stelt deel uit te maken van een groep, dat systematisch blootgesteld is een een praktijk van slechte 

behandelingen, de bescherming van het artikel 3 van de E.C.R.M in werking treedt als de 

geïnteresseerde bewijst dat er ernstige redenen bestaan en aan het bestaan blijkt te geloven van de 

praktijk in kwestie en aan zijn toebehoren aan de bedoelde groep (E.H.R.M. 28 febr. 2008, Saadi tegen 

Italië, §§ 132). 

In het huidig geval, hebben de genoemde artikelen er de demonstratie van gedaan. De asielaanvragers 

zijn onderworpen aan slechte behandelingen in Italië. 

Gezien de verschillende aangehaalde elementen dient de genomen betwiste beslissing geschorst en 

vernietigd te worden.” 

 

2.2. De motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing gelezen 

worden zodat de verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het 

zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte 

beschikt. Daarmee is voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals 

voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 

oktober 2006, nr. 164.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 

21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). De verzoekende partij maakt 

niet duidelijk op welk punt deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond 

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet 

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. 

 

2.3. Een schending van artikel 1,A van de Vluchtelingenconventie is niet dienstig in het kader van een 

procedure die gericht is tegen een beslissing tot weigering van verblijf en bevel om het grondgebied te 

verlaten waarin in toepassing van de Dublin II-verordening wordt vastgesteld dat verzoekster moet 

worden overgedragen aan een andere lidstaat teneinde haar asielaanvraag te zien behandelen.  

 

2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

2.5. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, § 

218).  

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een verdragsluitende Staat een probleem 

ten aanzien van artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat 

verantwoordelijk kan stellen, wanneer er ernstige gronden bestaan om aan te nemen dat de 

verzoekende partij in het land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan 

behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van 
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het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 

december 2008, Y. v. Rusland, § 75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; EHRM 11 oktober 2011, 

nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, § 95, punt (b)).  

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling bij verwijdering 

naar het land van bestemming, houdt de Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen.  

Zo stelt het EHRM dat het in principe aan de verzoekende partij toekomt om een begin van bewijs te 

leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van 

bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling. (zie EHRM 11 

oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754).  

Om het bestaan van een risico op slechte behandelingen na te gaan, dienen volgens het EHRM de te 

verwachten gevolgen van de verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming te 

worden onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden 

die eigen zijn aan het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 

78; EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons. 

v. Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine).  

 

Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v .België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, Said 

v.Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim v. Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, Chahal v. 

Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100).  

 

Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een 

instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah e.a .v. Verenigd Koninkrijk, § 111; EHRM 20 september 2007, nr. 

45223/05, Sultani v. Frankrijk, par. 67; EHRM 26 april 2005, nr. 5366/99, Müslim v. Turkije, par. 70 en 

EHRM 29 april 1997, nr. 24573/93, H.L.R. v. Frankrijk, par. 41) en dat, wanneer de bronnen waarover 

het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in 

een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y. v. 

Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, nr. 46827/99 en 

6951/99, Mamatkulov en Askarov v. Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, Müslim v. Turkije, § 68).  

 

Waar de verzoekende partij beweert dat zij lid is van een groep die systematisch wordt blootgesteld aan 

slechte behandelingen, treedt de bescherming onder artikel 3 van het EVRM in werking wanneer de 

verzoekende partij aannemelijk maakt dat er ernstige redenen zijn om het bestaan van zulke praktijken 

alsook het lidmaatschap in de betrokken groep voor waar aan te nemen (EHRM 11 oktober 2011, nr. 

46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (e); EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italië, § 132). In 

dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de verzoekende partij het bestaan aantoont van 

andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden onderscheiden, indien dat de door artikel 3 

van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit zal worden bepaald in het licht van het 

relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare informatie over het land van bestemming wat 

de groep in kwestie betreft (EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah 

Sheekh v. Nederland, § 148).  

 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, § 359 in fine).  

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om te 

gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en 

Griekenland, § 366).  

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

december 2008, Y. v. Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas e.a. v. Zweden, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah e.a. Verenigd Koninkrijk, § 107 en EHRM, nr. 46390/10, Auad v. 

Bulgarije, par. 99, punt (f)) . De verwerende partij moet een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van 
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de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling 

(EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, §§ 293 en 388).  

 

Verzoekster citeert uit volgende rapporten:  

- rapport van NOAS van april 2011  

- rapport van OSAR van mei 2011  

  

Zij betoogt dat daaruit moet worden besloten dat de verwerende partij ten onrechte heeft besloten dat 

de Italiaanse autoriteiten haar asielaanvraag goed zou kunnen behandelen en legt de nadruk op een 

vergelijking tussen de situatie in Italië en deze in Griekenland, die door het EHRM werd veroordeeld. 

Verder wijst zij erop dat de Italiaanse Dublin-Unit erkent overbevraagd te zijn, hetgeen resulteert in het 

feit dat soms niet adequaat kan worden gereageerd op aanvragen tot transfer waardoor 

Dublinterugkeerders in de kou blijven staan. Verder wijst zij op het feit dat de Questura de aanvragen 

van asielzoekers niet onmiddellijk kan verwerken en zij in tussentijd niet worden opgevangen en dat de 

omstandigheden waarin het eigenlijke gehoor plaatsvindt voor bepaalde asielzoekers ook problematisch 

kan zijn. Ten slotte wordt nog gewezen op de penibele sociale situatie van vluchtelingen.  

 

De Raad stelt vast dat verzoekster niet betwist dat zij, daarnaar gevraagd in het zogenaamde Dublin-

gehoor, zich enkel verzette tegen een behandeling van haar aanvraag door de Italiaanse asielinstanties 

omdat zij op doorreis door Italië een slechte indruk kreeg van het land en omdat haar bagage er 

gestolen werd. Zij maakte dus noch tijdens dat gehoor, noch in het onderhavige verzoekschrift melding 

van onmenselijke of vernederende behandelingen die zij tijdens een verblijf in Italië persoonlijk zou 

hebben ondervonden. Het gestelde in de bestreden beslissing dat de door verzoekster afgelegde 

verklaringen een persoonlijke indruk betreffen die geen aanleiding kunnen geven tot het toepassen van 

de soevereiniteitsclausule, en dat verzoekster geen vrees uitte tegenover de Italiaanse instanties met 

betrekking tot de omstandigheden van opvang of behandeling die een verzet tegen een overdracht zou 

rechtvaardigen, is aldus niet kennelijk onredelijk noch onjuist. 

  

Verzoekster beperkt haar uiteenzetting in het verzoekschrift tot het verwijzen naar een aantal algemene 

rapporten betreffende de situatie van asielzoekers in Italië, die zij echter niet concreet op haar 

persoonlijke situatie betrekt. Ook het administratief dossier bevat op het eerste gezicht geen elementen 

die er op wijzen dat zij bij overdracht naar Italië omwille van omstandigheden eigen aan zijn geval het 

risico loopt op een schending van artikel 3 van het EVRM. Verzoekster toont het individuele karakter van 

het risico op een schending van artikel 3 van het EVRM niet aan.  

 

Derhalve wordt nagegaan of de verzoekster met de algemene rapporten waarnaar zij verwijst en waaruit 

zij citeert, aantoont dat er ernstige en bewezen motieven zijn om het bestaan van de systematische 

praktijk van schendingen aan te nemen en om aan te nemen dat zij, als asielzoekster en 

Dublinterugkeerder, behoort tot een kwetsbare groep die wordt blootgesteld aan dergelijke 

systematische praktijk (cf. EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132).  

 

In casu voert de verzoeker aan dat asielzoekers die worden overgedragen aan Italië onderhevig zijn aan 

onmenselijke en vernederende behandelingen in strijd met artikel 3 van het EVRM.  

 

Uit de lezing van de bestreden beslissing blijkt vooreerst dat de gemachtigde de bestaanbaarheid van 

de overdracht van de verzoeker met het artikel 3 van het EVRM heeft onderzocht en dat tevens werd 

geoordeeld dat uit de gezaghebbende rapporten van NOAS en OSAR van respectievelijk april 2011 en 

mei 2011 blijkt dat vreemdelingen die in het kader van de Dublin-II- Verordening worden overgedragen 

aan de bevoegde Italiaanse autoriteiten bij hun aankomst in Italië worden geholpen om in contact te 

treden met de verantwoordelijke autoriteiten en waarbij in de meeste gevallen opvang wordt voorzien in 

de CARA-centra, met specifiek voorbehouden plaatsen voor overgedragen vreemdelingen. Tevens 

wordt geoordeeld dat het gegeven dat Italië momenteel het voorwerp is van een uitzonderlijke immense 

toestroom van kandidaat-vluchtelingen en economische migranten door de politieke gebeurtenissen die 

plaatsgrepen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, niet automatisch betekent dat de verzoekster 

blootgesteld zal worden aan een onmenselijke of vernederende behandeling en/of dat haar 

asielaanvraag niet met de nodige aandacht en objectiviteit zal worden behandeld. Hieruit blijkt dat de 

gemachtigde daadwerkelijk is overgegaan tot een onderzoek naar het mogelijke bestaan van een 

schending van artikel 3 van het EVRM indien de verzoekster wordt overgedragen aan de Italiaanse 

autoriteiten. 
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Waar de verzoekster in wezen aangeeft dat het opvangsysteem en de dienstverlening in Italië 

fundamenteel tekortschiet en zij bij de overdracht naar dit land aan een onmenselijke behandeling of 

vernederende behandeling zal blootstaan in de zin van artikel 3 EVRM, hecht de Raad waarde aan de 

rapporten van OSAR, “Asylum procedure and reception conditions in Italy”, mei 2011 en NOAS, “The 

italian approach to asylum: Systems and core problems”, april 2011, waarbij aan dit laatste de voorkeur 

wordt gegeven omdat dit rapport gedetailleerder, uitgebreider is en meer concrete informatie bevat 

omtrent de asielzoekers die in het kader van de Dublin-II-Verordening worden overgedragen aan de 

Italiaanse autoriteiten. De gemachtigde steunt zich op deze rapporten om te besluiten dat een 

overdracht van de verzoekende partij naar Italië geen schending van artikel 3 EVRM teweegbrengt. 

Deze rapporten zijn bij het administratief dossier gevoegd. Bij de beoordeling van de gegevens uit het 

NOAS rapport moet worden benadrukt dat het rapport in zijn geheel moet gelezen worden en dat er niet 

kan uitgegaan worden van enkel partiële gedeeltes waaruit de verzoekster citeert. Bovendien maakt dit 

rapport een onderscheid tussen de asielzoekers die in Italië zijn gebleven na het indienen van een 

asielaanvraag en deze die ingevolge de Dublin-II-Verordening worden teruggebracht naar Italië.  

Uit de genoemde rapporten blijkt dat een genuanceerd beeld over de opvang en de behandeling van de 

asielzoekers, ook naar de procedureregels toe, zich opdringt. Lezing van het NOAS rapport van april 

2011 leert dat slechts van een minderheid van asielzoekers die Italië verlaten hebben, de asielaanvraag 

werd afgewezen. De meerderheid hiervan heeft een verblijfsvergunning verkregen. Diegenen die 

terugkeren naar Italië zonder eerst in Italië een asielaanvraag te hebben ingediend krijgen in het 

politiestation, bv. in de luchthaven, de mogelijkheid een asielaanvraag in te dienen. Zij ontvangen 

informatie en advies van onafhankelijke organisaties aangeduid door de autoriteiten die in de nabijheid 

zijn van het politiestation (NOAS verslag, pagina 13). Weliswaar zijn er incidenten gerapporteerd waar 

geen afspraken met de ‘Questura’ zijn verkregen, maar deze problematiek, voortvloeiend uit eventuele 

onwetendheid van de asielzoeker, kan voorkomen worden in het geval van de verzoekster die door 

middel van haar raadsman ongetwijfeld op de hoogte zal worden gebracht van de inhoud van het NOAS 

rapport waarin duidelijk wordt omschreven welke concrete stappen zij dient te ondernemen zo er zich 

een incident zou voordoen. Uit dit rapport blijkt tevens dat diegene die een asielaanvraag in Italië had 

ingediend, nog geen interview heeft gehad en waar nog geen beslissing over de asielaanvraag werd 

genomen, meestal toegang krijgt tot de verdere afhandeling van zijn asielprocedure. Indien in dat geval 

de beslissing al wel werd genomen en deze negatief is, is het meestal geen probleem om de heropening 

van de asielaanvraag te verkrijgen. De betrokkenen hebben ook de mogelijkheid om beroep in te stellen 

indien reeds een negatieve beslissing werd genomen omdat zij het Italiaans grondgebied hebben 

verlaten zonder het resultaat van de procedure af te wachten. (pagina 13-14 voormeld verslag). Wat de 

overgedragen asielzoekers in het kader van de Dublin-II-Verordening betreft, meldt voormeld rapport dat 

meestal opvangplaats voor hen gevonden wordt in CARA- centrums onder meer in Rome en in 

Malpensa. Diegenen die al in een centrum verbleven en dit verlaten hebben zonder toelating, verliezen 

hun opvangplaats. Verzoekster is echter niet in dat geval. In de ‘Fiumicino’ luchthaven krijgen 

Dublinterugkeerders opvang voor maximum twee weken tot een plaats vrijkomt in het SPRAR 

opvangsysteem. Is er geen plaats in dit systeem beschikbaar kunnen ze meestal toch blijven, zelfs voor 

verschillende maanden. Kwetsbare groepen hebben voorrang. Voorts blijken opvangplaatsen in Italië 

niet alleen voorzien te worden via het SPRAR opvangsysteem doch tevens via lokale projecten die 

opereren buiten het SPRAR opvangsysteem (pagina 20-23 voormeld verslag).  

 

Meteen is duidelijk dat er actueel in Italië opvangcapaciteit is en dat asielaanvragen er wel degelijk 

worden behandeld. Er bestaan verschillende opvangmogelijkheden waar verzoeker in principe toegang 

tot heeft zodat verzoeker niet aannemelijk maakt dat er voor hem bij terugkeer er geen mogelijke 

toegang tot opvang of dienstverlening, ondanks een actuele problematiek van massale toestroom van 

asielzoekers en migranten.  

 

Uit het NOAS rapport blijkt dat er weliswaar problemen zijn zeker bij asielzoekers die niet goed 

geïnformeerd zijn, doch dit is in casu niet het geval nu de raadsman het verslag kent dat verschillende 

organisaties vermeldt waartoe de verzoekster zich bij haar aankomst op de luchthaven ‘Fiumicino’ of 

elders kan richten. De verwijzing naar de sociale situatie van erkende vluchtelingen is alsnog niet aan 

de orde, nu verzoekster asiel vraagt, en nog niet werd erkend. Een citaat met betrekking tot de 

omstandigheden waarin sommige gehoren plaatsvinden kan op zich geen schending van artikel 3 van 

het EVRM in haren hoofde aannemelijk maken.  

 

Recent oordeelde het EHRM overigens nog dat hoewel uit rapporten van overheden en NGO’s blijkt dat 

hoewel de algemene situatie en verblijfomstandigheden van asielzoekers, erkende vluchtelingen en 

andere personen met een internationaal beschermingsstatuut in Italië inderdaad een aantal 

tekortkomingen vertonen, er geen systematisch falen wordt blootgelegd in het verlenen van steun aan 
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asielzoekers als leden van een welbepaalde kwetsbare groep, zoals dat  wel het geval was in de zaak 

M.S.S. Verder wordt gesteld dat de rapporten van het UNHCR verwijzen naar recente verbeteringen die 

de tekortkomingen in het systeem moeten remediëren. Verder gaf het Hof aan dat er geen redenen zijn 

om aan te nemen dat de asielzoeker niet zou kunnen genieten van de beschikbare steun in Italië of dat, 

wanneer hij daarbij problemen zou ondervinden, de Italiaanse autoriteiten niet adequaat zouden 

reageren op een verzoek tot bijstand. (EHRM 2 april 2013, nr. 27725/10, Mohammed Hussein v. 

Nederland en Italië).  De vergelijking die verzoekster maakt in haar verzoekschrift met het M.S.S.-arrest 

van datzelfde EHRM gaat dan ook niet op. Bovendien blijkt dat  het EHRM bij zijn beoordeling rekening 

hield –naast vele andere rapporten- met de door verzoekster geciteerde rapporten van NOAS en OSAR. 

 

De Raad kan dan ook de motieven van de bestreden beslissing betreffende het onderzoek naar een 

mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM bijtreden en samen met de verwerende partij 

vaststellen dat een dergelijke mogelijke schending niet is aangetoond. Aangezien de schending van de 

zorgvuldigheidsplicht door verzoekster op dezelfde gronden werd gebaseerd, is een dergelijke 

schending evenmin aannemelijk gemaakt. 

 

2.6. Het enig middel is ongegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig januari tweeduizend veertien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. A. DENYS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A. DENYS A. WIJNANTS 

 


