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 nr. 121 988 van 31 maart 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 Syrische nationaliteit te zijn, op 16 januari 2014 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten van 13 januari 2014. 

 

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 20 februari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 maart 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat H. VAN NIJVERSEEL 

loco advocaat A. VANHOECKE en van advocaat E. IMPENS, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, geboren te Latakia op (…)1987. 

 

1.2. Verzoeker verklaarde op 24 september 2013 het Rijk te zijn binnengekomen en vroeg op 25 

september 2013 de erkenning van de hoedanigheid als vluchteling aan. 

 

1.3. Op 25 september 2013 werd vastgesteld dat verzoekers vingerafdrukken overeenstemmen met 

vingerafdrukken die op 21 september 2013 genomen werden te Italië. 

 

1.4. Op 11 oktober 2013 werd verzoeker gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken, nopens de aan 

zijn asielaanvraag ten grondslag liggende motieven. 

 

1.5. Op 18 oktober 2013 werd een terugnameverzoek gericht aan de Italiaanse autoriteiten. 
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1.6. Op 20 december 2013 werden de Italiaanse asielinstanties ingelicht over het feit dat een 'tacit 

agreement' tot stand was gekomen, bij gebrek aan reactie binnen de voorziene termijn. 

 

1.7. Op 13 januari 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing, houdende de weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Dit is de thans bestreden beslissing. 

 

1.8. Op 13 januari 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tevens een beslissing tot vasthouding in een 

welbepaalde plaats. 

 

“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, wordt aan de heer / 

mevrouw die verklaart te heten': 

naam : Z. 

voornaam : A. 

geboortedatum : (…)1987 

geboorteplaats : Latakia 

nationaliteit : Syrië (Arabische Rep.) 

die een asielaanvraag heeft ingediend, hel verblijf in het Rijk geweigerd. 

 

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 wat van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

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

De betrokkene diende op 25.09.2013 voor het eerst een asielaanvraag in België. Da betrokkene was 

daarbij niet in het bezit van de in artikel 2 van de Vreemdelingenwet bedoelde binnenkomstdocumenten. 

Bovendien bleek uit de Eurodac-resultaten d.d., 25.09.2013 dal de vingerafdrukken van betrokkene 

reeds genomen werden in Italië op 21.09.2013. 

 

De betrokkene werd door onze diensten gehoord op 11.10.2013 en stelde daarbij Syrië op 20.09.2012 

verlaten te hebben en met het vliegtuig naar Egypte te zijn gereisd, waar hij dezelfde dag nog zou 

aangekomen zijn, Betrokkene zou vervolgens op 15.09.2013 Egypte verlaten hebben en via Italië en 

Frankrijk naar België gereisd zijn, waar hij op 25.09.2013 aankwam.  

 

Betrokkene geeft daarbij ook aan dat hij zijn vingerafdrukken in Italië genomen werden, maar dat hij 

daar geen asielaanvraag zou hebben ingediend. 

 

Gezien bovengenoemde Eurodac-resullaten en de verklaringen van betrokkene, werd op 18.10.2013 

een verzoek gericht aan de Italiaanse autoriteiten, teneinde de betrokkene over te nemen op grand van 

artikel (10)1. Echter ontvingen wij herop geen reactie van de Italiaanse autoriteiten, binnen de termijn 

vervat in art 18§1 van de Verordening 343/2003. Op 20.12.2013 werden de Italiaanse autoriteiten in 

kennis gesteld van hun verantwoordelijkheid voor de behandeling van de asielaanvraag van betrokkene 

op basis van artikel 18§7 van de Verordening 343/2003. 

 

Gedurende het gehoord. 22.10.2013 werd aan de betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke 

reden(en) hij besloot een asielaanvraag in te dienen in België en of hij met betrekking lot de 

omstandigheden van opvang of behandeling redenen heeft die volgens hem verzet tegen een 

overdracht aan de verantwoordelijke Lidstaat zouden rechtvaardigen. De betrokkene stelde hieromtrent 

dat hij naar België Is gekomen omdat zijn oom hier reeds verblijft. Hij geeft daarbij overigens dat hij niet 

wenst naar Italië te worden teruggestuurd omdat de mensenrechten daar niet gerespecteerd worden. 

De betrokkene stelde bovendien gedurende zijn gehoor dat hij in Italië gedurende een nacht door de 

politie vastgehouden werd en door hen geslagen werd. We benadrukken dat het volgen van de 

betrokkene in zijn keuze met betrekking tot het land waar hij een asielaanvraag wil indienen, zou 

neerkomen op het ontkennen van de doelstellingen van de Europese instanties.  
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In de Verordening 343/2003 worden immers de criteria en de mechanismen vastgelegd om te bepalen 

welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije 

keuze van de asielzoeker wordt uitgesloten. Elke lidstaat is overigens 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 mat artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens (EVRM), Hieromtrent moet tevens worden opgemerkt dal het aan de betrokkene 

toekomt om op grond van concrete, op zijn individuele zaak betrokkene feiten en omstandigheden 

aannemelijk te maken, dat hij door een overdracht driegt een reëel risico loopt te worden blootgesteld 

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

 

Italië werd bij ontstentenis van een antwoord op ons overnameverzoek d.d. 14.11.2013 verantwoordelijk 

voor de behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene. Dit Impliceert dat de betrokkene na 

overdracht er een asielaanvraag zal kunnen indienen. De betrokkene zal niet worden verwijderd naar 

zijn land van herkomst zonder een volledig onderzoek van zijn asielaanvraag. Met betrekking tot de 

overdracht naar Italië en de verantwoordelijkheid van Italië voor de behandeling van betrokkene zijn 

asielaanvraag dient te worden benadrukt dat Italië een volwaardig lid is van de Europese Unie en door 

dezelfde Internationale verdragen als België is gebonden zodat er geen enkele reden bestaat om aan te 

nemen dat betrokkene voor de behandeling van zijn asielaanvraag minder waarborgen In Italië dan in 

België zou genieten.  

 

Italië heeft eveneens de Vluchtelingenconventie van Genève van 28.07.1951 ondertekend en neemt net 

als België een beslissing over een asielaanvraag op basis van deze Vluchtelingenconventie en behelst 

op eenzelfde objectieve manier over de aangebrachte gegevens in een asielverzoek. De asielaanvraag 

van de betrokkene zal door de Italiaanse autoriteiten worden behandeld volgens de standaarden die 

voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese lidstaten. Er is dan 

ook geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de Italiaanse autoriteiten de minimumnormen inzake 

de asielprocedure en inzake de erkenning aïs 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. Verder kunnen -indien nodig- voorlopige maatregelen worden gevraagd met toepassing 

van artikel 39 van het procedurereglement van het Europees Hof voorde Rechten van de Mens. 

Betreffende de bewering van betrokkene dat hij in Italië een nacht vastgehouden werd door de politie en 

door hen geslagen werd, dient opgemerkt te worden dat betrokkene deze beweringen niet aannemelijk 

kan maken. De betrokkene brengt immers geen elementen en/of bewijzen aan die deze beweringen 

kunnen staven. Betrokkene had bovendien dé mogelijkheid in Italië een klacht in te dienen bij de 

daarvoor bevoegde Instanties, indien de politie zich zou ingelaten hebben met buitensporig gedrag/ 

geweld. Betrokkene het echter nagelaten heeft dit te doen. 

 

Betrokkene maakte overigens tijdens zijn gehoor ook geen enkele melding van feiten, ervaringen of 

omstandigheden die doen besluiten dat hij door een overdracht aan Italië in een situatie zou belanden 

die strijdig zou zijn met artikel 3 van het EVRM. 

 

De Italiaanse autoriteiten zullen bovendien tenminste zeven dagen op voorhand in kennis gesteld 

Worden van de overdracht van betrokkene zodat aangepaste opvang kan worden voorzien. Met 

betrekking tot de wens ven betrokkene om in België te blijven, omdat zijn oom hier reeds verblijft, dient 

opgemerkt te worden dat artikel 7 en 8 van Verordening 343/2003 de verantwoordelijkheid voor de 

behandeling van «en asielaanvraag inderdaad bij de Lidstaat leggen, waar gezinsleden van de 

aanvrager verblijven in de hoedanigheid van kandidaat-vluchteling of (erkende vluchteling. Er moet 

echter worden opgemerkt dat betrokkene ten overstaan van zijn in België verblijvende oom niet kan 

worden beschouwd als gezinslid, zoals omschreven door artikel 2, i) van Verordening 343/2003 

(echtgenoot of ongehuwde partner of minderjarige kinderen). Verder wijzen we er op dat de betrokkene 

in het kader van zijn asielaanvraag geen elementen aanbracht die aanleiding geven te besluiten dat er 

vanwege welbepaalde redenen tussen de betrokkene en zijn In België verblijvende oom een relatie van 

afhankelijkheid bestaat, die de nabijheid van de betrokkene bij zijn in België verblijvende oom 

noodzakelijk maakt, ' 

 

Op grond van de bovenvermelde vaststellingen kunnen we dan ook besluiten dat de verklaringen van 

betrokkene geen toepassing vinden binnen artikel 7 of 8, noch binnen artikel 15 van de Verordening 

343/2003. Gevraagd naar zijn gezondheidstoestand stelde de betrokkene dat deze 'ok' is. Ook na zijn 

gehoor bracht de betrokkene geen attesten of andere elementen aan die aanleiding geven te besluiten 

dat redenen van gezondheid aan overdracht aan ltalië zouden verhinderen, of dat redenen van 
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gezondheid bij overdracht zouden leiden tot een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die 

een inbreuk vormen op artikel 3 van het EVRM. Op basis van bovenvermelde argumenten en 

vaststellingen wordt besloten dat de betrokkene niet aannemelijk maakt dat hij een reëel risico loopt op 

blootstelling aan omstandigheden, die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. 

 

Voorts merken we op dat op 31.10.2013 meester Julien W per fax zijn tussenkomst als advocaat 

meldde. Meester W verwijst daarbij naar de tekortkomingen op niveau van de opvangmogelijkheden en 

de toegang tot de procedure, voor asielzoekers In Italië. Meester W baseert zich hieromtrent op een 

publicatie van OSAR, (Italië: Conditions d'accueil actuelle asile personnes avec un statut de protection, 

en particulier des personnes retournées selon Dublin, Octobre 2013. Echter dient opgemerkt te worden 

dat de publicatie door meester W toegevoegd als bijlage - slechts een samenvatting betreft van de 

eigenlijk publicatie van OSAR van oktober 2013, dat 70 pagina's omvat; dit terwijl de samenvatting - 

aangebracht door meester W - slechts drie pagina's beslaat. Tevens dient opgemerkt te worden dat In 

dit rapport zich beperkt tot een beschouwing van de situatie in Rome en Milaan en geenszins 

veralgemeend mag worden, Ult een analyse van het complete rapport kan dan ook hoegenaamd niet 

geconcludeerd worden dat de opvangmogelijkheden en toegang tot de procedure voor asielzoekers in 

Italië desastreus zouden zijn. 

 

Ook waar meester W voorts verwijst naar de scheepsramp nabij Lampedusa, waarbij meer dan 400 

migranten het leven lieten, en opnieuw bovengenoemde tekortkomingen aankaart, dient opgemerkt te 

worden dat voor Wat betreft de specifieke situatie op Lampedusa, gezien zijn specifieke geografische 

ligging, niet zonder meer en automatisch gesteld kan worden dat deze de norm Is voor het gehele 

Italiaanse asiel- en opvangbeleid. 

 

Uit een analyse van rapporten met betrekking tot Italië (Norwegian Organisation for Asylum Seekera 

(NOAS), 'The Italian approach to asylum: System and core problems", April 2011 & Schweizerische 

Flüchtelingshilfe/OSAR, "Asylum procedure and reception conditions In Italy - Report on the situation of 

asylum seekers, refugees, and persons under subsidiary or humanitarian protection, with focus on 

Dublin returnees", Berne and Oslo, May 201; Thomas Hammerbarg - Europees commissaris voor de 

mensenrechten (CHR), "Report by Thomas Hammerbarg Commissioner for Human Rights of the 

Council of Europe following his visit to Italy from 26 to 27 May 2011, 07.09.2011, Strasbourg; UNHCR, 

"UNHCR Recommandations on important aspects of refugee protection in Italy", July 2013, 

Schweizerische Flüchtelingshilfe SFH. "Italien: Aufnahmebedingungen. Aktuelle Situation von 

Asyilsuchenden und Schutzberechtigten, Insbesondere Dublin-Rückkehrenden", Bern, Oktober 2013) 

blijkt bovendien dat men niet kan stellen dat het systeem van de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Italië dergelijke structurele tekortkomingen vertoont waardoor 

asielzoekers, die in het kader van de Dublin-Verordening aan Italië worden overgedragen, er 

onmenselijk of vernederend behandeld worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. In die zin volstaat de verwijzing Van meester W 

naar de website 'http://Www.asylumineurope.org', waarin verwezen wordt naar de conclusies van het 

rapport van OSAR van oktober 2013, waarin gesteld wordt dat diegenen die reeds gebruik konden 

maken van het opvangsysteem in Italië, niet langer het recht hebben te kunnen verblijven in één van de 

opvangcentra in Italië, tenzij er plaatsen beschikbaar zijn, evenmin, Betrokkene verklaarde immers zelf 

dat hij in Italië geen asiel heeft aangevraagd en dat dit niet de bedoeling was, hiermee rekening 

houdende dient te worden opgemerkt dat men in dergelijk geval niet onder de Richtlijn 2003/9/EG van 

de Raad d.d., 27.01.2003 tot vaststelling van de minimumnormen voor de opvang van asielzoekers In 

de lidstaten, valt en derhalve als niet-asielzoeker geen recht heeft op de opvang die voorzien wordt voor 

asielzoekers in de vermeldde richtlijn waarbij het voor ieder redelijk en logisch denkend mens duidelijk 

mag zijn dat men de Italiaanse autoriteiten niet kan betichten van een schending van 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, van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) of van de 

Opvangrichtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27.01.2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de 

opvang van asielzoekers in de lidstaten. 

  

Uit de hogerop aangehaalde rapporten (Norwegian Organisation for Asylum Seekeres (NOAS), 'The 

Italian approach to asylum: System and core problems", April 2011 & Schweizerische 

FlüchteIingshilfe/OSAR, "Asylum procedure and reception conditions in Italy - Report on the situation of 

asylum seekers, refugees, and persons under subsidiary or humanitarian protection, with focus on 

Dublin returnees", Bern and Oslo, May 2011), kan bovendien worden opgemaakt dat vreemdelingen die 

in het kader van de Dublin-Verordening overgedragen worden aan de bevoegde Italiaanse autoriteiten 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

bij hun aankomst in Italië door de luchthavenpolitie worden geholpen om in contact te treden met de 

verantwoordelijke autoriteiten en dat zij in beginsel de mogelijkheid hebben om een eerder 

aangevangen asielprocedure te hervatten of een nieuwe op te starten. Op basis van deze informatie kan 

worden besloten dat ook de betrokkene na overdracht zal worden verwezen naar de bevoegde 

instanties. Een kopie van vermelde rapporten werd in bijlage toegevoegd aan het administratief dossier 

van betrokkene er dient dan ook gesteld te worden dat meester W zijn conclusie, dat Italië de 

Internationale verplichtingen inzake opvang van asielzoekers en de toegang tot de asielprocedure niet 

respecteert en dit als zodanig als zeer problematisch beschouwt, niet aannemelijk is. 

Meester W verwijst tenslotte ook naar de situatie In Syrië, waarbij ook Italië een grote instroom van 

kandidaat-vluchtelingen kende en baseert zich hiervoor op een publicatie van het UNHCR 'Growing 

numbers of Syrians arriving in southern Italy', 13 septembre 2013, beschikbaar op 

Http://www.unhcr.org/523e41e9.html. 

 

Meester W duidt hierbij op de reacties die dit teweeg bracht en waarbij op Europees en Internationaal 

niveau unaniem opgeroepen wordt tot meer solidariteit bij de andere EU Lidstaten, ten aanzien van de 

grensstaten. Echter dient gesteld te worden dat het feit dat Italië een uitzonderlijke toestroom van 

immigranten kent door de politieke gebeurtenissen in Syrië 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. 

 

Op deze basis wordt dan ook besloten dat er geen grond Is voor de behandeling van de asielaanvraag 

door de Belgische instanties met toepassing van artikel 3(2) van de Verordening 343/2003. Hieruit volgt 

dat België niet verantwoordelijk i& voor de behandeling van de asielaanvraag, die aan de Italiaanse 

autoriteiten toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 

18(7) van de 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 betrokkene het grondgebied van België verlaten, evenals het grondgebied van de 

staten die het Schengenacquis ten voile toepassen tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

Betrokkene zal teruggeleid worden naar [ autoriteiten bij wie betrokkene zal aangeboden worden], 

Naam en hoedanigheid, datum, handtekening en stempel van de overheid. 

 

Brussel, 13.01.2014 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel werpt verzoeker een schending op van artikel 3.2 van de Dublin-II-

Verordening 343/2003 en van artikel 3, § 1 van de richtlijn 2005/85/EG. 

 

2.1.2. Verzoeker betoogt dat de voormelde rechtsregels zijn geschonden, doordat de behandeling van 

asielzoekers in Italië mensonwaardig en inadequaat zou zijn. Er zouden geen voldoende 

opvangplaatsen zijn. Verzoeker verwijst hierbij naar een OSAR-rapport, alsook naar mediaberichtgeving 

nopens de situatie in Lampedusa. Er diende aldus verzoeker toepassing te worden gemaakt van artikel 

3.2 van de Verordening 343/2003. 

  

2.1.3
. 

De Raad stelt vooreerst vast dat nergens in de toelichting bij het eerste middel nader wordt 

ingegaan op de, blijkens de opgave van de beweerdelijk geschonden rechtsregels, door verzoeker 

nochtans voorgehouden schending van artikel 3, § 1 van de richtlijn 2005/85/EG. Bij gebreke van een 

weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door de verzoekende partij vermelde 

rechtsregel zou zijn geschonden, kan de verweerder zich desbetreffend niet met kennis van zaken 

verdedigen, zodat het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen schending van deze rechtsregel 

om die reden als onontvankelijk dient te worden beschouwd (RvS 18 juni 1992, nr. 39.750, Arr. RvS 

1992, z.p.). 

http://www.unhcr.org/523e41e9.html
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2.1.4. In antwoord op verzoekers concrete kritiek, laat de Raad gelden dat in de bestreden beslissing 

afdoende wordt gemotiveerd nopens de situatie in Italië en de opvangmogelijkheden voor asielzoekers 

aldaar. De bestreden beslissing maakt dienaangaande uitdrukkelijk melding van de volgende 

elementen: 

 

"(...) Voorts merken we op dat op 31.10.2013 meester Julien W per fax zijn tussenkomst aïs advocaat 

meldde. Meester W verwijst daarbij naar de tekortkomingen op niveau van de opvangmogelijkheden en 

de toegang tot de procedure voor asielzoekers in Italië. Meester W baseert zich hieromtrent op een 

publicatie van OSAR, Italie: Conditions d'accuiel actuelle des requérants d'asiel et personnes avec un 

statut de protection en particulier des personnes retournées selon Dublin, Octobre 2013. Echter dient 

opgemerkt te worden de publicatie -door meester W toegevoegd als bijlage- slechts een samenvatting 

betreft van de eigenlijke publicatie van OSAR van oktober 2013, dat 70 pagina 's omvat; dit terwijl de 

samenvatting aangebracht door meester W slechts drie pagina 's beslaat. Tevens dient opgemerkt te 

worden dat in dit rapport zich beperkt tot een beschouwingen aangaande de situatie in Rome en Milaan 

en geenszins veralgemeend mag worden. Uit een analyse van het complete rapport kan dan ook 

hoegenaamd niet geconcludeerd worden dat de opvangmogelijkheden en toegang tot de procedure 

voor asielzoekers in Italië desastreus zou zijn. Ook waar meester W voorts verwijst naar de 

scheepsramp nabij Lampedusa, waarbij meer dan 400 migranten het leven lieten, en opnieuw 

bovengenoemde tekortkomingen aankaart, dient opgemerkt te worden dat voor wat betreft de specifieke 

situatie op Lampedusa gezien zijn specifieke geografische liggen, niet zonder meer en automatisch 

gesteld kan worden dat deze norm is voor het gehele Italiaanse asiel- en opvangbeleid. 

(...) 

Uit een analyse van rapporten met betrekking tot Italië (...) blijkt bovendien dat men niet kan stellen dat 

het systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Italië structurele 

tekortkomingen vertoont waardoor asielzoekers die in het kader van de Dublin-Verordening aan Italië 

worden overgedragen, er onmenselijk of vernederend behandeld worden in de zin van art. 3 van het 

EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. (...) " 

 

2.1.5. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat door de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op grondige 

en zorgvuldige wijze werd onderzocht of de verzoekende partij bij een overdracht aan Italië een reëel 

risico zou lopen op blootstelling aan omstandigheden die strijdig zijn met artikel 3 van het EVRM. 

 

2.1.6. Door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie 

en Armoedebestrijding werd uitdrukkelijk gemotiveerd nopens het verslag dat door de verzoekende 

partij werd voorgelegd (een samenvatting van een publicatie van OSAR), doch er diende te worden 

besloten dat voormeld rapport niet toelaat te concluderen dat de opvangmogelijkheden in geheel Italië 

onvoldoende zouden zijn. Terwijl een verwijzing van de verzoekende partij naar de situatie op 

Lampedusa niet dienstig is, zoals terecht opgemerkt door de gemachtigde van de staatssecretaris. 

Inderdaad kan niet ernstig worden voorgehouden dat de heel specifieke situatie op Lampedusa zonder 

meer en automatisch als norm voor het gehele Italiaanse asiel- en opvangbeleid kan worden 

beschouwd. 

  

2.1.7. Verzoeker laat na in concreto aan te tonen dat zijn situatie gelijkaardig is aan de situatie van 

asielzoekers zoals aangeklaagd in de rapporten waarnaar hij verwijst. Hij heeft een asielaanvraag 

ingediend in Italië en geen enkele klacht geuit. Verzoeker kan daarom niet meer nuttig voorhouden dat 

uit het ontbreken van een formeel akkoord zou afgeleid kunnen worden dat er geen garantie is dat hij 

alsnog een asielaanvraag kan indienen of dat zijn asielaanvraag wordt onderzocht; uit de door 

verzoeker overgemaakte rapporten kan ook niet worden afgeleid dat de Italiaanse autoriteiten het 

indienen of voortzetten van een asielaanvraag door vreemdelingen die in het kader van de Dublin-II-

Verordening door de Belgische autoriteiten naar Italië worden teruggestuurd, ernstig zouden 

bemoeilijken of onmogelijk zouden maken. Er is geen reden om te besluiten dat de Italiaanse 

autoriteiten verzoeker geen toegang zouden verlenen tot de asielprocedure.  

 

2.1.8. De Raad concludeert dat de documentatie waarnaar verzoeker verwijst om aan te tonen dat zijn 

overdracht naar Italië mogelijk een schending inhoudt van artikel 3 van het EVRM te algemeen van aard 

is en deels gedateerd. Ze bevat geen specifieke informatie met betrekking tot Syrische asielzoekers die 

worden overgedragen in het kader van de Dublin-II-Verordening nadat zij voorheen daar geen 

asielaanvraag hebben ingediend, maar louter algemene informatie. Tevens dient te worden opgemerkt 

dat een groot deel van de informatie betrekking heeft op de situatie van asielzoekers die zich over zee 
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een toegang tot Italië willen verschaffen en dus niet op vreemdelingen die in het kader van de Dublin-II-

Verordening aan Italië worden overgedragen.  

 

2.1.9. De Raad merkt op dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker in Italië nog geen asiel 

heeft aangevraagd, zoals hij overigens ook uitdrukkelijk verklaarde. Bijgevolg dient te worden benadrukt 

dat de Italiaanse overheid vooralsnog niet gehouden was om de verzoekende partij bij haar eerder 

verblijf in Italië recht op opvang te verschaffen. Het bestuur merkte dan ook terecht op dat verzoeker de 

Italiaanse overheid er niet van kan betichten om de minimumnormen van de asielprocedure niet te 

respecteren. 

 

2.1.10. In zoverre verzoeker aanvoert dat de uitzonderlijke instroom van kandidaat-vluchtelingen uit 

Syrië voor een onmenselijke en vernederende behandeling zou zorgen, merkt de Raad nog op dat ook 

hieromtrent uitdrukkelijk werd gemotiveerd door het bestuur: 

 

"(...) Echter dient gesteld te worden dat het feit dat Italië een uitzonderlijke toestroom van immigranten 

kende door de politieke gebeurtenissen in Syrië impliceert up zich geenszins dat de betrokkene zal 

worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling en/of dat zijn asielaanvraag 

niet me 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 ccii andere Lidstaat worden terug- of 

overgenomen niet met de nodige zorg en conform de er zake geldende internationale regelgeving zou 

onderzoeken.” 

 

Het loutere feit dat verzoeker een andere mening is toegedaan dan het bestuur volstaat uiteraard niet 

om afbreuk te doen aan de motivering van de bestreden beslissing. 

 

2.1.11. Uit artikel 3.2 van de EU-Verordening 343/2003 kan geen verplichting worden afgeleid voor de 

Belgische autoriteiten om de asielaanvraag van verzoeker zelf te behandelen. Dit artikel voorziet enkel 

dat de Belgische autoriteiten deze mogelijkheid hebben. Het komt immers niet aan verzoeker toe om 

zelf te kiezen in welk land hij zijn asielaanvraag behandeld wenst te zien. Artikel 3.2 van de EU-

Verordening 343/2003 bepaalt als volgt:  

 

"2. In afwijking van lid 1 kan elke lidstaat een bij hem ingediend asielverzoek van een onderdaan van 

een derde land behandelen, ook al is hij daartoe op grond van de in deze verordening neergelegde 

criteria niet verplicht. In dat geval wordt deze lidstaat de verantwoordelijke lidstaat in de zin van deze 

verordening en neemt hij de daaruit voortvloeiende verplichtingen op zich. In voorkomend geval stelt hij 

de lidstaat die op grond van de criteria van deze verordening voorheen verantwoordelijk was, of de 

lidstaat waar een procedures loopt om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk was, of de lidstaat tot 

welke een verzoek tot overname of terugname is gericht, daarvan in kennis". 

 

Daarnaast heeft verzoeker niet aangegeven enige gezondheidsproblemen te kennen. In diens Dublin-

interview van 11 oktober 2013, dat gevoegd zit in het administratief dossier, antwoordt verzoeker 

immers op de vraag naar zijn gezondheidstoestand: “OK”. 

 

Het bestuur kwam na grondig onderzoek van de elementen die de concrete situatie van verzoeker 

daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels, niet op kennelijk 

onredelijke wijze tot de bestreden beslissing. 

 

Het eerste middel is niet gegrond.  

 

2.2.1. In een tweede middel werpt verzoeker de schending op van de artikelen 52 en 62 van de 

vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, de motiveringsplicht als beginsel van 

behoorlijk bestuur en tenslotte de schending van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

2.2.2. Verzoeker acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat de motivering van de bestreden 

beslissing op geen enkele wijze afdoende nauwkeurig of volledig zou zijn. Verzoeker maakt tevens 

gewag van een stereotiepe motivering. 

 

2.2.3. De in artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 
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administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Verzoeker voert bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat dit onderdeel van het middel, infra, vanuit dit 

oogpunt wordt onderzocht. 

 

2.2.4. Wat de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet betreft, moet er op 

worden gewezen dat artikel 6 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 bepaalt dat deze "slechts van 

toepassing is op de bijzondere regelingen waarbij de uitdrukkelijke motivering van bepaalde 

bestuurshandelingen is voorgeschreven, in zoverre deze regelingen minder strenge verplichtingen 

opleggen". Uit een en ander volgt dat op het stuk van de motiveringsverplichting de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen een wet van suppletoire aard is 

(RvS 30 maart 2004, nr. 129.903; RvS 27 juni 2006., nr. 160.589). 

 

2.2.5. Verzoeker kan daarnaast niet dienstig voorhouden dat de motivering stereotiep zou zijn. De 

bijzonder uitgebreide en gedetailleerde motivering van de bestreden beslissing behandelt de specifieke 

situatie waarin verzoeker zich bevindt, met uitdrukkelijke verwijzingen naar diens eigen verklaringen, 

alsook naar de documenten dewelke door de vorige raadsman van verzoeker werden voorgelegd. 

Tevens dient te worden opgemerkt dat zelfs indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte- en gestandaardiseerde 

motivering (quod non in casu), dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing 

niet naar behoren is gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171, RvS 27 juni 2007, nr. 172.821, 

e.a.). 

 

2.2.6. In zoverre verzoeker met de schending van het materiële motiveringsbeginsel voorhoudt dat het 

bestuur niet bewijst of onvoldoende onderbouwt dat hij bij een overdracht aan Italië niet op straat zal 

belanden, herhaalt de Raad nogmaals dat door het bestuur terecht werd opgemerkt dat verzoeker 

tijdens diens eerste verblijf in Italië geen asielaanvraag indiende, zodat het respecteren van de 

minimumnormen voor de opvang van asielzoekers niet aan de orde was. Verzoekers beschouwingen 

zijn niet dienstig, gelet op het feit dat hij, bij gebreke aan een daadwerkelijke asielaanvraag, niet eens 

recht had op opvang voorzien voor asielzoekers, zoals voorgeschreven in de richtlijn 2003/9/EG.  

 

2.2.7. Tenslotte merkt de Raad nog op dat verzoeker niet ingaat op de voorgehouden schending van 

artikel 52 van de vreemdelingenwet, artikel dat overigens betrekking heeft op de bevoegdheid van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zodat hiervan sowieso niet dienstig de 

schending kan worden aangevoerd. Dit onderdeel van het middel is dan ook onontvankelijk. 

 

Het tweede middel is niet gegrond.  

 

2.3.1. In een derde middel beroept verzoeker zich op een schending van het proportionaliteitsbeginsel. 

 

2.3.2. Hij houdt voor dat 'de gevolgen van de beslissing van de DVZ, meer bepaald de overdracht aan 

Italië, totaal niet in verhouding zijn met het voordeel dat de Belgische staat eventueel meent uit deze 

beslissing te kunnen halen'. 

 

2.3.3. Gezien Italië niet tijdig gereageerd heeft op het overnameverzoek, is Italië in toepassing van 

artikel 18.7 van de EU-Verordening 343/2003 verantwoordelijk geworden voor de asielaanvraag van 

verzoeker. Deze verantwoordelijkheid werd hen meegedeeld aan de hand van een ‘tacit-agreement’ van 

20 december 2013. Verzoeker ontkent niet dat Italië overeenkomstig de geldende regelgeving 

verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn asielaanvraag. Verzoekende partij is evenwel de 

mening toegedaan dat Italië geen menswaardige behandeling kan garanderen. 

 

Verzoeker valt in herhaling waar hij beweert dat een overdracht naar Italië buiten verhouding staat en 

omwille van het gebrek aan opvang, mensonwaardig zou zijn. 
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De Raad herhaalt dat betreffende deze beschouwingen van verzoeker reeds afdoende werd 

uiteengezet, onder meer in de bespreking van het eerste middel, om welke redenen deze niet kunnen 

leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet 

toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen 

alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). Om het proportionaliteitsbeginsel als 

toepassing van het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing 

staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat 

in casu niet het geval is.  

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat zijn rechten in Italië niet zouden gerespecteerd worden, nu Italië, 

net als België, gebonden is aan internationale en Europese basisregels. De verzoekende partij brengt 

geen enkel concreet element aan waaruit blijkt dat Italië de asielaanvragen van vreemdelingen die 

overgenomen worden van een andere lidstaat niet met de nodige zorg en conform de ter zake geldende 

internationale regelgeving zou onderzoeken. Italië is een volwaardig lid van de Europese Unie en door 

dezelfde verdragen als België gebonden, zodat er geen enkele reden is om aan te nemen dat 

verzoekende partij voor de behandeling van de asielaanvraag in Italië minder waarborgen zou genieten 

dan in België. De Belgische asielinstanties vermogen, bij afwezigheid van overtuigend andersluidend 

bewijsmateriaal ter zake, niet anders dan er van uit te gaan dat de Europese instellingen de nodige 

garanties bieden tot naleving van de regelgeving. Verzoeker dient zijn rechten in Italië uit te putten, en 

zo hij er onregelmatig zou worden behandeld of zo zijn asielaanvraag niet zou worden, dient hij zich tot 

de hogere autoriteiten te wenden.  

 

Zoals het bestuur in de bestreden beslissing reeds heeft benadrukt, komt het volgen van de keuze van 

een verzoekende partij van het land waar deze asiel wil aanvragen neer op het ontkennen van de 

doelstellingen van de Europese instanties. In zoverre verzoeker verwijst naar het verblijf van haar oom 

in België, merkt de Raad nog op dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt om welke reden dit 

feit de bestreden beslissing disproportioneel zou maken. De verzoekende partij toont niet aan dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie op 

kennelijk onredelijke wijze heeft gehandeld bij het nemen van de in casu bestreden beslissing. De 

verzoekende partij haar beschouwingen falen volkomen. 

 

Het derde middel is niet gegrond. 

 

2.4.1. In een vierde en laatste middel beroept verzoeker zich op een schending van de artikelen 2, 3, 5 

en 8 van het EVRM. 

 

2.4.2. Verzoeker somt op welke rechten in deze verdragsartikelen beschermd worden, en betoogt dat hij 

bij een overdracht aan Italië het reëel risico loopt op onmenselijke vernederende behandeling als 

asielzoeker. 

 

2.4.3. Met zijn vage en summiere beschouwingen toont verzoeker geenszins een schending aan van de 

artikelen 2, 3 of 5 EVRM. De bewijslast rust in de eerste plaats op diegene die een schending inroept 

van het recht op leven of de menselijke waardigheid zoals beschermd door de artikelen 2 en 3 van het 

EVRM. Verzoeker moet dus redelijkerwijs aannemelijk maken dat de bestreden beslissing de 

beëindiging van diens leven tot gevolg zal hebben, dan wel dat er ernstige en duidelijke redenen zijn om 

te geloven dat zij een risico lopen op folteringen, onmenselijke of vernederende handelingen. In casu 

toont de verzoekende partij dit niet aan. Hij gaat zelfs niet in op de concrete motieven van de bestreden 

beslissing. De Raad verwijst dan ook naar de omstandige bespreking van voorgaande middelen. 

 

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om 

een inbreuk uit te maken op artikel 2 of 3 van het EVRM. Een strikt hypothetische schending van artikel 

2 of 3 EVRM volstaat op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233, RvS 28 maart 2002, nr. 105.262, 

RvS 14 maart 2002, nr. 104.674). 

 

2.4.4. Tot slot verwijst verzoeker naar artikel 8 van het EVRM en verwijst hij naar de aanwezigheid van 

zijn oom in België, alsook naar de duurzame binding die hij met België heeft ontwikkeld. 

  

2.4.5. De Raad herneemt dat het niet aan de vreemdeling toekomt om zelf te kiezen in welk land hij zijn 

asielaanvraag behandeld wenst te zien. In casu heeft het bestuur terecht vastgesteld dat Italië 
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verantwoordelijk is voor de behandeling van verzoekers asielaanvraag. Het loutere gegeven dat 

verzoeker liever in België bij diens oom zou blijven, maakt vanzelfsprekend niet dat de bestreden 

beslissing dient te worden vernietigd. 

 

Verzoeker vermeldt in diens Dublin-interview van 11 oktober 2013, dat in het administratief dossier 

gevoegd zit, geen naam, adres of enig ander gegeven over zijn ‘oom’. Zodoende kan aan het bestuur, 

ook omwille van die redenen, niet verweten worden de vermeende ‘oom’ niet in rekenschap te nemen. 

 

Verzoeker kan niet dienstig voorhouden dat de bestreden beslissing een schending inhoudt van zijn 

recht op een privéleven. Verzoekers vage en summiere verwijzingen naar de sociale en affectieve 

entourage en zijn psychologisch en sociaal evenwicht, volstaan niet. Anders dan wat verzoeker 

voorhoudt vallen gewone sociale of zakelijke relaties immers principieel niet, zonder meer, onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM (zie onder meer : RvS 14 november 2005, nr. 151.290; RvS 15 

februari 2005, nr. 140.615, RvS 23 januari 2002, nr. 102 840; RvS 22 september 2004, nr. 135 236). 

Verzoeker toont geen gezinsleven aan in de zin van artikel 8 van het EVRM.   

 

Bovendien geldt dat in casu geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid vanhet EVRM dient te 

gebeuren. Immers betreft de bestreden beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf. Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens is van oordeel dat er geen inmenging is en derhalve geen 

toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM dient te gebeuren indien het om 

een eerste toelating gaat. 

  

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de 'fair balance'-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). In casu toont 

verzoeker niet aan dat hij het voorgehouden privéleven, in zoverre dit zou kunnen worden aangenomen, 

niet elders kan leiden. 

 

2.4.6. Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het uitbouwen of het verderzetten 

van een normaal en effectief gezinsleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan 

eerbiediging van het privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Aldus kan de opgeworpen 

schending van artikel 8 van het EVRM niet worden aangenomen. 

 

Het EHRM heeft er, inzake immigratie, daarenboven reeds bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat 

het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een 

staat waarvan hij geen onderdaan is binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, 

Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43). 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt evenmin aangetoond. 

 

Het vierde middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig maart tweeduizend veertien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


