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 nr. 123 354 van 29 april 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 21 februari 2014 heeft 

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

van 23 januari 2014 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 19 maart 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 april 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat HARDY, die loco advocaat S. SAROLEA verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 23 januari 2014 werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten, onder een bijlage 26quater. Die beslissing werd ter kennis gebracht op 23 

januari 2014. Het betreft de bestreden beslissing: 

 

“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(1), die verklaart te heten(1): 

naam : (…) 

die een asielaanvraag heeft ingediend, het verblijf in het Rijk geweigerd. 
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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 van artikel 20(1 )c van 

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

De betrokkene vroeg op 18.11.2013 een tweede maal asiel in België. Hij legde kopies voor van een op 

09.07.2006 afgegeven paspoort van Syrië, dat geldig is tot 08.07.2012 en van een 22.10.2007 

afgegeven rijbewijs van Syrië. De betrokkene vroeg op 01.03.2013 een eerste maal asiel in België. 

Omdat vingerafdrukkenonderzoek aantoonde dat de vingerafdrukken van de betrokkene op 21.01.2013 

vanwege illegale binnenkomst werden geregistreerd te Italië warden de Italiaanse instanties op 

20.03.2013 verzocht de asielaanvraag van de betrokkene te behandelen. Omdat de Italiaanse instanties 

ons verzoek niet binnen de door Verordening 343/2003 bepaalde termijn beantwoordden werden ze 

verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene. De betrokkene was op 

29.05.2013 het voorwerp van een beslissing van weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 26quater) en werd op 09.07.2013 aan de Italiaanse instanties overgedragen. We 

merken op dat de Italiaanse instanties op 18.06.2013 alsnog lieten weten dat ze instemden met de 

behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene op grand van artikel 10(1) van Verordening 

343/2003. Vingerafdrukkenonderzoek in het kader van de tweede asielaanvraag van de betrokkene wijst 

uit dat de betrokkene op 25.07.2013 asiel vroeg in Zweden. 

De betrokkene werd door onze diensten gehoord op 05.12.2013 en verklaarde dat hij na overdracht aan 

Italië een week in Siracusa verbleef zonder verblijfplaats. Met bus en trein keerde hij terug naar België 

vanwaar hij via Duitsland zijn weg vervolgde naar Zweden, waar hij asiel vroeg in juni 2013. Hij voegde 

toe dat zijn asielaanvraag na een maand en tien dagen werd afgewezen. Na ongeveer twee maanden 

verblijf in Zweden keerde de betrokkene per bus terug naar België, waar hij naar eigen zeggen op 

15.10.2013 aankwam. Hij verklaarde verder dat hij geen asiel vroeg in Italië. 

Omdat Italië eerder al instemde met de behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene werd op 

20.12.2013 een verzoek voor terugname op grand van artikel 16(1)c van Verordening 343/2003 gericht 

aan de Italiaanse instanties, dat niet binnen de door Verordening 343/2003 gestelde termijn werd 

beantwoord. Artikel 20(1 )b van Verordening 343/2003 stelt dat de voor terugname verzochte Lidstaat 

binnen een termijn van een maand moet antwoorden op verzoeken voor terugname op grand van artikel 

16, lid 1,c)d) en e) en die niet zijn gebaseerd op via het Eurodac-systeem verkregen gegevens. Het 

zonder reactie laten verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn van een maand staat volgens artikel 

20(1 )c gelijk met de aanvaarding van het terugnameverzoek 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 20(1 )c van Verordening 343/2003 verantwoordelijk 

voor de behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene. 

Tijdens het verhoor werd aan de betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke reden(en) hij besloot 

opnieuw asiel te vragen in België en of hij met betrekking tot omstandigheden van opvang of van 

behandeling redenen heeft, die volgens hem verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke 

Lidstaat zouden rechtvaardigen. De betrokkene antwoordde dat hij besloot opnieuw asiel te vragen in 

België omdat hij een verblijfplaats wil en geen plaats had om naartoe te gaan. De betrokkene uitte 

tijdens zijn verhoor verzet tegen een overdracht aan Italië omdat hij in Italië slecht werd behandeld, werd 

geslagen, geen opvang kreeg en op straat diende te leven. We merken op dat het volgen van de 

betrokkene in zijn keuze van het land waar hij 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 lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker wordt uitgesloten. De loutere 

persoonlijke appreciatie van een Lidstaat door de betrokkene of het aanraden van een Lidstaat door 

derden kunnen dan ook geen grand zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van 

Verordening 343/2003. 

Elke Lidstaat is wel 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) of artikel 4 van het Handvest 

van de Grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest). Hieromtrent wijzen we er op dat het aan de 

betrokkene toekomt om op grond van concrete feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat hij 

door een overdracht aan Italië een reëel risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die 

een schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

Zoals reeds vermeld uitte de betrokkene tijdens zijn verhoor verzet tegen een overdracht aan Italië 

omdat hij in Italië slecht werd behandeld, werd geslagen, geen opvang kreeg en op straat diende te 

leven. 
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Middels schriftelijke tussenkomsten van zijn raadsvrouw d.d. 08.11.2013, 12.12.2013 en 27.12.2013 

verzoekt de betrokkene de Belgische instanties zijn asielaanvraag te behandelen op grond van artikel 

3(2) van Verordening 343/2003. De betrokkene stelt dat een overdracht aan Italië gelijk staat aan 

onderwerping aan een onmenselijke en vernederende behandeling. De betrokkene verklaart dat hij na 

overdracht aan Italië op straat belandde en dat de Italiaanse instanties hem weigerden bescherming te 

verlenen. Verder wordt geopperd dat de betrokkene een risico loopt op "refoulement" gezien de 

betrokkene naar eigen zeggen reeds het voorwerp was van een afwijzingsbeslissing van "technische" 

aard omdat hij geen gevolg zou hebben gegeven aan een oproeping. De betrokkene argumenteert 

verder dat het Italiaanse opvangnetwerk door de voortdurende immigratie onder zware druk staat. De 

betrokkene haalt ondermeer de volgende rapporten aan : Schweizerische Fluchtelingshilfe, "Reception 

conditions in Italy. Report on the current situation of asylum seekers and beneficiaries of protection, in 

particular Dublin returnees", Bern, oktober 2013; "Report by Nils Muiznieks, commissioner for Human 

Rights of the Council of Europe. Following his visit to Italy from 3 to 6 July 2012", Straatsburg, 

18.09.2012; UNHCR, "Recommendations on important aspects of refugee protection in Italy", juli 2013; 

OSAR/JUSSBUSS, "Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italië. Rapport sur la situation des 

requérantes d'asile, des réfugies et des beneficiaries d'une protection subsidiaire ou humanitaire, et plus 

spécialement sur les personnes de retour en Italië dans le cadre du système de Dublin", Bern en Oslo, 

mei 2011. 

Zoals reeds vermeld komt het aan de betrokkene toe op grond van concrete feiten en omstandigheden 

aannemelijk te maken dat hij door een overdracht aan Italië een reëel risico op blootstelling aan 

omstandigheden die een schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest. Hieromtrent merken we op dat de verklaringen van de betrokkene niet eenduidig zijn. Terwijl 

hij tijdens zijn verhoor verklaarde dat hij nooit asiel vroeg in Italië wordt in het schrijven d.d. 08.11.2013 

gesteld dat de Italiaanse instanties hem zouden hebben geweigerd bescherming te bieden. In het 

schrijven van 12.12.2013 wordt dan weer gesteld dat hij het voorwerp was van een beslissing van 

afwijzing van "technische aard" terwijl er volgens de betrokkene geen sprake was van een vraag om 

bescherming. Terwijl de betrokkene tijdens zijn verhoor stelde dat hij na overdracht aan Italië op straat 

belandde en een week dakloos in Siracusa doorbracht wordt in het schrijven d.d. 12.12.2013 gesteld dat 

de betrokkene in een opvangcentrum verbleef. Terwijl door de betrokkene wordt geopperd dat de 

Italiaanse instanties hem bescherming zouden hebben geweigerd wordt in het schrijven d.d. 12.12.2013 

toch gewag gemaakt van een oproeping, die naar het opvangcentrum zou zijn gestuurd. De betrokkene 

zou deze oproeping niet hebben ontvangen, omdat hij het opvangcentrum op dat ogenblik naar eigen 

zeggen reeds had verlaten. Het feit dat de betrokkene aan een opvangcentrum werd toegewezen en het 

feit dat hij werd opgeroepen door de bevoegde instanties doen volgens ons afbreuk aan de via de 

verklaringen van de betrokkene gewekte suggestie dat hij door de Italiaanse instanties aan zijn lot werd 

overgelaten. Vanwege de discrepanties in zijn verklaringen ter zake kan volgens ons dan ook niet 

worden besloten dat de betrokkene door overdracht aan Italië in een situatie terecht zou komen die 

strijdig is artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

Met betrekking tot aan Italië overgedragen personen benadrukken we dat verscheidene bronnen 

bevestigen dat personen, die in het kader van Verordening 343/2003 aan Italië worden overgedragen, in 

het algemeen toegang hebben tot opvang en worden geholpen om in contact te treden met de 

verantwoordelijke autoriteiten (UNHCR, "Recommendations on important aspects of refugee protection 

in Italy", juli 2013, p. 10 en Schweizerische Fluchtelingshilfe, "Italiën : Aufnamebedingungen. Aktuelle 

Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Ruckkehrenden", Bern, 

oktober 2013, p. 13.). Met steun van het Europees Vluchtelingenfonds werd bovendien bijkomende 

opvangcapaciteit specifiek gericht op àan Italië overgedragen personen in het leven geroepen. 

Verder zijn we van oordeel dat uit een analyse van rapporten met betrekking tot de situatie van 

asielzoekers in Italië (Norwegian Organisation for Asylum Seekers (NOAS), "The Italian approach to 

asylum: system and core problems", april 2011; Schweizerische Fluchtelingshilfe/OSAR/Jussbuss, 

"Asylum procédure 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 en Oslo, mei 2011; Thomas Hammerberg - Europees commissaris voor de mensenrechten (CHR), 

"Report by 'Thomas Hammerberg Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following 

his visit to Italy from 26 to 27 May 2011", 07.09.2011; UNHCR, "Recommendations on important aspects 

of refugee protection in Italy", juli 2013; Schweizerische Fluchtelingshilfe, "Italiën : 

Aufnamebedingungen. Aktuelle Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere 

Dublin-Ruckkehrenden", Bern, oktober 2013) niet kan worden besloten dat de procedures inzake asiel 

en internationale bescherming en onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Italië dermate 

structurele tekortkomingen vertonen dat asielzoekers die in het kader van Verordening 343/2003 aan 

Italië worden overgedragen per definitie in een situatie belanden die kan worden gelijkgesteld met een 

onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-
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Handvest. Kopies van de vermelde rapporten worden bijgevoegd aan het administratief dossier van de 

betrokkene. 

Dat Italië door de politieke gebeurtenissen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten een uitzonderlijke 

toestroom van immigranten kende en nog steeds kent 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. 

We merken op dat de Italiaanse instanties bij ontstentenis van een antwoord op ons verzoek voor 

overname op grond van artikel 20(1 )c van Verordening 343/2003 verantwoordelijk werden voor de 

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

betrokkene na overdracht aan de Italiaanse een asielaanvraag kan indienen. De Italiaanse instanties 

zullen zijn asielaanvraag onderzoeken en de betrokkene niet zullen verwijderen naar zijn land van 

herkomst zonder een volledig en gedegen onderzoek van zijn asielaanvraag. Hij zal in zijn hoedanigheid 

van asielzoeker zijn  toegelaten te verblijven in Italië tijdens de duur van de behandeling van zijn 

asielaanvraag en de door de wet voorziene bijstand 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 moet dan ook van worden uitgegaan dat Italië 

het beginsel van non-refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de 

Conventie van Genève en het EVRM nakomt. Italië is als lidstaat van de Europese Unie gebonden door 

dezelfde internationale verdragen als België. 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, waaronder dus ook België. Italië onderwerpt 

asielaanvragen, net als België en de andere Lidstaten, aan een individueel onderzoek en kent de 

vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toe aan personen, die voldoen aari de in de 

regelgeving voorziene voorwaarden. 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 tevens 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. 

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

Gevraagd naar zijn gezondheidstoestand maakte de betrokkene tijdens zijn verhoor d.d. 05.12.2013 

geen melding van gezondheidsproblemen. De betrokkene bracht tijdens de duur van zijn asielaanvraag 

geen attesten of andere elementen aan, die aanleiding geven te besluiten dat redenen van gezondheid 

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

leiden tot een risico op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden vormen van artikel 

3 van het EVRM. 

De Italiaanse autoriteiten zullen bovendien minstens zeven dagen 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 hij door overdracht aan Italië een reëel risico loopt op blootstelling aan 

omstandigheden die een inbreuk zouden vormen op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest. 

Op basis van bovenvermelde argumenten wordt tevens 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 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en artikel 20(1 )c 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 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 binnen de 7 (zeven) dagen en dient hij (zij) zich aan te 

bieden bij de bevoegde Italiaanse instanties…” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“Kennelijke appreciatiefout en machtsoverschrijding. 

Schending van de formele en materiële motiveringsplichten voorzien in artikel 62 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering 

van vreemdelingen, en in artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering 

van de bestuurshandelingen en het principe van behoorlijk bestuur en meer bepaald de 

zorgvuldigheidsplicht. 

Alleen of gepaard met artikel 3 van de Verordening van de Raad (EG) nr 343/2003 van 18 februari 2003 

(Dublin II). artikel 3 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en artikel 4 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese-Unie (HGEU):  

IN RECHT 

Art. 3(2) van de Dublin II Verordening als volgt luidt ("Humanitaire clausule"): (…). Artikel 3 EVRM stelt: 

(…). Artikel 4 HGEU stelt: (…). (een beslissing genomen in toepassing van de Dublin Verordening is in 

de werkingssfeer van de HGEU, zie artikel 51 HGEU). Artikel 62 van de wet van 15 december 1980 en 

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

bestuurshandelingen eisen een volledige en correcte motivering van de administratieve beslissingen. 

Deze motivering moet rekening houden met de elementen van het dossier in het geheel en hierop 

antwoorden op pertinente wijze zodat de eiser de redenering en de draagwijdte van de akte kan 

begrijpen. 

De Raad van State heeft al duidelijk gesteld dat volgens artikel 62 VW en artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de bestuurshandelingen (…). (RvS, 25 avril 

2002, n° 105.385). Bovendien, (…). ( RvV nr 95 594 van 22 januari 2013). De administratieve 

rechtsbeginselen van goed bestuur en de zorgvuldigheidsplicht verplichten de overheden om zich 

zorgvuldig te informeren om een beslissing te nemen. De Raad van State heeft de zorgvuldigheidsplicht 

als volgt omschreven : (…). Uw Raad heeft ook gesteld dat de administratie (…).  

 

ONDERDELEN VAN HET MIDDEL 

 

A. EERSTE ONDERDEEL 

 

De motivering is duidelijk niet passend daar in de beslissing wordt gesteld : "het volgen van de 

betrokkene in zijn keuze van het land waar hij asiel ml vragen neerkomt op het ontkennen van de 

doelstellingen van de Europese instanties" omdat "de loutere persoonlijke appreciatie van een Lidstaat 

door de betrokkene of het aanraden van een Lidstaat door derden kunnen dan ook geengrond zijn voor 

de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 343/2003.” Verzoeker, en zijn raadsman, 

hebben zijn persoonlijke situatie uitgelegd. De reden waarom hij asiel aanvraagt in België heeft niets te 

maken met een "loutere appréciatif van een Lidstaat" of het "aanraden van een Lidstaat door derden". 

Verzoeker is de slachtoffer geweest van mishandelingen en schendingen van zijn recht op asiel. Zijn 

verklaringen zijn gestaafd door verslagen en vaststellingen van hoge rechtscolleges. Deze motivering is 

niet passend. 

 

B. TWEEDE ONDERDEEL 

 

Verwerende partij verwijst naar zogezegde "discrepanties" om te besluiten dat verzoeker kan niet "door 

overdracht aan Italië in een situatie terecht zou komen die strijdig is artikel 3 van het EVRM of artikel 4 

van het EU-Handvest". 

 

Omtrent de eerste discrepantie 

Volgens verwerende partij zouden de verklaringen van verzoeker niet eenduidig zijn omdat "Terwijl hij 

tijdens zijn verhoor verklaarde dat hij nooit asiel vroeg in Italië wordt in het schrijven dd 8.11.2013 [van 

zijn raadsman] gesteld dat de Italiaanse instanties hem %ouden hebben geweigerd bescherming te 

bieden." Verzoeker heeft uitgelegd dat hij de kans niet kreeg om beschermd te worden. Dat een migrant 

uit Syrië die per boot naar Europa komt, nood heeft aan internationale bescherming, is manifest. Het feit 

dat de Italiaanse autoriteiten niet het nodige hebben gedaan om verzoeker in de mogelijkheid te stellen 

zijn persoonlijke nood aan bescherming uit te leggen, en hem de vereiste minimum 

ontvangomstandigheden te gunnen, blijkt duidelijk uit zijn verklaringen (die bovendien gestaafd worden 

door algemene informatie). Verzoeker werd, samen met andere migranten, onderschept en opgesloten 

in een gesloten centrum dat hij als een gevangenis beschrijft. Daar zijn ze de slachtoffers geweest van 
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mishandelingen door de Italiaanse autoriteiten (moest blijven met zijn natte kleren, kreeg geen eten 

gedurende een dag, werd geslagen, geen medische zorgen,...). Na enkele dagen werd hij vrijgelaten, 

samen met andere migranten, en zij kregen bevelen om Italië te verlaten. Verzoeker kreeg de 

mogelijkheid niet om asiel aan te vragen in Italië en er werd hem bevolen het land te verlaten. Uit 

verzoekers verklaringen blijkt duidelijk dat de Italiaanse autoriteiten geweigerd hebben hem 

bescherming te bieden. Het nood aan bescherming was nochtans duidelijk. Deze verklaringen worden 

ook gestaafd door zijn raadsman, o.a. in de brief dd 8/11/2013. In deze schrijven wordt ook gesteld dat 

"l'Italië, sans même l'interroger, a refusé de lui octroyer une quelconque protection. Son dossier n'y a 

pas été examiné de manière sérieuse au égard à la situation sévissant en Syrië ». De verklaringen van 

verzoeker, en de uitleggingen van zijn raadsman zijn in dit verband helemaal niet strijdig. Italië weigerde 

hem een bescherming te bieden, en heeft zelfs zijn nood aan bescherming niet onderzocht. De 

zogezegde tegenstrijdigheid tussen verzoeker zijn verklaringen en de uitleggingen van zijn raadsman 

vloeit van een subjectieve lezing van deze uitleggingen door verwerende partij voort. De motivering is 

niet passend. 

 

Omtrent de tweede discrepantie 

De verklaringen van verzoeker zouden niet eenduidig zijn omdat "In het schrijven van 12.12.2013 wordt 

dan weer gesteId dat hij het voorwerp was van een beslissing van afwijzing van "technische aard" terwijl 

er volgens betrokkene geen sprake was van een vraag om bescherming'. Op dit punt doet verwerende 

partij een overdreven formele lezing van de uitleggingen van verzoeker en zijn raadsman. Zoals 

hierboven uitgelegd weet verzoeker niet of hij als asielzoeker werd geregistreerd door de Italiaanse 

autoriteiten. Dat moet verwerende partij weten. Wat verzoeker wel weet is dat zijn nood aan 

bescherming opvallend was, en is, en dat de Italiaanse autoriteiten hem opgesloten hebben en aan 

vernederende behandelingen hebben onderworpen, en daarna hem bevolen hebben het land te 

verlaten. Hij kreeg de mogelijkheid niet om zijn nood aan bescherming uit te leggen. Toen verzoeker, na 

zijn overdracht naar Italië, opnieuw werd gevraagd Italië te verlaten, nam hij niettemin de beslissing om 

zich opnieuw aan te melden aan de autoriteiten in Siracusa. Daar werd hem gezegd dat nadat hij het 

gesloten centrum had verlaten, zijn procedures afgerond werden, en dat hij Italië moest verlaten. Hij 

kreeg zijn paspoort terug. Het feit dat hij zijn paspoort terugkreeg is het bewijs dat hij zich bij de 

Italiaanse overheden aanmeldde. Nochtans werd er hem geen opvangstructuur toegewezen. Hij kreeg 

het bevel om het grondgebied te verlaten. Van daar leidde de raadsman van verzoeker af dat hij 

waarschijnlijk een technische beslissing tot weigering kreeg. Verzoeker weet niet of hij als asielzoeker 

werd geregistreerd door de Italiaanse overheden. Verzoeker kent bovendien de wetten en procedures 

niet. Hij verteld zijn eigen ervaringen op basis van wat hij weet en kent. Hij kreeg de kans niet om zijn 

asielmotieven uit te leggen in Italië. Misschien was hij niettemin geregistreerd als asielzoeker, aangezien 

zijn nood aan bescherming duidelijk was. Het zou eigenlijk nog meer zorgwekkend zijn indien de 

Italiaanse autoriteiten hem niet als asielzoeker hadden geregistreerd. Dat betekent dat de Italiaanse 

autoriteiten zijn nood aan bescherming helemaal niet van plan waren te onderzoeken, hoewel zijn nood 

opvallen was, wat strijdig is met het beginsel van "non-refoulement". Verwerende partij moet weten in 

welke hoedanigheid verzoeker werd geregistreerd door de Italiaanse autoriteiten. Verwerende partij 

beperkt zich tot het onderstrepen van onduidelijkheden, hoewel verwerende partij over de nodige 

informatie gemakkelijk kan beschikken. Dat is een duidelijk gebrek aan zorgvuldigheid en de motivering 

is noch passend noch voldoende. (…). (RvS nr 220.622 van 17 september 2012). De zorgvuldigheid 

met dewelke verwerende partij de situatie en aanvraag van verzoeker moest onderzoeken is nog sterker 

omdat artikel 3 EVRM ingeroepen wordt door verzoeker, die bovendien bijzonder kwetsbaar is (EHRM 

Singh c. België): (…).  UK Supreme Court, EM and others c. Secretary of State Department, 19 februari 

2014: (…).  Verwerende partij lijkt te vergeten dat verzoeker zich in een bijzondere kwetsbare situatie 

bevond, en nog altijd bevindt. Als asielzoeker, en bovendien aangezien zijn persoonlijke parcours, is 

verzoeker bijzonder kwetsbaar: (…).  Er kan van verzoeker niet redelijk verwacht worden dat hij precies 

op de hoogte is van de effectieve stand van zijn statuut in Italië. Hij kan alleen weten wat hem door de 

Italiaanse politiediensten en overheden werd verteld. Hij heeft aannemelijk gemaakt dat die overheden 

zijn nood aan bescherming weigeren in overweging te nemen. De motivering is niet passend. 

Verwerende partij is bovendien schuldig aan een overdreven formele lezing van de verklaringen van 

verzoeker, en die van zijn raadsman, en heeft zelf niet het nodige gedaan om na te gaan of verzoeker in 

Italië als asielzoeker werd geregistreerd. 

 

Omtrent de derde discrepantie 

De verklaringen van verzoeker zouden niet eenduidig zijn omdat "Terwijl de betrokkene tijdens zijn 

verhoor stelde dat hij na overdracht aan Italië op straat belandde en een week dakloos in Siracusa 

doorbracht wordt in het schrijven dd 12.12.2013 gesteld dat de betrokkene in een opvangcentrum 

verbleef Hier ook blijkt dat de motivering niet passend is en dat de analyse van verwerende partij niet 
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zorgvuldig is. In het schrijven dd 12.12.2013 wordt nergens gesteld dat verzoeker, na zijn terugkeer in 

Italië, in een opvangcentrum verbleef. In de brief dd 12.12.2013 wordt verwezen naar het 

opvangcentrum/gevangenis waar verzoeker, samen met andere migranten, opgesloten werd toen hij in 

Italië aankwam: "Pour rappel, Monsieur SINO a quitté ce centre d'accueil en raison des violences 

extrêmes qui y sévissaient et aux mauvais traitements qu'il y a subis (...) A. ce sujet, je vous renvoie à 

mon précédent courrier » Verwerende partij verwart twee verschillende tijdsperioden: toen verzoeker in 

Italië aankwam, en werd opgesloten, en toen hij naar Italië werd teruggebracht en naar Siracusa 

terugging om asiel aan te vragen. Daar kreeg hij zijn paspoort terug en werd hij opnieuw gevraagd om 

het land te verlaten. De zogezegde tegenstrijdigheid vindt geen steun in het administratief dossier. De 

zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplichten werden duidelijk geschonden. 

 

Omtrent de appreciatie van de verklaringen van verzoeker in het algemeen 

Die zogezegde discrepanties vormen een essentiële deel van de motivering. Die zijn de enige motieven 

die door verwerende partij naar voor worden gebracht om verzoekers verklaringen in verband met de 

mishandelingen waarvan hij de slachtoffer is geweest in Italië tegen te spreken. Deze motieven rusten 

nochtans op manifeste appreciatiefouten en schendingen van de zorgvuldigheidsplicht. De motivering is 

niet passend noch voldoende. Het relaas van verzoeker met betrekking tot de mishandelingen waarvan 

hij de slachtoffer is geweest worden niet geldig tegengesproken.  Over zijn relaas in detentie is et geen 

lijn te lezen in de beslissing. Over de mishandelingen waarvan hij de slachtoffer is geweest ook niet. 

Over de omstandigheden in dewelke de migranten werden ontvangen legt verzoeker aannemelijke 

verklaringen uit, die bovendien gestaafd zijn door algemene informatie. Verzoeker is het slachtoffer 

geweest van handelingen die verboden zijn door artikel 3 EVRM en artikel 4 HGEU. Zijn bijzondere 

kwetsbaarheid en nood aan bescherming werd niet overwogen door de Italiaanse autoriteiten, in strijd 

met die bepalingen (zie EVRM,MSS c. België). De zogezegde tegenstrijdigheden vinden geen steun in 

het administratief dossier en zijn helemaal niet voldoende om zijn relaas niet aannemelijk te maken. Er 

dient bovendien benadrukt te worden dat die zogezegde tegenstrijdigheden ressorteren van een 

(onzorgvuldige) vergelijking van de verklaringen van verzoeker en die van zijn raadsman. Er werd 

verzoeker niet gevraagd om zich daarover uit te leggen. Verzoeker bijzondere kwetsbare situatie werd 

door verwerende partij niet voldoend in overweging genomen. Het is overdreven om van hem, als 

asielzoeker en na het parcours die hierboven uiteengezet is, te verwachten exacte informatie te 

verschaffen over zijn administratieve statuut en stand van procedures in Italië. Verwerende partij is niet 

zorgvuldig geweest, en beperkte zich bovendien in een passieve houding door niet na te gaan of 

verzoeker als asielzoeker was of is geregistreerd bij de Italiaanse overheden. De motivering is niet 

voldoende om te besluiten dat verzoeker niet het slachtoffer is geweest van schendingen van zijn 

grondrechten in Italië. Over die eerdere mishandelingen spreekt verwerende partij zich niet duidelijk uit. 

De motivering is niet  passend. UK Supreme Court, EM and others c. Secretary of State Department, 19 

februari 2014: (…).  Verzoeker is het slachtoffer geweest van schendingen van zijn grondrechten, en 

riskeert nog altijd om in een situatie terecht te komen die strijdig is met artikel 3 EVRM en artikel 4 

HGEU. 

 

C. DERDE ONDERDEEL 

 

Er wordt in de bestreden beslissing verder gemotiveerd: "Het feit dat de betrokkene aan een 

opvangcentrum werd toegewezen en het feit dat hij werd opgeroepen door de bevoegde instanties doen 

volgens ons afbreuk aan de via de verklaringen van de betrokkene gewekte suggestie dat hij door de 

Italiaanse instanties aan zijn lot werd overgelaten". Verwerende partij stelt vast dat verzoeker een 

"opvangcentrum werd toegewezen" en dat hij "opgeroepen" werd door de "bevoegde instanties".  Aan 

verzoeker werd geen opvangcentrum toegewezen. Hij legt uit dat hij opgesloten werd met tal andere 

migranten en onderworpen werden aan vernederende behandelingen. Hij werd na enkele dagen 

bevolen om Italië te verlaten. Verwerende partij is schuldig aan een manifeste appreciatiefout. 

Verzoeker werd niet "opgeroepen door de bevoegde instanties". Zoals hierboven uitgelegd, werd er aan 

verzoeker gezegd, toen hij naar Siracusa terugkwam, dat aangezien hij Italië verlaten was, zijn 

procédure afgerond waren. Verwerende partij steunt op geen vaste en objectieve informatie om vast te 

stellen dat verzoeker overeenkomstig de minimumstandaarden werd ontvangen, en dat hij de mogelijk 

kreeg om zijn nood aan bescherming uiteen te zetten. Verwerende partij is schuldig aan een manifeste 

appreciatiefout en aan een gebrek aan zorgvuldigheid. De motivering is niet passend. 

 

D. DERDE ONDERDEEL 

 

Verwerende partij heeft de informatie waarover zij beschikte onzorgvuldig onderzocht, en is schuldig 

aan manifeste appreciatiefouten. De motivering van de beslissing in verband met de situatie in Italië is 
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niet passend noch voldoende. De uitvoering van de bestreden beslissing houdt een reëel risico in voor 

schendingen van grondrechten beschermd o.a. door artikel 3 EVRM.   

 

a. In verband met de opvang van migranten en asielzoekers 

Uit het verslag UNHCR, « UNHCR Recommendations on important aspects of refugee protection in Italy 

» blijkt dat de Italiaanse overheden niet in staat zijn om hun internationale verplichtingen te respecteren 

in verband met het opvang van asielzoekers en migranten. Het gaat hier duidelijk om "structurele 

tekortkomingen": (…).  In het verslag "Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, about 

Italy, 2012" wordt duidelijk gemaakt dat de opvangstructuren zorgwekkend zijn en dat de CARA ("first-

reception centres") op gevangenissen lijken: (…).  Dat is ook precies wat verzoeker heeft uitgelegd. Uit 

het verslag "Gutachten zum Beweisbeschluss des VG Braunschweig vom 28.09.2012" van "borderline-

europe" blijkt ook dat de opvangstructuur niet geschikt en overladen zijn zodat velen asielzoeker op 

straat belanden. Het geval van de asielzoekers onder een Dublin-procedure is nog erger (p. 41): (…). 

LeParisien, in het artikel "Migrants de Lampedusa: le reportage qui choque les Italiëns" dd 18.12/2013, 

verwijst naar de reactie van de HCR en EU-Commissie na de uitzending van een reportage betreffende 

de manier waarop migranten worden behandeld aan hun aankomst in Italië: (…).  In het document van 

K. BIANCHINI, «An overview of transferts of asylum seekers from Germany to Italy under the Dublin II 

Régulation », 1 november 2013, wordt uitgelegd dat meer en meer Duitse administratieve 

rechtscolleges bevelen de schorsing van de uitwijzing van vreemdelingen naar Italië wegens structurele 

tekortkomingen in de Italiaanse opvangsysteem: (…).  In het verslag dd oktober 2013, OSAR, « Italië : 

Conditions d'accueil. Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en 

particulier celles et ceux de retour en Italië dans le cadre de Dublin », wordt gesteld : (…).   

 

b. Toegang tot de asielprocedure — non-refoulement 

Uit het verslag UNHCR, « UNHCR Recommendations on important aspects of refugee protection in Italy 

» blijkt dat toegang tot asielprocedure, in het bijzonder voor asielzoekers onder Dublin-overdracht, 

vertraagd wordt. Dat heeft als gevolg dat deze asielzoeker in de tussentijd op straat belanden: (…).  In 

het verslag "Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, about Italy, 2012, wordt gesteld : 

(…).  De Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, « L'arrivée de flux 

migratoires mixtes sur les côtes Italiënnes », 31 oktober 2013, getuigt ook van de structurele 

tekortkomingen en de houding van de Italiaanse overheden die de migranten ertoe dwingen om in een 

andere land asiel aan te vragen (p. 7-9). In het verslag van OSAR, « Procédure d'asile et conditions 

d'accueil en Italië. Rapport sur la situation des requérant-e-s d'asile, des réfugié-e-s et des bénéficiaires 

d'une protection subsidiaire ou humanitaire, et plus spécialement sur les personnes de retour en Italië 

dans le cadre du système de Dublin », mei 2011, worden deze houding en de verschillende praktijken 

van de Italiaanse overheden om het indienen van asielaanvragen moeilijk of onmogelijk te maken 

benadrukt: (…).  In het verslag "Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, about Italy, 

2012", wordt benadrukt date er geen doeltreffende beroepsprocedure bestaat in Italië: (…).  

Schendingen van het beginsel van non-refoulement en ontkenningen van het recht op een 

beroepsprocedure worden ook benadrukt door het UNHCR, in het verslag “UNHCR Recommendations 

on important aspects of refugee protection in Italy »: (…).   

 

C. Besluit 

- Verwerende partij heeft een manifeste appreciatiefout begaan waar in de beslissing wordt gesteld 

"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." Het tegendeel blijkt duidelijk uit de bekende informaties. 

Verwerende partij is schuldig aan een manifeste appreciatiefout daar wordt genegeerd dat Italië aan 

structurele tekortkomingen lijdt in verband met het ontvangen van asielzoekers en de behandeling van 

asielaanvragen conform de Europese standaarden (Richtlijnen en EVRM). 

- De situatie van verzoeker, in het bijzonder aangezien hij onder een Dublin-overdracht is, zal strijdig 

zijn met artikel 3 EVRM. 4 HGEU zijn recht op asiel en het beginsel van non- refoulement. Verzoekers 

relaas ivm met de situatie die hij ervaren heeft toen hij aankwam in Italië en toen hij daar terugging 

wordt duidelijk gestaafd door algemene informatie. 

- De motivering van de beslissing is niet voldoende daar er geen rekening wordt gehouden met de 

informatie die door verzoeker, en door zijn raadsman, werden gegeven in verband met de situatie in 

Italië. 

- Verwerende partij heeft deze informatie niet passend onderzocht, wat ook een schending uitmaakt 

van het beginsel van behoorlijk bestuur en de zorgvuldigheidsplicht. 
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- De algemene situatie van asielzoekers en meer bepaald degene die door een Dublin- overdracht 

naar Italië worden teruggebracht is zorgwekkend, en er bestaat een reëel risico op schendingen van hun 

grondrechten, meer bepaald artikel 3 EVRM. Verwerende partij moest bijgevolg verzoeker 

asielaanvraag aanvaarden, en door de Belgische asielinstanties laten behandelen. Indien verwerende 

partij verzoeker toch naar Italië wenst terug te sturen, moest zij zorgen voor individuele waarborgen. 

- Aangezien de situatie in Italië, en verzoekers parcours, is het in, ieder geval, manifest onredelijk om 

te besluiten dat "de Italiaanse instanties zullen zijn asielaanvraag onderzoeken en de betrokkene niet 

zullen verwijderen naar zijn land van herkomst zonder een volledig en gedegen onderzoek van zijn 

asielaanvraag, omdat "bij ontstentenis van een antwoord op ons verzoek voor overname op grond van 

artikel 20(1)c van Verordening 343/2003" de Italiaanse instanties "verantwoordelijk worden voor de 

behandeling van de door de betrokkene in België ingediende asielaanvraag. In twee verschillende 

zaken in dewelke verwerende partij asielzoekers naar Spanje wenste over te dragen heeft Uw Raad 

benadrukt dat verwerende partij de situatie zorgvuldig moest onderzoeken en dat verwerende partij zich 

niet mag beperken tot het vermoeden dat aangezien het lidstaat gebonden is door de reglementering, 

de asielzoeker geen risico loopt en dat aile standaard gerespecteerd worden. (RvV nr 116.183 van 19 

december 2013, RvV nr 118.663 van 10 februari 2014).” 

 

2.2. Verzoeker betoogt dat hij bij een overdracht aan Italië het voorwerp zal uitmaken van onmenselijke 

en vernederende behandelingen. Hij voert rapporten aan van internationale organisaties waarin de 

situatie van asielzoekers in Italië wordt behandeld. Op basis van de aangebrachte rapporten tracht hij 

aan te tonen dat hij, omwille van de uitvoering van de bestreden beslissing, een reëel risico loopt om te 

worden onderworpen aan een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het 

EVRM en artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Op basis dezelfde 

rapporten tracht hij aan te tonen dat hij dient te worden beschouwd als een persoon welke deel uitmaakt 

van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk van slechte behandeling in Italië, 

zijnde de asielzoekers. Hij verwijst onder meer ook naar het arrest van het EHRM in de zaak M. S. S. t. 

België en Griekenland. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. 

 

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

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen.  

 

Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, kan een overdracht 

naar de bij toepassing van de Verordening (EG) nr. 343/2003 verantwoordelijke lidstaat, slechts strijdig 

zijn met artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, wanneer de Lidstaten 

niet onkundig kunnen zijn van het feit dat de tekortkomingen in het systeem van de asielprocedure en 

de opvangvoorziening van asielzoekers in de op grond van de Dublin II-verordening verantwoordelijke 

lidstaat, ernstige en op feiten beruste gronden vormen om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel 

risico zal lopen op onmenselijke of vernederende behandeling In de zin van artikel 4 van het Europees 

Handvest van de Grondrechten, een overdracht naar de overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 

343/2003 verantwoordelijke lidstaat strijdig zijn met die bepaling. 

 

Niet elke schending van de grondrechten door de overeenkomstig de Dublin II-criteria verantwoordelijke 

lidstaat heeft een invloed op de verantwoordelijkheid van de andere lidstaten. Een dergelijke redenering 

zou immers strijdig zijn met de bestaansreden van de Unie, de verwezenlijking van de ruimte van 

veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid, en meer bepaald het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, 

dat berust op wederzijds vertrouwen en een vermoeden dat de overige lidstaten het Unierecht en meer 

in het bijzonder de grondrechten eerbiedigen, die in de onderhavige context op het spel staan. 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelt uitdrukkelijk: 
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“Bovendien zou het niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen en het systeem van verordening 

nr. 343/2003 indien de geringste schending van de richtlijnen 2003/9, 2004/83 of 2005/85 zou volstaan 

om de overdracht van een asielzoeker aan de normaal gesproken bevoegde lidstaat te verhinderen. 

Door het vermoeden te vestigen dat de grondrechten van de asielzoeker zullen worden geëerbiedigd in 

de lidstaat die normaal gesproken bevoegd is om zijn asielverzoek te behandelen, beoogt verordening 

nr. 343/2003 namelijk een duidelijke en hanteerbare methode in te voeren om snel te kunnen bepalen 

welke lidstaat bevoegd is voor de behandeling van een asielverzoek, zoals uit met name de punten 124 

en 125 van de conclusie in zaak C-411/10 blijkt. Daartoe voorziet verordening nr. 343/2003 in een 

regeling die inhoudt dat slechts één lidstaat, die op basis van objectieve criteria wordt aangewezen, 

bevoegd is om een in een land van de Unie ingediend asielverzoek te behandelen. 

Indien iedere niet-naleving van afzonderlijke bepalingen van de richtlijnen 2003/9, 2004/83 of 2005/85 

door de bevoegde lidstaat tot gevolg zou hebben dat de lidstaat waarin een asielverzoek is ingediend, 

de asielzoeker niet aan die eerste staat kan overdragen, zou aan de in hoofdstuk III van verordening nr. 

343/2003 neergelegde criteria om de bevoegde lidstaat te bepalen, een extra uitsluitingscriterium 

worden toegevoegd, volgens hetwelk geringe schendingen van voormelde richtlijnen in een bepaalde 

lidstaat, ertoe kunnen leiden dat deze staat wordt ontslagen van de uit deze verordening voortvloeiende 

verplichtingen. Dit zou die verplichtingen elke inhoud ontnemen en de verwezenlijking van het doel, snel 

te bepalen welke lidstaat bevoegd is om een in de Unie ingediend asielverzoek te behandelen, in gevaar 

brengen." (HvJ, Grote Kamer, arrest in de zaken C-411/10 en C-493/10, 21 december 2011, punten 84 

en 85). 

 

Het EHRM oordeelt vaststaand in dezelfde zin dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten 

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

kan stellen, wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

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

behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM (EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, 

arrest, n° 20113/07§ 75; EHRM 26 april 2005, Muslim v.. Turkey, arrest, n° 53566/99, § 66). 

 

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 

(EHRM 21 januari 2011, M. S. S. v. Belgium and Greece, supra, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, 

Said v. the Netherlands, arrest, n° 2345/02, § 54; EHRM 26 april 2005, Muslim v. supra' § 67; EHRM 

15 november 1996, Chahal v. the United Kingdom, arrest, 22414/93, §§ 99-100). 

 

Een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land leidt echter 

op zich niet tot een inbreuk op artikel 3 van het EVRM (EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah and others v. 

the United Kingdom, supra, § 111). 

 

Het Hof benadrukt dat het loutere gegeven dat een persoon dient terug te keren naar een land waar zijn 

economische positie slechter zal zijn dan in de verwijderende Staat niet volstaat om de hoge drempel 

vereist voor de uitwerking van artikel 3 van het EVRM te evenaren (EHRM 27april 2010, Miah v. the 

United Kingdom, onontvankelijkheidsbeslissing, n° 53080/07, § 14; EHRM 27 mei 2008, N. v. the United 

Kingdom, Grote Kamer, n° 26565/05, § 42). 

 

Artikel 3 van het EVRM kan niet zodanig worden geïnterpreteerd dat het een verplichting zou inhouden 

voor de Lidstaten om iedereen binnen hun rechtsgebied van huisvesting te voorzien. Noch omvat die 

verdragsbepaling een algemene verplichting om vluchtelingen financiële ondersteuning te geven 

teneinde hen in staat te stellen om een bepaalde levensstandaard te behouden (MSS v. Belgium and 

Greece, supra, § 249). 

 

Vreemdelingen die het voorwerp vormen van een verwijderingsmaatregel kunnen in principe geen 

rechten laten gelden om op het grondgebied te verblijven om te blijven genieten van medische, sociale 

of andere vormen van bijstand of diensten. Bij afwezigheid van uitzonderlijke en dwingende redenen van 

humanitaire aard die zich tegen een overdracht of verwijdering verzetten, is het feit dat de materiële en 

sociale leefomstandigheden aanzienlijk zouden verminderen op zich niet voldoende om te leiden tot een 

schending van artikel 3 van het EVRM (EHRM 27 mei 2008, N. v. the United Kingdom, supra, § 42; 

EHRM 2 april 2013, Mohammed Hussein and others v. the United Kingdom and others, 

onontvankelijkheidsbeslissing, n° 27725/10, §71). 
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Wanneer de bronnen waarover men beschikt een algemene situatie beschrijven, moeten de specifieke 

beweringen van een verzoekende partij worden gestaafd door andere bewijselementen (EHRM 4 

december 2008, Y.v. Russia, supra, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italy, supra, § 131; EHRM 4 

februari 2005, Mamatkulov and Askarov v. Turkey, arrest, n° 46827/99, § 73; EHRM 26 april 2005, 

Miislim v. Turky, supra, § 68). 

 

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 (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. Belgium and Greece, supra, § 359 in 

fine). De verzoekende partij dient derhalve aan te tonen dat de specifieke elementen van haar 

individueel dossier aanleiding geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM. Uit de rechtspraak 

van het EHRM blijkt tevens dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende partij aanvoert dat zij 

deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk van slechte 

behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de verzoekende partij 

aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de praktijk in kwestie aan te 

nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (EHRM 28 februari 2008, Saadi v. 

Italy, supra, § 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. Russia, supra, § 80; EHRM 

11 januari 2007, Salah Sheekh v.' the Netherlands, arrest, n' 1948/04, § 148). 

 

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 betrokken Lidstaat kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (EHRM 4 december 2008, Y v. Russia, 

supra, § 81; EHRM, 20 maart 1991, Cruz Varas and others v. Sweden, arrest, n° 15576/89, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991), De verdragsluitende Lidstaat moet een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

doen van 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. Belgium and Greece, supra, §§ 293 en 388).  

 

De Raad wijst in dit verband op de recente rechtspraak van het EHRM: “Rekening houdend met 

rapporten opgesteld de door gouvernementele als niet-gouvernementele instellingen en organisaties 

over de opvangregeling voor asielzoekers in Italië, is het Hof van oordeel dat, terwijl de algemene 

situatie en de leefomstandigheden voor asielzoekers, toegelaten vluchtelingen en vreemdelingen aan 

wie een verblijfsvergunning in het kader van internationale bescherming of omwille van humanitaire 

doeleinden werd verleend, een aantal tekortkomingen vertoont, niet mag blijken dat sprake is van een 

systematisch falen om steun of voorzieningen te verlenen aan asielzoekers als leden van een bijzonder 

kwetsbare groep van mensen, zoals het geval was in MSS v. België en Griekenland. De door de 

UNHCR en de Commissaris voor de Mensenrechten opgestelde rapporten wijzen op recente 

verbeteringen bedoeld om tegenmoet te komen aan een bepaalde tekortkomingen en alle rapporten zijn 

unaniem in het beschrijven van een gedetailleerde structuur van faciliteiten en zorg teneinde in de 

behoeften van asielzoekers te voorzien." (EHRM 2 april 2013, Mohammed Hussein and others v. the 

United Kingdom and others, onontvankelijkheidsbeslissing, n° 27725/10, § 71).  

 

Uit dit arrest van het EHRM blijkt dat er geen sprake is van structurele tekortkomingen in het 

opvangbeleid van asielzoekers en de asielprocedure waaruit een systematisch falen om steun of 

voorzieningen te verlenen aan asielzoekers als leden van een bijzonder kwetsbare groep van mensen. 

 

Uit een volledige lezing van het NOAS-rapport van april 2011 blijkt 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 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 (p. 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 hoofde van 

verzoeker die door middel van zijn raadsvrouw op de hoogte kan worden gebracht van de inhoud van 

het NOAS-rapport waarin duidelijk wordt omschreven welke concrete stappen hij dient te ondernemen 

zo er zich een incident zou voordoen. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 12 

Inzake de asielzoekers die worden overgedragen in het kader van de Dublin-II-Verordening, blijkt uit het 

NOAS-rapport van april 2011 dat meestal opvangplaats voor hen gevonden wordt in CARA-centra onder 

meer in Rome en in Malpensa. Diegene die al in een centrum verbleven en dit verlaten hebben zonder 

toelating verliezen hun opvangplaats. In de Fiumicino luchthaven krijgen Dublinterugkeerders opvang 

voor maximum twee weken tot een plaats vrijkomt in het SPRAR-systeem. Is er geen plaats in dit 

systeem beschikbaar kunnen ze meestal toch blijven, zelfs voor verschillende maanden. Kwetsbare 

groepen hebben voorrang (p. 23). 

 

Uit dit rapport blijkt dat er in Italië opvangcapaciteit is en dat asielaanvragen er wel degelijk worden 

behandeld, zodat de verzoeker niet kan worden gevolgd waar hij stelt dat er geen adequate opvang 

voorhanden is in Italië en dat hij geen bescherming zou kunnen genieten. 

 

Waar verzoeker verwijst naar de rapporten die reeds door het EHRM werden beoordeeld in voormeld 

arrest, volstaat het te verwijzen naar wat hiervoor werd uiteengezet. 

 

Uit de lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij de te verwachten gevolgen van 

de geplande overdracht heeft onderzocht en dat het onderzoek specifiek werd gericht op de situatie van 

asielzoekers die in het kader van de Dublin-II-Verordening naar Italië worden overgedragen. De 

verwerende partij heeft bij dit onderzoek niet alleen rekening gehouden met de door het EHRM 

beoordeelde rapporten, doch ook met volgende recente internationale rapporten die dateren van na 

voormeld arrest: Het rapport van het UNHCR "UNHCR RE COMMENDA TI ON S ON IMPORTANT 

ASPECTS OF REFUGEE PROTECTION IN ITALY" van juli 2013 (hierna: UNHCR-rapport juli 2013) en  

Het rapport van Swiss Refugee Council SFH-OSAR "Reception conditions in Italy Report on the current 

situation of asylum seekers and beneficiaries of protection, in particular Dublin returnees" van oktober 

2013 (hierna: OSAR-rapport oktober 2013) . 

 

De verwerende partij oordeelde dat uit de gezaghebbende rapporten blijkt dat niet op voorhand 

vaststaat dat asielzoekers die in het kader van de Dublin-II-Verordening naar Italië worden 

overgedragen aldaar geen aanspraak maken op opvang dan wel dat deze in de praktijk niet zou worden 

verkregen. 

 

Vooreerst wenst de Raad op te merken dat verzoeker tijdens het Dublin-gehoor van 5 december 2013 

tot tweemaal toe verklaarde geen asiel te hebben aangevraagd in Italië (vragen 22 en 24). Ook tijdens 

het Dublin-gehoor van 5 maart 2013 verklaarde verzoeker geen asielaanvraag te hebben ingediend in 

Italië. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift tot loutere beweringen dat de Italiaanse autoriteiten 

geweigerd hebben hem bescherming te bieden, doch brengt dienaangaande geen enkel begin van 

bewijs aan. Verzoeker brengt evenmin een bewijs aan waaruit zou blijken dat hij in Italië een 

asielaanvraag heeft ingediend. 

 

Het loutere gegeven dat desgevallend een aantal dagen moet gewacht worden in een luchthaven toont 

op zich evenwel geen schending aan van artikel 3 van het EVRM. 

 

Uit OSAR-rapport oktober 2013 blijkt dat in het kader van het Europees Vluchtelingenfonds een 220-tal 

bijkomende opvangplaatsen worden gecreëerd voor Dublinterugkeerders. Uit het OSAR-rapport oktober 

2013, blijkt dat asielzoekers die in het kader van de Dublin-II-Verordening worden teruggestuurd en die 

nog geen asielaanvraag hebben ingediend, hetgeen in casu het geval is, bij hun aankomst worden 

begeleid door de grenspolitie naar de "Questura" op de luchthaven waar zij initieel hun asielaanvraag 

indienen en waar tevens een afspraak wordt geregeld met de "Questura" te Rome of Varese voor de 

formele registratie (Verbalizzazione). Tot aan die afspraak worden zij, naargelang de beschikbare 

plaatsen, opgevangen in een "FER project" dan wel een "CARA centre". Uit dit rapport blijkt tevens dat 

op de luchthaven te Rome bijstand wordt verleend door een NGO dat advies verleent aan asielzoekers 

(p. 12-13) . 

 

Het UNHCR-rapport juli 2013 geeft aan dat er een nieuw online-systeem werd ingevoerd en dat er 

interne instructies zijn gegeven om het verloop van de asielaanvraag te verbeteren en bij te sturen 

gedurende de volledige asielprocedure. Er wordt getracht de wachttijd tussen de aanvraag en de 

formele registratie te verhelpen. De NGO's worden op voorhand verwittigd van de aankomst van 

Dublinterugkeerders in de luchthaven zodat door hen nuttige informatie en bijstand kan worden 

verleend. Volgens dit rapport worden de asielaanvragen te Rome onmiddellijk geregistreerd (p.6). 
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Uit het OSAR-rapport oktober 2013, blijkt dat Casa délia Carità in Milaan een "proof of residence" 

verschaft aan asielzoekers. In Rome worden virtuele adressen gegeven door NGO's, waaronder Centro 

Astalli (p. 11). 

 

Dublinterugkeerders worden in principe aan Italië overgedragen via de belangrijkste luchthavens, met 

name Rome, Milaan en in beperkte mate Bari en Venetië (UNHCR-rapport juli 2013, p. 6) . Behoudens 

de vaststelling dat het centrum te Lampedusa werd gesloten door de Italiaanse autoriteiten, merkt de 

Raad op dat, zoals uit de door verzoeker aangehaalde bron blijkt, dit een "centre de premier secours" is, 

doch geen opvangcentrum waar Dublinterugkeerders worden opgevangen. 

 

Inzake de kritiek op het opvangbeleid van asielzoekers en de behandeling van asielaanvragen, merkt de 

Raad op dat uit voormelde rapporten blijkt dat, hoewel er zich desgevallend problemen kunnen 

voordoen in individuele gevallen, er verschillende opvangmogelijkheden bestaan waar verzoeker in 

principe toegang toe heeft en asielaanvragen wel degelijk worden behandeld zodat niet op voorhand 

vaststaat dat verzoeker niet zal worden behandeld overeenkomstig de Europese regelgeving. Temeer 

nu zijn raadsvrouw op de hoogte is van de initiatieven die hij kan nemen, en hem hieromtrent kan 

informeren. 

 

Tijdens zijn Dublin-gehoor d.d. 5 maart 2013 werd aan verzoeker gevraagd omwille van welke 

specifieke reden(en) hij in België asiel vroeg (vraag 34). Hij verklaarde het volgende: “Ik heb geen plaats 

om naartoe te gaan. Ik vroeg opnieuw asiel aan om opvang te krijgen. Ik wil in België niet illegaal 

verblijven en wil documenten zodat ik mij kan verplaatsen zonder schrik te moeten hebben." 

 

Op de vraag of er redenen zijn met betrekking tot de omstandigheden van opvang of van behandeling 

door de Italiaanse autoriteiten die een verzet tegen de overdracht naar het voor de asielaanvraag 

verantwoordelijke land, in casu Italië, zouden rechtvaardigen (vraag 36), stelt verzoeker het volgende: 

"Ik kan niet terugkeren naar Italië omdat deze de mensen op een onmenselijke manier behandelen. In 

Italië werden ik en nog andere geslagen, zelfs vrouwen en kinderen. (...) In Italië kregen wij geen 

opvang en een zeer slechte behandeling. In Italië verbleef ik op straat.” Verzoeker verklaarde tevens dat 

zijn gezondheidstoestand goed is (DVZ, vraag 35). 

 

Zoals reeds werd opgemerkt, heeft verzoeker tijdens het Dublin-gehoor van 5 december 2013 tot 

tweemaal toe verklaard geen asiel te hebben aangevraagd in Italië (vragen 22 en 24). Ook tijdens het 

Dublin-gehoor van 5 maart 2013 verklaarde verzoeker geen asielaanvraag te hebben ingediend in Italië. 

Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift tot loutere beweringen dat de Italiaanse autoriteiten 

geweigerd hebben hem bescherming te bieden en dat hij slecht behandeld is geweest, doch brengt 

dienaangaande geen enkel begin van bewijs aan. Verzoeker brengt evenmin een begin van bewijs aan 

waaruit zou blijken dat hij in Italië een asielaanvraag heeft ingediend. 

 

Het is niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij om in de bestreden beslissing te wijzen op de 

tegenstrijdigheden die bestaan tussen de verklaringen die door verzoeker zelf werden afgelegd tijdens 

het Dublin-gehoor van 5 december 2013 en de verklaringen die middels de schriftelijke tussenkomsten 

van de raadsvrouw van 8 november 2013, 12 december 2013 en 27 december 2013. 

 

Een eenvoudige lezing van het Dublin-gehoor, alsook die schriftelijke tussenkomsten en de overige 

stukken uit het administratief dossier, tonen wel dat er discrepanties bestaan in de verklaringen van 

verzoeker en dat deze verklaringen niet eenduidig zijn. 

 

Verzoeker kan worden gevolgd in het betoog dat in het schrijven van 12 december 2013 niet zou 

worden beweerd dat hij in een opvangcentrum zou hebben verbleven, nu uit een kopie van dit schrijven 

dat zich in het administratief dossier bevindt ontegensprekelijk blijkt dat tot tweemaal toe verwezen 

wordt naar "Centre d'accueil". In dit schrijven wordt tevens verwezen naar een asielaanvraag in Italië, 

terwijl verzoeker zelf verklaarde geen asielaanvraag ingediend te hebben. 

 

Verzoeker brengt geen concrete, op zijn individuele situatie betrokken feiten en omstandigheden aan die 

aannemelijk zouden maken dat hij bij een overdracht aan Italië een reëel risico loopt te worden 

blootgesteld aan behandelingen in de zin van artikel 3 van het EVRM. 

  

Zijn verklaringen en beweringen betekenen in het licht van de beschikbare informatie, waaronder ook de 

informatie die verzoeker zelf aanvoert, niet dat een falen om steun of voorzieningen te verlenen het te 

verwachten gevolg is van een overdracht naar Italië in het kader van de Dublin-II-Verordening. De 
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Italiaanse autoriteiten zullen bovendien tenminste zeven dagen op voorhand in kennis gesteld worden 

van de overdracht zodat aangepaste opvang kan worden voorzien. 

 

In Verordening 343/2003 worden de criteria en de mechanismen vastgelegd om te bepalen welke 

lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Dit impliceert dat de vrije keuze 

van de asielzoeker wordt uitgesloten. 

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat het te verwachten gevolg van de uitvoering van de bestreden 

beslissing erin zou bestaan dat hij zou worden blootgesteld aan een behandeling strijdig met artikel 3 

van het EVRM noch met artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van dé Europese Unie. 

 

Hij formuleert kritiek op het asielbeleid en het opvangbeleid, zonder voldoende duidelijk aan te tonen dat 

deze kritiek, in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het 

EHRM, een voldoende zwaarwichtige en op feiten beruste grond vormt om aan te nemen dat een reëel 

en imminent risico aanwezig is op onmenselijke of vernederende behandeling m de zin van en artikel 3 

van het EVRM, zodat een naar de overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 343/2003 verantwoordelijke 

lidstaat strijdig zou zijn met die bepaling.   

  

Verzoeker toont geen schending aan van artikel 3 van het EVRM, noch van artikel 4 van het Handvest 

van de Grondrechten van de Europese Unie. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

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 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 

 


