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 nr. 143 014 van 13 april 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn, op 13 november 2014 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 31 oktober 2014 tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). De bestreden 

beslissing werd aan verzoeker eveneens op 31 oktober 2014 ter kennis gebracht.  

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 17 november 2014 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het arrest tot schorsing nr. 132949 van 10 november 2014. 

 

Gelet op de beschikking van 9 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat V. MEULEMEESTER 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn. 

 

Op 30 juli 2014 diende verzoeker een asielaanvraag in in België. 
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Een onderzoek naar de vingerafdrukken van verzoeker toonde aan dat zijn vingerafdrukken op 14 juli 

2014 werden geregistreerd in Italië. 

 

Op 4 augustus 2014 werd door de Belgische overheid een verzoek tot overname aan Italië gericht. 

 

Voormeld verzoek werd niet binnen de door artikel 22 van de Verordening (EU) nr. 604/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en de instrumenten om 

te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 

bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt 

ingediend (hierna verkort de Dublin III-verordening) voorziene termijn beantwoord. 

 

Vermits de Italiaanse autoriteiten niet binnen de gestelde termijn op het verzoek tot overname hebben 

geantwoord werden ze met toepassing van artikel 22(7) van de Dublin III-verordening gewezen op hun 

verantwoordelijkheid en de verplichting om verzoeker over te nemen. 

 

Op 31 oktober 2014 nam verweerder de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater).  

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“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 

 

[…] 

 

die een asielaanvraag heeft ingediend, het 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 wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 22(7) van 

Verordening (EU) 804/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. De betrokkene 

vroeg op 30 07 2014 asiel in België. Hij legde geen identiteits- of reisdocumenten voor. 

Vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat de vingerafdrukken van de betrokkene op 14.07.2014 werden 

geregistreerd te Lampedusa e Linosa (ltalië) en dit vanwege illegale binnenkomst. De betrokkene, 

staatsburger van Soedan werd gehoord op 30.07.2014 en verklaarde dat hij Soedan in maart 2014 

verliet en naar Libië ging. Vanuit Libië vertrok de betrokkene per boot en op 14.07.2014 kwam hij naar 

eigen zeggen aan op een eiland, waar zijn vingerafdrukken werden geregistreerd. De betrokkene 

verklaarde verder dat hij ongeveer anderhalve week in Italië verbleef. Hij verbleef vier dagen op het 

eiland, waar hij aankwam en de andere dagen op straat in Rome. Vervolgens ging de betrokkene naar 

Parijs, waar hij ongeveer vijf dagen doorbracht. Op 26.07.2014 kwam de betrokkene naar eigen zeggen 

aan in België komende vanuit Frankrijk. 

Op 04.08.2014 werd een verzoek voor overname gericht aan de Italiaanse instanties. Dit verzoek werd 

niet binnen de door Verordening 604/20130 gestelde termijn beantwoord. Artikel 22(1) van Verordening 

604/2013 stelt dat de voor overname verzochte Lidstaat binnen twee maanden dient te antwoorden op 

een verzoek voor overname. Het zonder reactie laten verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn van 

twee maanden staat volgens artikel22(7) gelijk met de aanvaarding van het overnameverzoek en de 

verplichting de persoon over te nemen. 

Vermits de Italiaanse autoriteiten niet binnen de gestelde termijn op ons verzoek hebben geantwoord 

werden ze met toepassing van artikel 22(7) van Verordening 604/2013 gewezen op hun 

verantwoordelijkheid en op de verplichting de betrokken persoon over te nemen, 

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

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 asiel te vragen in België omdat hij hoorde dat 

België een veilig land is en een land, waar je werk kan vinden. De betrokkene uitte tijdens zijn verhoor 

verzet tegen een behandeling van zijn asielaanvraag door de Italiaanse instanties omdat de Italiaanse 

instanties volgens de betrokkene geen opvang verstrekken aan asielzoekers. Hieromtrent merken we op 

dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn uitspraak van 21.12.2011 in de gevoegde zaken C-

411/10 en C-493/10 heeft geoordeeld dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel is uitgedacht in 

een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit stelsel deelnemen, de 
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grondrechten eerbiedigen daaronder begrepen de rechten die de Conventie van Genève van 1951 of 

het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) als grondslag hebben en 

dat er in dat opzicht wederzijds vertrouwen tussen de Lidstaten kan bestaan. Bijgevolg moet worden 

aangenomen dat de Lidstaten het beginsel van non-refoulement en de verdragsverplichtingen 

voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomen. Het is in die context dat in 

Verordening 343/2003 en heden Verordening 604/2013 de criteria en de mechanismen werden 

vastgelegd om te bepalen welke Lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

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

persoonlijke appreciatie van een Lidstaat of de wens in een bepaalde Lidstaat te kunnen blijven kunnen 

dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

Toch kan volgens het Hof niet worden uitgesloten dat de werking van dit stelsel in een bepaalde Lidstaat 

grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat asielzoekers, na overdracht aan die 

Lidstaat, in een situatie belanden die strijdig is 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). Volgens het Hof volgt daaruit niet dat elke schending van een 

grondrecht door de verantwoordelijke Lidstaat gevolgen heeft voor de verplichtingen van de andere 

Lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 343/2003. Het Hof oordeelde wel dat 

de andere Lidstaten geen asielzoekers mogen overdragen aan de verantwoordelijke Lidstaat onder de 

bepalingen van Verordening 343/2003 indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele 

tekortkomingen met betrekking tot procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal- en 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in die Lidstaat aannemelijk maken dat de asielzoeker door 

overdracht aan die Lidstaat een risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. 

Elke Lidstaat is dan ook gehouden te onderzoeken of een overdracht aan een andere Lidstaat zou 

kunnen leiden tot een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van 

EVRM of artikel 4 van het 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 behandeling van zijn 

asielaanvraag door de Italiaanse instanties omdat de Italiaanse instanties volgens de betrokkene geen 

opvang verstrekken aan asielzoekers. 

Hieromtrent wensen we op te merken dat de betrokkene, die het grondgebied van de lidstaten via Italië 

binnen kwam, zich niet richtte tot de Italiaanse instanties voor het bekomen van internationale 

bescherming. Uit zijn verklaringen en de elementen van het dossier kan niet worden besloten dat de 

betrokkene deze mogelijkheid niet zou zijn geboden. Gezien de betrokkene tijdens zijn verblijf In Italië 

besloot geen verzoek voor Internationale bescherming te richten tot de bevoegde Italiaanse instanties 

moet worden opgemerkt dat de betrokkene dan ook geen aan de status van verzoeker voor 

internationale bescherming verbonden rechten op opvang en bijstand kon laten gelden. ' 

Met betrekking tot aan Italië overgedragen personen wijzen we er op dat verscheidene recente bronnen 

bevestigen dat personen, die in het kader van Verordening 343/2003 en heden Verordening 604/2013 

aan Italië worden overgedragen, toegang hebben tot de procedure voor het bekomen van internationale 

bescherming. We verwijzen onder meer naar Maria de Donato, Asylum Information Database - National 

Country Report - Italy", up to-date tot november 2013 (verder Aida-rapport genoemd ;...in case the 

Dublin returnee did not apply for asylum during their initial transit or stay in Italy before moving to 

another European country, when they are sent back to Italy they can file an asylum application following 

the ordinary asylum procedure like all asylum seekers". pagina 24, § 6), Anna Galosi en Cristina Laura 

Cecchini, "Dublin II Regulation. National Report. European network for technical cooperation on the 

application of the Dublin II Regulation- ltaly” 19.12.2012 (verder Dublin-project, pagina 19, §1 : "If the 

person had never applied for international protection before, she is able to ask for protection now and is 

entitled to the same rights as the other asylum seekers") en Schweizerische Flüchtelingshilfe (Seraina 

Nufer, Muriel Trummer), "Italien : Aufhamebedingungen. Aktuelle Situation von Asylsuchenden und 

Schutzberechtigten, insbesondere Dublin Rückkerenden", Bern, oktober 2013, pagina 13 punt 4.2.). 

Kopies van de vermelde rapporten worden bijgevoegd aan het administratief dossier van de betrokkene. 

Op basis van bovenvermelde informatie zijn we van oordeel dat er geen grond is om te besluiten dat de 

betrokkene, die voorafgaand aan zijn asielaanvraag in België geen asiel vroeg in Italië en in wiens geval 

Italië verantwoordelijk werd voor de behandeling van zijn in België ingediende asielaanvraag, na 

overdracht niet zal worden toegelaten tot de procedure voor het bekomen van internationale 

bescherming. 

Dat personen, die aan Italië worden overgedragen en nog geen verzoek voor internationale 

bescherming indienden in Italië toegang hebben tot het opvangnetwerk wordt bevestigd door het AIDA-

rapport (pagina 25, §1) en het Dublin-project-rapport (pagina 48, §2). Beide rapporten wijzen ook op de 
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met behulp van middelen van het Europees Fonds voor Vluchtelingen in het leven geroepen 

opvangcapaciteit, die specifiek is gericht op aan Italië overgedragen personen. 

Hieromtrent wensen we aan te merken dat het feit dat Italië, lidstaat aan de "buitengrens", tot heden een 

grote toestroom van immigranten kent op zich geenszins impliceert 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 604/2013 van een andere Lidstaat worden terug- of overgenomen niet met 

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

Algemeen zijn we van oordeel dat uit een analyse van de meest recente rapporten met betrekking tot de 

situatie van asielzoekers in Italië (UNHCR, "Recommendations on Important aspects of refugee 

protection in Italy", juli 2013t Schweizerische Flüchtelingshilfer "Italien : Aufhamebedingungen Aktuelle 

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

oktober 2013, Maria de Donato, "Asylum information Database - National Country Report - Italy", up-to-

date tot november 2013; Anna Galosi en Cristina Laura Cecchini, 'Dublin II Regulation. National Report . 

European network for technical cooperation on the application of the Dublin II Regulation- Italy", 

19.12.2012 ) niet kan worden besloten dat de procedures inzake internationale bescherming en onthaal- 

en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Italië dermate structurele tekortkomingen vertonen dat 

asielzoekers die in het kader van Verordening 343/2003 en heden Verordening 

604/2013 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 EUHandvest. 

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

overname op grond van artikel 28(3} van Verordening 604/2013 verantwoordelijk werden voor de 

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

betrokkene na overdracht aan Italië bij de daartoe bevoegde diensten een asielaanvraag kan indienen. 

De Italiaanse instanties zullen zijn asielaanvraag onderzoeken en de betrokkene niet verwijderen naar 

zijn land van herkomst zonder een volledig en gedegen onderzoek van zijn asielaanvraag. 

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 nonrefoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de 

Conventie van Genève en het EVRM nakomt. 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 aan 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 verblijvende familie te hebben. Een oom van de betrokkene 

zou in Frankrijk verblijven. 

Gevraagd naar zijn gezondheidstoestand stelde de betrokkene tijdens het verhoor d.d. 30.07.2014 geen 

gezondheidsproblemen te kennen. We benadrukken dat de betrokkene verder tijdens de duur van zijn 

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

redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht aan Italië zouden verhinderen of dal 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 of artikel 4 van het EU-Handvest. 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 ze 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 17(1) van 

Verordening 604/2013. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de 
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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 22(7) van Verordening 604/2013. 

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 volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. Betrokkene zal teruggeleid worden naar de bevoegde 

Italiaanse instanties.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in zijn enige middel de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort het EVRM). 

 

Hij licht zijn enig middel toe als volgt: 

 

“Verzoeker heeft geen asiel aangevraagd in Italië omdat dit land een systematisch tekort aan 

opvangplaatsen heeft. Bijgevolg wil hij ook niet terugkeren naar dit land, zoals hij uitdrukkelijk 

verklaarde: "Zoals reeds vermeld uitte de betrokkene tijdens zijn verhoor verzet tegen een  behandeling 

van zijn asielaanvraag door de Italiaanse instanties omdat de Italiaanse instanties volgens de 

betrokkene geen opvang verstrekken aan asielzoekers." (bestreden beslissing). Ten onrechte oordeelde 

de Dienst Vreemdelingenzaken dat voor asielzoekers, die worden overgedragen aan Italië in het kader 

van de Dublin-procedure, de toegang tot opvang en verzorging gegarandeerd zou zijn. 

Deze beslissing is strijdig met art. 3 EVRM. 

In haar arrest van 04/11/2014 (Tarakhel/Zwitserland) oordeelde het EHRM namelijk dat een Europese 

lidstaat geen overdracht naar Italië kan doorvoeren zonder voldoende garanties te hebben van de 

Italiaanse staat dat de asielzoeker effectief toegang zal hebben tot de nodige opvang en verzorging. 

De overdragende staat mag zich niet louter baseren op landinformatie aangezien deze precies 

gegronde twijfel doet rijzen omtrent de capaciteit van het opvangnetwerk, maar moet individuele 

garanties verkrijgen van de Italiaanse overheid zelf dat er effectief opvang beschikbaar zal zijn en dat de 

opvang in het beschikbare centrum niet zal plaatsvinden in onmenselijk en vernederende 

omstandigheden: 

"102. It first reiterates its well-established case-law according to which the expulsion of an asylum 

seeker by a Contracting State may give rise to an issue under Article 3 where "substantial grounds have 

been shown for believing" that the person concerned faces a "real risk" of being subjected to torture or 

inhuman or degrading treatment or punishment in the receiving country » 

Vrij vertaald: "Het Hof herhaalt vooreerst haar vaststaande rechtspraak dat de uitdrijving van een 

asielzoeker door een Verdragsstaat een inbreuk op art. 3 kan uitmaken indien er "substantiële 

aanwijzingen zijn dat de betrokken persoon een reëel risico op foltering of onmenselijke en 

vernederende behandeling zal ondergaan in het land van aankomst." 

"104. In the case of "Dublin" returns, the presumption that a Contracting State which is also the 

"receiving" country will comply with Article 3 of the Convention can therefore validly be rebutted where 

"substantial grounds have been shown for believing" that the person whose retum is being ordered faces 

a "real risk" of being subjected to treatment contrary to that provision in the receiving country." 

Vrij vertaald: "In het geval van Dublin terugkeerders kan het vermoeden dat de overnemende 

verdragsstaat art. 3 van het EVRM zal naleven bijgevolg wettig worden weerlegd indien er "substantiële 

aanwijzingen zijn dat de betrokken persoon een reëel risico op foltering of onmenselijke en 

vernederende behandeling zal ondergaan in het land van aankomst." 

 

"115. While the structure and overall situation of the reception arrangements in Italy cannot therefore in 

themselves act as a bar to all removals of asylum seekers to that country, the data and information set 

out above nevertheless raise serious doubts as to the current capacities of the system. Accordingly, in 

the Court's view, the possibility that a significant number of asylum seekers may be left without 

accommodation or accommodated in overcrowded facilities without any privacy, or even in insalubrious 

or violent conditions, cannot be dismissed as unfounded." 

Vrij vertaald: "Hoewel de structuur en de situatie in de Italiaanse opvangcentra in het algemeen niet van 

die aard zijn dat zij elke overdacht naar dit land verhindert, rijst er op grond van de beschikbare 

gegevens en informatie toch gegronde twijfel over de huidige opvangcapaciteit. 
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Volgens het Hof kan de mogelijkheid dat een groot aantal asielzoekers niet beschikt over enige vorm 

van opvang of opgevangen worden in overbevolkte centra zonder privacy of zelfs in onhygiënische en 

gewelddadige omstandigheden niet worden afgedaan als ongegrond." 

"120... It is therefore incumbent on the Swiss authorities to obtain assurances from their Italian 

counterparts that on their arrivai in Italy the applicants will be received in facilities and in conditions 

adapted to the age of the children, and that the family will be kept together. 

Vrij vertaald; "...Bijgevolg moet de Zwitserse overheid voldoende garanties hebben van de Italiaanse 

overheid dat de verzoekers bij hun aankomst in Italië zullen worden opgevangen in opvangcentra en in 

omstandigheden die aangepast zijn aan de leeftijd van de kinderen en dat de familie bijeen zal blijven". 

Het feit dat dit arrest enkel betrekking had op een gezin met minderjarige kinderen, sluit niet uit dat het 

geen betrekking zou hebben op andere asielzoekers. Integendeel, het EH RM is zich terdege bewust 

van het zwakke profiel van de asielzoeker in het algemeen: 

" In the same judgment (§ 251), the Court attached considerable importance to the applicant's status as 

an asylum seeker and, as such, a member of a particularly underprivileged and vulnerable population 

group in need of special protection. It noted the existence of a broad consensus at the international and 

European level concerning this need for special protection, as evidenced by the Geneva Convention, the 

remit and the activities of the UNHCR and the standards set out in -the European Union Reception 

Directive." 

Vrij vertaald: "In hetzelfde arrest heeft het Hof bijzondere aandacht gehecht aan het belang van het feit 

dat de verzoeker een asielzoeker is en bijgevolg behoort tot een groep van bijzonder achtergestelde en 

kwetsbare personen die nood heeft aan bijzondere bescherming. 

Het stelde vast dat er een algemene consensus was zowel op Europees als op internationaal niveau 

omtrent deze nood aan bijzondere bescherming, wat blijkt uit de Conventie van Genève, de activiteiten 

van het UNHCR en de standaarden, opgesomd in de Opvangrichtlijn." 

Het behoeft weinig woorden dat een terugkeer naar een land waar uiteindelijk geen of geen menselijke 

opvang beschikbaar is, een moeilijk te herstellen nadeel veroorzaakt voor een asielzoeker die nood 

heeft aan specifieke bescherming door zijn kwetsbaar profiel. 

Verzoeker is in casu een asielzoeker afkomstig uit Soedan (Sharef). Hij heeft zijn hele hebben en 

houden achtergelaten in Soedan. Hij heeft geen eigen middelen om in zijn opvang te voorzien in Italië, 

alleen al gelet op het verschil in levenstandaard (en dus ook in huurprijzen) tussen Soedan en Italië 

(gemiddeld jaarinkomen in Soedan 2600 §/jaar of 173 EUR/maand) (zie stuk 3). Hij kan/mag niet 

werken in Italië. Hij begrijpt geen Italiaans. Hij heeft geen familie of kennissen in Italië. Een dergelijke 

asielzoeker zal uiteraard in onmenselijke en vernederende omstandigheden terechtkomen bij gebreke 

aan opvang van overheidswege. 

 

Uit het voorgaande arrest volgt dat de Belgische overheid niet kon oordelen dat Dublin terugkeerders 

automatisch opvang zouden genieten op grond van de beschikbare landinformatie. 

Integendeel, gezien het Hof oordeelde dat er sprake is van een structureel tekort aan opvangplaatsen 

en van grote verschillen in kwaliteit en veiligheid tussen de verschillende opvangplaatsen, moest de 

Belgische overheid een individueel onderzoek verrichten bij de Italiaanse overheid zelf of verzoeker 

effectief over een opvangplaats zou beschikken bij zijn aankomst en verblijf in Italië en of de 

beschikbare opvang niet zou plaatshebben in onmenselijke en vernederende omstandigheden. 

Dit onderzoek heeft de Belgische staat niet verricht. Integendeel, de Italiaans overheid heeft niet eens 

gereageerd op het verzoek tot overname van de Belgische overheid. 

Bijgevolg kon de Belgische overheid niet louter op grond van de beschikbare landeninformatie oordelen 

dat de opvang voor verzoeker gegarandeerd zou zijn. Hierdoor is zijn terugkeer strijdig met art. 3 EVRM. 

Het middel is ernstig. Daarenboven was de Belgische Staat gehouden om haar bevindingen na dit 

onderzoek op te geven in de bestreden beslissing. 

 

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het EVRM. Hij stipt aan dat Italië 

een systematisch tekort heeft aan opvangplaatsen en verwijst hierbij naar het arrest Tarakhel t. 

Zwitserland van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna verkort het EHRM of het Hof) 

van 4 november 2014 waarbij het EHRM volgens verzoeker oordeelde dat een Europese lidstaat geen 

overdracht naar Italië kan doorvoeren zonder voldoende garanties te hebben dat de Italiaanse staat de 

asielzoeker effectief toegang zal verlenen tot de nodige opvang en verzorging. Verzoeker meent dat 

deze garanties niet enkel moeten worden gevraagd in het geval van een gezin met minderjarige 

kinderen, maar stipt aan dat het EHRM in zijn arrest zich bewust was van het zwakke profiel van de 

asielzoeker in het algemeen. Hij preciseert verder dat hij geen eigen middelen heeft om in zijn eigen 

opvang te voorzien, dat hij er niet kan/mag werken, hij geen Italiaanse begrijpt, noch familie of 

kennissen heeft in Italië. Bijgevolg meent hij dat hij uiteraard in onmenselijke en vernederende 

omstandigheden zal terechtkomen bij gebrek aan opvang van overheidswege.  
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Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat:  

 

"Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen".  

 

Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en 

verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de 

omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 

2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Daarbij moet worden benadrukt dat het vermoeden, waarop het systeem van de Dublinverordening is 

gebaseerd, met name dat de voor overdracht aangezochte lidstaat de fundamentele rechten neergelegd 

in het EVRM zal eerbiedigen, niet onweerlegbaar is. (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel 

v. Zwitserland, par. 103). Dit vermoeden wordt volgens het Hof weerlegd wanneer, zoals de vaste 

rechtspraak luidt, er zwaarwegende gronden worden aangetoond die aannemelijk maken dat de 

betrokken asielzoeker bij verwijdering een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering of 

onmenselijke behandeling. De herkomst van het risico verandert niets aan het beschermingsniveau dat 

wordt gegarandeerd door het EVRM noch aan de verplichtingen van een Staat die voortvloeien uit het 

EVRM. Het stelt Staten niet vrij om een grondig en geïndividualiseerd onderzoek te voeren naar de 

situatie van de betrokken persoon en de uitvoering van overdracht te schorsen indien een risico op 

onmenselijk behandeling is vastgesteld, aldus het EHRM. (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, 

Tarakhel v. Zwitserland, § 104). 

 

Om te beoordelen of er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker een reëel 

gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de Raad zich aan de 

door het EHRM gegeven aanwijzingen. 

 

Om een schending van artikel 3 EVRM vast te stellen moeten de betwiste handelingen en 

omstandigheden een minimumniveau aan hardheid bereiken maar de beoordeling van dit 

minimumniveau is relatief en afhankelijk van de omstandigheden van de zaak, zoals de duur van de 

behandeling en de lichamelijke en mentale gevolgen en, in sommige gevallen, het geslacht, de leeftijd 

en de gezondheidssituatie van het slachtoffer. (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, 

nr. 30.696/09, § 249; EHRM 5 februari 2015, A.M.E. v. Nederland, nr. 51428/10, §28.) 

 

Bijgevolg dient de Raad na te gaan of in het licht van de algemene situatie met betrekking tot de 

opvangomstandigheden voor asielzoekers in Italië en in het licht van de specifieke situatie van de 

verzoeker, er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker zal worden blootgesteld 

aan een schending van artikel 3 EVRM bij terugkeer naar Italië. 

 

Verzoeker legt in het verzoekschrift sterk de nadruk op het arrest Tarakhel tegen Zwitserland van 4 

november 2014 van het EHRM waarin het EHRM stelt dat de situatie in Italië geenszins vergelijkbaar is 

met de situatie in Griekenland waarover het Hof uitspraak heeft gedaan in zijn arrest MSS. Evenwel stelt 

het Hof dat hoewel de structuur en de situatie in de Italiaanse opvangcentra in het algemeen niet van 

die aard zijn dat zij elke overdracht verhinderen naar dit land, er op grond van de beschikbare gegevens 

en informatie toch een gegronde twijfel rijst over de huidige opvangcapaciteit. Volgens het Hof kan de 

mogelijkheid dat een groot aantal asielzoekers niet beschikt over enige vorm van opvang of opgevangen 

worden in overbevolkte centra zonder privacy of zelfs in onhygiënische en gewelddadige 

omstandigheden niet worden afgedaan als ongegrond. Het Hof besluit dat er een schending van artikel 

3 van het EVRM kan zijn indien, in casu de Zwitserse overheid, niet de garanties heeft van de Italiaanse 

overheid dat de verzoekers bij hun aankomst in Italië zullen worden opgevangen in opvangcentra 

aangepast aan de leeftijd van de kinderen en dat de familie bijeen zal blijven. 

 

In casu stelt verweerder in de nota dat de analogieredenering niet kan worden toegepast omdat het Hof 

in de zaak Tarakhel vooral rekening heeft gehouden met het extra kwetsbaar profiel nl. een familie met 

kinderen. 

 

De Raad stelt vast dat het EHRM zich reeds in talrijke zaken heeft uitgesproken over de asielprocedure, 

de opvang van asielzoekers en overdrachten van asielzoekers in het kader van de Dublin 

Verordeningen naar Italië. Naast het reeds gemelde arrest Tarakhel, sprak het Hof zich eveneens uit in 

de zaken Hussein Diirshi en anderen t. Nederland en Italië (beslissingen), nrs. 2314/10, 18324/10, 
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47851/10 & 51377/10, §§ 98-117, 10 september 2013; Halimi t. Oostenrijk en Italië (beslissing), nr. 

53852/11, §§ 21-25 en §§ 29-36, 18 juni 2013; Abubeker t. Oostenrijk en Italië (beslissing), nr. 

73874/11, §§ 31-34 en §§ 37-41, 18 juni 2013; Daybetgova en Magomedova t. Oostenrijk (beslissing), 

nr. 6198/12, §§ 25 29 en §§ 32-39, 4 juni 2013; en Mohammed Hussein t. Nederland en Italië 

(beslissing), nr. 27725/10, §§ 25-28 en 33-50, 2 april 2013. Recent nog sprak het Hof zich eveneens in 

de vorm van een beslissing uit in de zaak A.M.E. tegen Nederland, nr. 51428/10 van 5 februari 2015. In 

al deze beslissingen concludeerde het Hof tot de onontvankelijkheid van het verzoek wegens kennelijke 

ongegrondheid. In de meeste van deze zaken erkende het Hof tekortkomingen aangaande de 

opvangmodaliteiten voor asielzoekers, doch niet in die mate dat het aanleiding geeft tot een 

verdedigbare grief op grond van artikel 3 van het EVRM. 

 

In de laatste recente beslissing van 5 februari 2015 was de verzoeker een alleenstaande jonge man uit 

Somalië, die in goede staat van gezondheid verkeerde en geen kinderen had. Het Hof stelde dit 

uitdrukkelijk in contrast met de Tarakhel-zaak waar men te maken had met een gezin met zes 

minderjarige kinderen en nam eveneens in overweging dat de Nederlandse autoriteiten alvorens de 

betrokkene over te dragen aan de Italiaanse autoriteiten meedelen hoe en wanneer de overdracht zou 

plaatsvinden en dat in principe drie werkdagen op voorhand (§ 34 van de beslissing).  

 

Het Hof stelde in deze zaak verder:  

“35. The Court reiterates that the current situation in Italy for asylum seekers can in no way be 

compared to the situation in Greece at the time of the M.S.S. v. Belgium and Greece judgment, cited 

above, that the structure and overall situation of the reception arrangements in Italy cannot in 

themselves act as a bar to all removals of asylum seekers to that country (see Tarakhel, cited above, §§ 

114-115). [Het Hof herhaalt dat de huidige situatie in Italië voor asielzoekers niet kan worden vergeleken 

met de situatie in Griekenland op het ogenblik van het arrest MSS tegen België en Griekenland, boven 

aangehaald, en dat de structuur en algemene situatie van opvangmodaliteiten in Italië niet op zich 

kunnen worden aangehaald als een hinderpaal voor alle verwijderingen van asielzoekers naar dat land. 

(eigen vertaling)] 

 

36. The Court therefore finds, bearing in mind how he was treated by the Italian authorities after his 

arrival in Italy, that the applicant has not established that his future prospects, if returned to Italy, 

whether taken from a material, physical or psychological perspective, disclose a sufficiently real and 

imminent risk of hardship severe enough to fall within the scope of Article 3. The Court has found no 

basis on which it can be assumed that the applicant will not be able to benefit from the available 

resources in Italy for asylum seekers or that, in case of difficulties, the Italian authorities would not 

respond in an appropriate manner. [Het Hof is daarom van oordeel, in gedachte houdend hoe hij werd 

behandeld door de Italiaanse autoriteiten na zijn aankomst in Italië, dat de verzoeker niet heeft 

aangetoond dat zijn toekomstige verwachtingen, in geval van overdracht naar Italië, bekeken vanuit 

materieel, lichamelijk of psychologisch perspectief, zullen neerkomen op een voldoende reëel en 

imminent risico op ontbering, ernstig genoeg om binnen de draagwijdte van artikel 3 te vallen. Het Hof 

heeft geen reden gevonden op grond waarvan kan worden verwacht dat de verzoeker in Italië niet zal 

kunnen genieten van beschikbare middelen voor asielzoekers of dat, in geval van moeilijkheden, de 

Italiaanse autoriteiten niet op een gepaste manier zouden reageren (eigen vertaling).] 

 

37. It follows that this complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the 

Convention and therefore inadmissible pursuant to Article 35 § 4.” [Hieruit volgt dat de klacht manifest 

ongegrond is in de zin van artikel 35, §3 a van het Verdrag en bijgevolg onontvankelijk in de zin van 

artikel 35 §4 (eigen vertaling).] 

 

De Raad meent bijgevolg dat de situatie van verzoeker in casu veeleer vergelijkbaar is met de situatie 

van de verzoeker in de zaak AME tegen Nederland dan met de verzoekers in de Tarakhel-zaak. 

Verzoeker is in casu eveneens een alleenstaande jonge man, die geen gezinsleden heeft en geen 

gezondheidsproblemen heeft aangehaald, noch in zijn Dublininterview van 30 juli 2014, noch in zijn 

verzoekschrift. Eveneens was er in de AME-zaak sprake van een stilzwijgend akkoord van de Italiaanse 

autoriteiten en waren er dus geen specifieke garanties met betrekking tot de verzoeker die verdergaan 

dan de mededeling van de Nederlandse autoriteiten dat zij enkele werkdagen op voorhand zouden 

meedelen hoe en wanneer de betrokkene zou arriveren. Ook in casu stelt de gemachtigde in de 

bestreden beslissing dat de Italiaanse autoriteiten minstens zeven dagen vooraf in kennis zullen worden 

gesteld van de overdracht van de betrokkene. Verzoeker heeft als enige reden voor verzet voor 

behandeling van zijn beschermingsverzoek door de Italiaanse autoriteiten op algemene wijze de 

opvangproblematiek in Italië aangehaald zonder enig concreet probleem met opvang te hebben 
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ondervonden. Sterker, verzoeker heeft in Italië nooit asiel aangevraagd en volgens de informatie van de 

gemachtigde was dit niet omdat aan verzoeker die mogelijkheid werd ontzegd, hetgeen hij overigens 

evenmin aanvoert. Het Hof heeft echter duidelijk gesteld dat de opvangsituatie in het algemeen niet als 

dusdanig is dat het een hinderpaal vormt voor om het even welke overdracht naar Italië. Het feit dat het 

Hof inderdaad erkent dat een asielzoeker op zich kwetsbaar is, volstaat niet om vast te stellen dat geen 

enkele asielzoeker nog naar Italië mag worden overgedragen in de huidige context. Zoals verweerder 

terecht aanhaalt in de nota heeft het Hof in de Tarakhel-zaak sterk de nadruk gelegd op de extra 

kwetsbaarheid van kinderen en gezinnen met kinderen. Het Hof lijkt dit onderscheid tussen de 

algemene kwetsbaarheid van asielzoekers en de specifieke kwetsbaarheid van gezinnen met kinderen 

verder te verduidelijken in deze laatste voormelde onontvankelijkheidsbeslissing in de AME-zaak.  

 

Zonder enigszins te stellen dat het begrip kwetsbaarheid moet worden verengd tot het hebben van 

kinderen, merkt de Raad op dat de raadsman, ter zitting gevraagd naar eventuele andere elementen 

van kwetsbaarheid van verzoeker, enkel het feit aanstipte dat het om een asielzoeker gaat. Waar 

verzoeker in het verzoekschrift nog laat gelden dat hij in Italië niet mag werken, geen Italiaans kent en 

geen familie heeft, stelt de Raad vast dat dit evenzeer voor België geldt. Het indienen van een verzoek 

tot internationale bescherming geeft verzoeker in België evenmin de mogelijkheid tot werken, verzoeker 

haalt niet aan een van de landstalen te kennen, noch hier familie of kennissen te hebben. 

 

De Raad stelt vast dat de gemachtigde een zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar de algemene 

situatie in Italië en de specifieke situatie van verzoeker. Zo verwijst de gemachtigde in de bestreden 

beslissing uitgebreid naar rapporten die aannemelijk maken dat ook Dublin-terugkeerders die nooit 

eerder een asielaanvraag in Italië indienden, een asielaanvraag kunnen indienen en dezelfde rechten 

hebben als andere asielzoekers. Gezien verzoeker geen enkel ander element heeft aangehaald dat kan 

wijzen op enige kwetsbaarheid, behalve het feit dat hij asielzoeker is, kan de Raad in casu niet volgen 

dat de gemachtigde, naast dit voormeld zorgvuldig onderzoek, ook nog bijkomende individuele garanties 

had moeten vragen omtrent de opvangmodaliteiten en hieromtrent uitdrukkelijk had moeten motiveren. 

 

Zowel conform het arrest Tarakhel als conform de AME-beslissing kunnen het aangehaalde feit 

asielzoeker te zijn enerzijds en de te verwachten gevolgen bekeken vanuit zijn materieel, lichamelijk of 

psychologisch perspectief anderzijds niet volstaan om aan te nemen dat verzoeker, in geval van 

overdracht aan Italië, een voldoende reëel en imminent risico op ontbering in de zin van artikel 3 van het 

EVRM heeft. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangenomen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2. 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van verzoeker. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien april tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
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mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. MAES 

 


