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 nr. 145 115 van 8 mei 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 29 november 2014 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 21 november 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 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 april 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken, D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. J.P. LIPS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoeker, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, komt op 25 oktober 2014 België binnen 

zonder enig identiteitsdocument. 

 

1.2. Op 27 oktober 2014 dient de verzoeker een asielaanvraag in. 

 

Uit een vergelijking van de vingerafdrukken via het Eurodac-systeem blijkt dat de vingerafdrukken van 

de verzoeker op 14 januari 2014 te Fiumicino in Italië werden genomen. 

 

Op 3 november 2014 wordt aan de Italiaanse overheden gevraagd om de verzoeker terug te nemen. Dit 

verzoek wordt niet beantwoord binnen de door artikel 25, § 1, van de verordening nr. 604/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te 
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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: Dublin III-verordening) gestelde termijn. Het zonder reactie laten verstrijken van de in 

§ 1 bedoelde termijn van twee weken staat volgens artikel 25, § 2, van de Dublin III-verordening gelijk 

met de aanvaarding van het overnameverzoek en houdt de verplichting in om de persoon terug te 

nemen en te zorgen voor passende regelingen voor de aankomst (‘tacit agreement’). 

 

Vervolgens worden de Italiaanse overheden op 20 november 2014 op hun verantwoordelijkheid en 

verplichting gewezen om de asielaanvraag van de verzoeker over te nemen. 

 

Op 21 november 2014 neemt de gemachtigde een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Dit is de bestreden beslissing die als volgt luidt: 

 

“(…) 

Betrokkene verklaarde dat hij op 25.10.2014 is toegekomen in België. Twee dagen later, op 27.10.2014, 

vroeg betrokkene het statuut van vluchteling aan bij de bevoegde Belgische autoriteiten. Betrokkene 

verklaarde het staatsburgerschap van Iran te bezitten en geboren te zijn te Isfahan op 26.04.1983. 

 

Uit het Eurodacverslag van 27.10.2014 blijkt dat betrokkene eerder asiel heeft aangevraagd in 

Nederland en in Italië. Op 20.11.2014 werden de Italiaanse autoriteiten(2) er via een Tacit-agreement op 

gewezen dat zij op basis van 25§2 van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement 

en de Raad van 26.06.2013 tot vaststelling van de criteria en 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 (herschikking) 

(verder: Dublin-lll-Verordening) verantwoordelijk geworden zijn voor de behandeling van de 

asielaanvraag van betrokkene ten gevolge het zonder reactie laten verstrijken van de antwoordtermijn 

vervat in art. 25§1 van de Dublin-lll- Verordening van het verzoek tot terugname dat hen op 03.11.2014 

op basis van art. 18§1d van de Dublin-lll-Verordening werd overgemaakt. 

 

Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor op de DVZ van 30.10.2014 dat dit zijn eerste asielaanvraag in 

België is en dat hij eerder asiel heeft aangevraagd in Nederland. Betrokkene verklaarde verder tijdens 

zijn gehoor op de DVZ van 30.10.2014 dat hij twee jaar eerder per taxi, auto en vliegtuig van een 

onbekende maatschappij illegaal naar Milaan in Italië gereisd zou zijn van waar hij één dag later de trein 

genomen zou hebben en via Frankrijk naar Nederland zou zijn gereisd waar hij ongeveer twee jaar 

geleden zou zijn toegekomen. Betrokkene verklaarde dat hij in Nederland asiel aanvroeg en in een 

opvangcentrum in Roermond en Almere verbleef. Betrokkene verklaarde verder dat zijn asielaanvraag 

in Nederland werd afgewezen en dat hij vanuit Nederland een elftal maanden geleden gerepatrieerd 

werd naar Italië. Betrokkene verklaarde dat hij één week in Italië verbleven zou hebben zonder 

onderdak en dat hij vervolgens per trein en bus via Frankrijk en Duitsland illegaal naar Nederland reisde. 

Betrokkene verklaarde dat hij in Nederland opnieuw asiel aanvroeg en dat hij in het opvangcentrum van 

Almere verbleef. Betrokkene verklaarde dat hij ongeveer één maand later Nederland per trein verliet 

naar België waar hij op 25.10.2014 zou zijn aangekomen en twee dagen later, op 27.10.2014, het 

statuut van vluchteling aanvroeg bij de bevoegde Belgische autoriteiten. Betrokkene verklaarde het 

grondgebied van de Lid-Staten niet te hebben verlaten. 

 

Rekening houdende met de resultaten in het Eurodacverslag van 30.10.2014 en de verklaringen van 

betrokkene dat hij na zijn asielaanvraag in Nederland door de Nederlandse autoriteiten naar Italië zou 

zijn gerepatrieerd maar vanuit Italië terugreisde naar Nederland waar hij opnieuw asiel aanvroeg, alsook 

de informatie van de Liaisonambtenaar Dublin IND bij de DVZ in België waaruit blijkt dat betrokkene in 

Nederland asiel aanvroeg en betrokkene sinds 26.06.2014 het voorwerp uitmaakt van een 

terugnameakkoord met Italië, werd op 03.11.2014 een terugnameverzoek op basis van art. 18.1 .d van 

de Dublin-lll- Verordening een overnameverzoek aan de Italiaanse autoriteiten overgemaakt. Op 

20.11.2014 werden de Italiaanse autoriteiten^ er via een Tacit-agreement op gewezen dat zij op basis 

van art. 25§2 van de Dublin-lll-Verordening verantwoordelijk geworden zijn voor de behandeling van de 

asielaanvraag van betrokkene ten gevolge het zonder reactie laten verstrijken van de antwoordtermijn 

vervat in art. 25§1 van de Dublin-lll-Verordening van het verzoek tot terugname dat hen op 03.11.2014 

op basis van art. 18§1d van de Dublin-lll-Verordening werd overgemaakt. 

 

Met betrekking tot de overdracht naar Italië en de verantwoordelijkheid van Italië voor de behandeling 

van betrokkene zijn asielaanvraag dient te worden benadrukt dat Italië een volwaardig lid is van de 

Europese Unie en door dezelfde internationale verdragen als België is gebonden zodat er geen enkele 
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reden bestaat om aan te nemen dat betrokkene voor de behandeling van zijn asielaanvraag minder 

waarborgen in Italië dan in België zou genieten. Italië heeft eveneens de Vluchtelingenconventie van 

Genève dd. 28.07.1951 ondertekend en neemt net als België een beslissing over een asielaanvraag op 

basis van deze Vluchtelingenconventie en beslist op eenzelfde objectieve manier over de aangebrachte 

gegevens in een asielverzoek. De asielaanvraag van de betrokkene zal door de Italiaanse autoriteiten 

worden behandeld volgens de standaarden die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die ook 

gelden in de andere Europese lidstaten. Er is dan ook geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de 

Italiaanse autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de erkenning 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. Betrokkene brengt evenmin 

concrete elementen aan dat een terugkeer naar Italië een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 

2004/83/EG of op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

Betrokkene geeft geen enkele informatie over een niet correcte of onmenselijke behandeling door de 

Italiaanse autoriteiten. Betrokkene brengt met betrekking tot de overdracht naar Italië evenmin concrete 

gegevens aan die zouden kunnen wijzen op een eventuele schending van art. 3 van het EVRM. Een 

loutere vrees daarvoor volstaat dus geenszins omdat deze niet gestoeld is op de eigen persoonlijke 

ervaring van betrokkene. Betrokkene moet kunnen aantonen dat hij ernstige redenen heeft om te 

vermoeden dat hij in Italië een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een behandeling die 

strijdig is met art. 3 van de EVRM. Het gegeven dat Italië momenteel het voorwerp is van een 

uitzonderlijk immense toestroom van kandidaat- vluchtelingen en economische migranten door de 

politieke gebeurtenissen die plaatsgrepen in Noord-Afrika en het Midden- Oosten, meer bepaald in 

Tunesië, Libië, Egypte , Syrië en Irak betekend echter niet automatisch dat betrokkene blootgesteld zal 

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

nodige aandacht en objectiviteit zal worden behandeld. Betrokkene brengt dan ook geen enkel element 

aan waaruit blijkt dat Italië momenteel de asielaanvragen van vreemdelingen die in toepassing van de 

Dublin-Verordening terug- of overgenomen worden van een andere lidstaat niet met de nodige zorg en 

conform de ter zaken geldende internationale regelgeving zou onderzoeken. Met betrekking tot 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, verklaarde betrokkene dat hij niet wil 

terugkeren naar Italië omdat hij er problemen zou hebben gehad met Arabieren omdat ze gezien 

zouden hebben dat hij een bijbel had en dat ze hem iets wilden aan doen en dat hij niet terug wil naar 

Nederland omdat er daar drugs en coffeeshops zijn en dat wanneer hij op straat leeft, hij daar dan 

gebruik van moet maken en dat hij uit Iran vertrokken is omdat hij problemen had en niet naar België 

gekomen is om een drugsverslaafde te worden (DVZ, vraag 36). Met betrekking tot de aangehaalde 

reden om zich te verzetten tegen een overdracht naar Nederland dient te worden opgemerkt dat deze 

aangehaalde redenen geen verband houden met de omstandigheden van opvang of van behandeling 

door de Nederlandse autoriteiten. De verklaring van betrokkene dat hij als in Nederland op straat leeft 

gebruikt moet maken van drugs en coffeeshops maakt betrokkene bovendien op geen enkele wijze 

aannemelijk. Bovendien maakt betrokkene evenmin aannemelijk dat hij in Nederland zonder meer op 

straat zou moeten leven. Integendeel zelfs, betrokkene verklaarde zelf dat hij bij zijn eerste 

asielaanvraag in Nederland in een opvangcentrum, met name in Roermond en Almere, verbleef en 

eveneens tijdens zijn tweede asielaanvraag in het opvangcentrum van Almere verbleef (DVZ, vraag 40). 

Met betrekking tot de verklaringen van betrokkene om zich te verzetten tegen een overdracht naar Italië 

omwille van redenen die betrekking hebben op de omstandigheden van opvang of van behandeling, 

dient te worden opgemerkt dat betrokkene aanhaalt dat hij problemen gehad heeft in Italië met 

Arabieren omdat ze gezien zouden hebben dat hij een bijbel had en hem iets wilden aandoen (DVZ, 

vraag 36). Met betrekking tot deze aangehaalde reden om zich te verzetten tegen een overdracht naar 

Italië omwille van redenen die verband houden met de omstandigheden van opvang of van behandeling 

door de Italiaanse autoriteiten, dient te worden opgemerkt dat de aangehaalde redenen, met name dat 

hij problemen zou hebben gehad met Arabieren en dat die hem iets wilden aandoen omdat ze gezien 

hadden dat hij een bijbel had, geen verband houden met de omstandigheden van opvang of van 

behandeling door de Italiaanse autoriteiten. Indien betrokkene bovendien in Italië een vrees zou 

koesteren voor Arabieren die hem iets zouden willen aandoen omdat ze hem met een bijbel gezien 

zouden hebben, dan dient betrokkene zich met deze vrees tot de bevoegde Italiaanse autoriteiten te 

wenden om deze vrees kenbaar te maken. Betrokkene brengt echter geen enkel begin van bewijs aan 

dat hij zich met deze vrees tot de bevoegde Italiaanse autoriteiten gewend zou hebben. Betrokkene 

maakt evenmin aannemelijk dat de bevoegde Italiaanse autoriteiten hem niet zouden willen of hebben 

kunnen helpen indien hij er een beroep op zou hebben gedaan. De door betrokkene aangehaalde 

redenen om zich te verzetten tegen een overdracht naar Italië omwille van redenen die betrekking 

hebben op de omstandigheden van opvang of van behandeling door de Italiaanse autoriteiten, kunnen 
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dan ook niet als gerechtvaardigd beschouwd worden. Wat betreft een mogelijk risico tot blootstelling aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van art. 3 van het EVRM bij een verwijdering van 

betrokkene naar Italië dient te worden opgemerkt dat uit een analyse van rapporten met betrekking tot 

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

and core problems", April 2011 & Schweizerische Fluchtelingshilfe/OSAR, "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", Berne and Oslo, May 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, Strasbourg; UNHCR, "UNHCR Recommendations on important aspects 

of refugee protection in Italy", July 2013; SFH, "Italiën: Aufnahmebedingungen - Aktuelle Situation von 

Asylsuchenden und Shutzberechtigten insbesondere Dublin-Ruckkehrenden", Bern, Oktober 2013; 

Maria de Donata; & Daniela Di Rado, "National Country Report: Italy", AIDA, up to date as of April 2014; 

Italian Council for Refugees (CIR), " Italy - over 100,000 refugees and migrants have reached Italy by 

sea in 2014 - Many moved forward to other European Countries"; AIDA, 09.09.2014; Chope Christopher 

M., "Rapport: l'arrivee massive de flux migratoires mixtes sur les côtes Italiënnes", Commission des 

migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, Council of Europe, 09.06.2014; ) blijkt dat de 

Italiaanse asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Italië voor verbetering 

vatbaar zijn en dat er problemen van organisatorische aard zijn maar uit deze rapporten blijkt niet dat 

men omdat men asielzoeker is of zou zijn in Italië of tot deze kwetsbare groep zou behoren en in het 

kader van de Dublin-llI-Verordening door één van de ondertekenende Dublin-Staten aan Italië wordt 

overgedragen, automatisch kan stellen dat men als asielzoeker die in het kader van de Dublin-

Verordening aan Italië wordt overgedragen, in Italië zonder meer en automatisch deel uitmaakt van een 

groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk van slechte, vernederende en 

mensonwaardige behandelingen zoals bepaald in art. 3 van het EVRM en dit louter en alleen omdat 

men een asielzoeker is of zou zijn. Uit een analyse van deze verschillende rapporten blijkt dat men niet 

kan stellen dat het systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in 

Italië dergelijke structurele tekortkomingen vertoont waardoor asielzoekers die in het kader van de 

Dublin-Verordening aan Italië worden overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld worden 

in de zin van art. 3 van het. EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 

Unie. Daarnaast heeft het UNHCR geen recente rapporten gepubliceerd waarin het UNHCR stelt dat het 

systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Italië dergelijke 

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

aan Italië worden overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld worden in de zin van art. 3 

van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Er zijn evenmin 

publicaties van het UNHCR beschikbaar waarin het UNHCR oproept om in het kader van de Dublin-

Verordening geen personen te transfereren naar Italië omwille van structurele tekortkomingen in het 

Italiaanse systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen waardoor asielzoekers die in het 

kader van de Dublin-Verordening aan Italië worden overgedragen er onmenselijk of vernederend 

behandeld worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten 

van de Europese Unie. Bovendien dient te worden opgemerkt dat het Hof van Justitie van de Europese 

Unie op 21 december 2011 in de gevoegde zaken C-411/10, N.S, versus Secretary of State for the 

Home Department en C-493/10, M.E. en andere versus Refugee Applications Commissioner Minister for 

Justice, Equality and Law Reform ondermeer stelde dat het niet in overeenstemming zou zijn met de 

doelstellingen en het systeem van de Dublin-Verordening indien de geringste schending van de 

richtlijnen 2003/9/EG , 2004/83/EG en 2005/85/EG 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 of haar asielverzoek te behandelen, beoogt de Dublin-Verordening namelijk een 

duidelijke en hanteerbare methode in te voeren om snel te kunnen bepalen welke Lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek zoals met name in de punten 124 en 125 

van de conclusie van Advocaat-Generaal V. Trstenjak van 22.09.2011 in de zaak in de zaak C-411/10 

van N.S. versus Secretarty of State for the Home Department blijkt. Daartoe voorziet de Dublin-

Verordening in een regeling die inhoudt dat slechts één Lidstaat, die op basis van de objectieve criteria 

wordt aangewezen bevoegd is om een in een Unieland ingediend asielverzoek te behandelen. Indien 

iedere niet-naleving van een afzonderlijke bepalingen van de richtlijnen 2003/9/EG , 2004/83/EG of 

2005/85/EG door de bevoegde Lidstaat in casu tot gevolg zou hebben dat de Lidstaat waarin een 

asielverzoek wordt ingediend, de asielzoeker niet aan die eerste Lidstaat kan overdragen, zou aan de in 

hoofdstuk III van de Dublin-ll-Verordening vervatte criteria om de bevoegde Lidstaat te bepalen een 

extra uitsluitingscriterium worden toegevoegd volgens hetwelk onbeduidende schendingen van de 

eerder vermeldde richtlijnen, in casu 2003/9/EG, 2004/83/EG of 2005/85/EG, in een bepaalde Lidstaat, 
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ertoe kunnen leiden dat deze staat ontslagen wordt van de in deze Verordening bepaalde 

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

name snel te bepalen welke Lidstaat bevoegd is om een in de Unie ingediend asielverzoek te 

behandelen, in gevaar brengen. Niettegenstaande dat een overdracht een schending kan uitmaken van 

in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 

Unie indien er ernstig gevreesd moet worden dat het systeem van de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen in de verantwoordelijke Lidstaat te kort schieten waardoor asielzoekers die aan 

een Lidstaat worden overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld zouden worden in de zin 

van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, dient 

te worden vastgesteld dat er op basis van een analyse van verschillende rapporten echter niet gesteld 

kan worden dat men als asielzoeker of louter en alleen omdat men deel zou uitmaken van de kwetsbare 

groep van asielzoekers, in Italië zonder meer en automatisch zal worden blootgesteld aan een 

behandeling die strijdig is met art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie. Op basis van deze rapporten en de door betrokkene aangehaalde verklaringen, kan 

er dan ook geen intentionele bedreiging, uitgaande van de Italiaanse autoriteiten, op zijn leven, vrijheid 

of fysieke integriteit worden vastgesteld. Het is aan betrokkene om aannemelijk te maken dat er zich in 

zijn zaak feiten en omstandigheden voordoen op basis waarvan het vermoeden van eerbiediging door 

de verdragspartijen van het Vluchtelingenverdrag en art. 3 van het EVRM worden weerlegd. Hiervan is 

sprake als de asielzoeker aannemelijk maakt dat in de asielprocedure van de verantwoordelijke lidstaat 

ten aanzien van de asielzoeker niet zal worden onderzocht en vastgesteld of er sprake is van een 

schending van het Vluchtelingenverdrag of van art. 3 van het EVRM, hetgeen hier niet het geval is. Een 

loutere vrees voor een schending van art. 3 van het EVRM volstaat trouwens geenszins omdat deze niet 

gestoeld is op de eigen persoonlijke ervaring van betrokkene. Betrokkene moet dus kunnen aantonen 

dat hij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij in Italië een reëel risico loopt om te worden 

blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 3 van de EVRM. Betrokkene toont evenmin op 

geen enkel moment aan op welke wijze de situatie in Italië er toe zal leiden dat hij gerepatrieerd zal 

worden naar het land waarvan hij verklaarde het staatsburgerschap te bezitten of naar het land waar hij 

zijn gewoonlijk verblijf heeft en maakt evenmin aannemelijk dat er een reden is om aan te nemen dat er 

een risico bestaat dat de Italiaanse autoriteiten hem zouden repatriëren naar het land waarvan hij 

verklaarde het staatsburgerschap te bezitten of naar het land waar hij zijn gewoonlijk verblijf heeft 

vooraleer is vastgesteld of hij al dan niet bescherming behoeft. Zoals hogerop reeds aangehaald zullen 

de Italiaanse autoriteiten bovendien tenminste zeven dagen op voorhand in kennis gesteld worden van 

de overdracht van betrokkene Italië zodat de Italiaanse autoriteiten de nodige modaliteiten en acties 

kunnen ondernemen bij de aankomst van betrokkene in Italië, zodat aangepaste opvang kan worden 

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

asylum: System and core problems", April 2011 & Schweizerische Fluchtelingshilfe/OSAR, "Asylum 

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

persons under subsidiary or humanitarian protection, with focus on Dublin returnees", Berne and Oslo, 

May 2011; SFH, "Italiën: Aufnahmebedingungen - Aktuelle Situation von Asylsuchenden und 

Shutzberechtigten insbesondere Dublin- Rückkehrenden", Bern, Oktober 2013), kan bovendien worden 

opgemaakt dat vreemdelingen die in het kader van de Dublin- Verordening overgedragen worden aan 

de bevoegde Italiaanse autoriteiten bij hun aankomst in Italië door de luchthavenpolitie worden geholpen 

om in contact te treden met de verantwoordelijke autoriteiten en dat zij in beginsel de mogelijkheid 

hebben om een eerder aangevangen asielprocedure te hervatten of een nieuwe op te starten waarbij 

niet op voorhand vaststaat dat men als alleenstaande vrouw geen aanspraak heeft op opvang dan wel 

dat deze opvang in de praktijk niet zou kunnen worden verkregen. Een kopie van deze rapporten werd 

in bijlage toegevoegd aan het administratief dossier van betrokkene. Wat betreft arrest nr. 29217/12 dd. 

04.11.2014 van het EHRM in de zaak "Tarakhel versus Zwitserland" dient te worden opgemerkt dat dit 

arrest zich specifiek uitspreekt over het verkrijgen van garanties voor gezinnen met kinderen en dat uit 

die garanties moet blijken dat er sprake is van aangepaste opvangmodaliteiten die aangepast zijn aan 

gezinnen met kinderen en dat de eenheid van het gezin behouden moet worden. Betrokkene betreft 

echter een alleenstaande meerderjarige man en derhalve zijn de vaststellingen in het arrest van het 

EHRM in "Tarakhel vs Zwitserland" niet aan de orde. 

 

Met betrekking tot familieleden in België of Europa dient te worden opgemerkt dat betrokkene 

meerderjarig is. Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor op de DVZ van 30.10.2014 dat zijn zus D.M. 

(…) in België in De Panne verblijft maar welk statuut deze zou hebben is onbekend voor betrokkene 

(DVZ, vraag 20). Betrokkene verklaarde verder geen familieleden in Europa te hebben (DVZ, vraag 21). 

Met betrekking tot deze verklaarde zus die in België verblijft, dient te worden opgemerkt dat uit haar 

administratief dossier blijkt dat deze verklaarde zus legaal in België verblijft op basis van het onbeperkte 

verblijf dat haar, haar echtgenoot en kind werd toegekend per beslissing van 23.09.2009 die aan haar 
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betekend werd op 30.09.2009, ten gevolge van een regularisatieaanvraag ingediend op 20.10.2006 en 

in toepassing van art. 9.3 van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980. Betrokkenes verklaarde zus 

beschikt derhalve over een wettelijk verblijf in België maar is niet erkend in de hoedanigheid van 

vluchteling en kreeg evenmin het statuut van subsidiaire bescherming toegekend. Betrokkene is net 

zoals zijn verklaarde zus meerderjarig. Betrokkene maakt als dusdanig geen deel uit van het gezin van 

deze in België verblijvende verklaarde zus zoals bepaald in de definitie van gezinsleden in art. 2.g van 

de Dublin-lll-Verordening. Derhalve is een behandeling van het asielverzoek in België op basis van art. 

6,, art. 8, art. 9, art. 10 of art. 11 van de Dublin-lll- Verordening niet aan de orde. Wat betreft een 

behandeling van de asielaanvraag van betrokkene met toepassing van art. 16 van de Dublin-lll-

Verordening dient te worden opgemerkt dat betrokkene niet valt onder de bepaling van zwangere 

personen, persoon met een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware handicap of een hoge 

leeftijd en hierdoor afhankelijk zou zijn van de hulp van zijn verklaarde zus die wettig in België zou 

verblijven zoals bepaald in art. 16.1 van de Dublin-lll-Verordening. Een toepassing van de bepalingen in 

art. 16.2 van de Dublin-lll-Verordening is evenmin aan de orde aangezien betrokkene geen kind, broer, 

zus of ouder zoals bepaald in art. 16.1 van de Dublin-lll-Verordening in zijn hoofde aanwezig heeft in 

België. Op basis van hetgeen hiervoor werd uiteengezet is een behandeling van de asielaanvraag van 

betrokkene in België op basis van art. 9, art. 10, of art. 16 van de Dublin-lll-Verordening dan ook niet 

aan de orde. Wat betreft een eventuele schending van art. 8 van het EVRM, dient te worden opgemerkt 

dat het loutere gegeven van de legale aanwezigheid van de verklaarde zus van betrokkene bovendien 

niet automatisch tot een bescherming onder art. 8 van het EVRM leidt. Het EHRM heeft reeds 

meermaals geoordeeld dat een familieband tussen meerderjarigen niet aangenomen kan worden tenzij 

er kan worden aangetoond dat er bijkomende elementen van afhankelijkheid bestaan (EHRM, 

10.042012, Balogun vs. UK, nr 60286/09 en EHRM, 2003, Kwakye-Nti & Dufie vs Nederland, nr 

31519/96). Betrokkene toont echter op geen enkele wijze aan dat er een band van afhankelijkheid zou 

zijn van zijn verklaarde zus ten aanzien van betrokkene zelf. Er wordt op geen enkele wijze aangetoond 

dat de aanwezigheid van betrokkene in België noodzakelijk zou zijn omdat er een bepaalde band van 

afhankelijkheid zou bestaan van de verklaarde zus van betrokkene. Op basis van het voorgaande dient 

dan ook te worden vastgesteld dat op basis van de stukken in het administratief dossier van betrokkene 

een eventuele schending van art. 8 van het EVRM niet aan de orde is. Het gegeven dat de verklaarde 

zus van betrokkene over een legaal verblijfsstatuut in België beschikt, is niet van die aard dat het 

hetgeen hiervoor werd uiteengezet in een ander daglicht kan plaatsen. 

 

Tijdens zijn gehoor op de DVZ van 30.10.2014 werd aan betrokkene gevraagd omwille van welke 

specifieke reden(en) hij precies in België asiel wil vragen. Betrokkene verklaarde dat hij naar België 

kwam omdat hij een beetje Nederlands spreekt en een normaal leven wil leiden en dat hij niet zal 

terugkeren naar Italië (DVZ, vraag 34). Met betrekking tot deze opgegeven specifieke reden om precies 

in België asiel aan te vragen, dient te worden opgemerkt dat het volgen van betrokkene in diens keuze 

van het land waar hij asiel wil vragen, zou neerkomen op het ontkennen van het objectief dat Europa 

voor ogen heeft in haar Dublin-lll-Verordening waarbij de criteria en de mechanismen worden 

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

en om een vrije keuze van de asielzoeker uit te sluiten. De loutere persoonlijke appreciatie van een 

Lidstaat door betrokkene kan dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de 

soevereiniteitsclausule. De Belgische asielinstantie zal dan ook onder geen enkel beding voldoen aan 

de wil van betrokkene om zijn asielaanvraag in België te behandelen. 

 

Met betrekking tot zijn gezondheidstoestand verklaarde betrokkene dat hij geen ziektes heeft maar dat 

hij wel kalmeringsmiddelen gebruikte en dat zijn moeder hem in Iran pillen had gegeven en dat hij in 

Nederland Exospam (fonetisch) kreeg en dat hij deze nam voor zijn mentale toestand en dat dit rust in 

zijn hoofd bracht en dat hij op dit moment niets gebruikt ( DVZ, vraag 35). Er zijn verder geen gegronde 

redenen of elementen in het administratief dossier aanwezig waaruit blijkt betrokkene niet in staat zou 

zijn om te reizen of dat betrokkene zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven 

of de fysieke integriteit of zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van terugname, in 

casu Italië. Bijgevolg is er geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land van terugname, in 

casu Italië, een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

 

Gelet op al deze elementen, is er derhalve geen concrete basis om de asielaanvraag van betrokkene in 

België te behandelen op grond van art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 16 of art. 17 van de 

Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26.06.2013. Bijgevolg is 

België niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan de Italiaanse autoriteiten 
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toekomt, met de toepassing van art. 51/5 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en art. 18.1.d, art. 25.1 en 

art. 25.2 van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

26.06.2013. Betrokkene is eveneens niet in het bezit van de in art. 2 van de Vreemdelingenwet 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(3), 

tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. Betrokkene zal 

teruggeleid worden naar Italië waar hij aan de bevoegde Italiaanse autoriteiten zal worden 

overgedragen(4). 

(…)” 

 

Ter terechtzitting bevestigt de raadsman van de verzoeker dat hij met dit beroep enkel de beslissing tot 

weigering van verblijf wenst aan te vechten en niet de bevelscomponent ervan. 

 

1.3. Op 21 november 2014 wordt ten aanzien van de verzoeker tevens een beslissing tot het 

vasthouden in een welbepaalde plaats genomen. 

 

1.4. Op 12 januari 2015 is de verzoeker zonder verzet overgedragen naar Rome. 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoeker. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 62 van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

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

13 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 wet van 13 mei 1955 (hierna: 

EVRM) iuncto de artikelen 4, 19 en 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 

(hierna: Handvest) en van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“De bestreden beslissing schendt de fundamentele rechten opgesomd in het middel van verzoekende 

partij en stelt haar bloot aan mishandeling en refoulement terwijl zij een effectief rechtsmiddel om zich 

daartegen te beschermen wordt ontnomen. 

 

Verwerende partij oordeelt dat Italië op grond van artikel 51/5 van voormelde Wet van 15 december 

1980 en de artikelen 18(1)d, 25(1) en 25(2) van Verordening (EU) 604/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 juni 2013 verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag 

van verzoekende partij en dat dit haar het recht geeft om aan verzoekende partij de bestreden 

beslissing te geven. 

 

Verwerende partij beroept zich op het interstatelijk vertrouwensbeginsel om haar bestreden beslissing te 

rechtvaardigen. 

 

Het interstatelijk vertrouwensbeginsel is evenwel niet dienend omdat dit beginsel door de rechtspraak 

van het Europees Hof van Justitie werd genuanceerd in die zin dat lidstaten geen asielzoekers mogen 

overdragen aan de verantwoordelijke Lidstaat indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat 

fundamentele tekortkomingen met betrekking tot de onthaal en opvangvoorzieningen van asielzoekers 

in die Lidstaat aannemelijk maken dat de asielzoeker door overdracht aan die Lidstaat een risico loopt 

op een onmenselijke of vernederende behandeling (EHVJ C-411/10 en C-493/10, N.S. e.a. van 21 

december 2011, par. 94-106). 
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Indien dit risico op onmenselijke of vernederende behandeling wordt aangetoond dan heeft dat gevolgen 

voor de andere Lidstaten (EHVJ C-411/10 en C-493/10, N.S. e.a. van 21 december 2011, par. 94-106). 

Verwerende partij mag geen beslisingen nemen die ertoe leiden dat zij het verbod op mishandeling of 

refoulement in de zin van de artikelen 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van 

de Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd en 4 en 19 van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie van 7 december 2000. Dit in tegenstelling wat verzoekende partij wil doen geloven. 

 

Uit de feiten en de verklaringen van verzoekende partij blijkt dat Italië in de materiële onmogelijkheid is 

om aan de Europeesrechtelijke verplichting van opvang te voldoen in de zin van de Richtlijn 2013/33/EU 

van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang 

van verzoekers om internationale bescherming (herschikking) in het bijzonder de artikelen 17 en 

volgende. 

 

Concreet heeft Italië niet op de vraag van verwerende partij tot overname geantwoord (verwerende partij 

steunt haar belissing op een tacit-agreement”) waardoor Italië impliciet maar zeker aangeeft dat zij 

administratief niet in staat is om aan haar Europeesrechtelijke verplichtingen te voldoen. Verzoekende 

partij heeft aangegeven dat zij geen opvang en hulp kreeg (zie hoger). En uit de media is algemeen 

bekend dat Italië kreunt onder een toevloed van asielzoekers (zie stuk nr. 3). Italië heeft ten gevolge de 

financiële crisis een geldgebrek voor de noodzakelijke investeringen en financiering van nieuwe opvang. 

Italië heeft dit jaar al evenveel vluchtelingen ontvangen dat wil zeggen 43.000 migranten (de 

opvangcapaciteit is hiermee reeds bereikt) en verwacht tegen het einde van dit jaar 100.000 migranten 

(zie stuk nr. 3 De Standaard 24.08.2014, “Italiaanse marine vindt 18 dode migranten”, p. 2). Zelfs België 

is zo heeft het verleden aangetoond jarenlang niet in staat geweest om duizend bijkomende 

opvangplaatsten te creëren. Italië kan als staat in grotere geldnood dan België daarom zeker geen 

57.000 opvangplaatsen tegen de winter organiseren. Het risico dat verzoekende partij geen opvang 

krijgt is daarmee aangetoond. 

 

Doordat Italië niet op de vraag tot overname heeft geantwoord heeft verwerende partij a fortiori geen 

enkele bevestiging van Italië ontvangen dat zij aan verzoekende partij de Europeesrechtelijk verplichte 

opvang garandeert. 

 

In concreto werd verzoekende partij van Nederland naar Italië overgebracht waar hij zonder onderdak 

verbleef (zie verklaringen op het gehoor van 30 oktober 2014). Het gebrek van het verlenen van opvang 

aan een asielzoeker maakt mishandeling in de zin van de artikelen 3 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd juncto 4 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 uit. 

 

Een asielzoeker die geen dak boven zijn hoofd, geen bed, geen eten en drinken, geen sanitair en geen 

medische verzorging krijgt wordt mishandeld op een wijze die de “minimum level of severity” overstijgt. 

 

Het risico op mishandeling door gebrek aan adequate opvang is hiermee reëel en aangetoond. 

Verzoekende partij voldoet hiermee volledig aan de bewijslast die het Europees Hof van Justitie haar 

oplegt. 

 

Schending van de artikelen 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 

van 4 november 1950 zoals gewijzigd en 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie van 7 december 2000. 

 

Verwerende partij handelt bij gebrek van enige (ontvangen) garantie voor opvang van verzoekende 

partij in Italië en door dit niet te onderzoeken volkomen onzorgvuldig terwijl zij over voldoende middelen 

beschikt om dit concreet na te gaan (EHVJ C-411/10 en C-493/10, N.S. e.a. van 21 december 2011, 

par. 91; G. De Baere, “The Court of Justice of the EU as a European and International Asylum Court”, 

augustus 2013, https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/new_series/wp111-

120/wp118-de-baere.pdf). 

 

Schending van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

De motieven van de bestreden beslissing zijn niet deugdelijk en kunnen de bestreden beslissing niet 

schragen. 

 

Schending van de motiveringsplicht. 
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Verwerende partij is gehouden tot het nemen van een beslissing gestoeld op correcte feitenvinding en 

zij dient zich zo nodig voldoende te informeren om met kennis van zaken een beslissing te nemen (A. 

Mast, J. Dujardin, M. Van Damme en J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 

Mechelen, Kluwer, 2002, pp. 53 en 54 en voetnoten 105 en 106 met verwijzingen naar de rechtsleer). 

Verwerende partij had hierdoor verzoekende partij moeten horen opdat zij de gelegenheid zou krijgen 

om haar vrees voor blootstelling aan een reëel risico op mishandeling zoals besproken te kunnen staven 

en toelichten (A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme en J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 53 en voetnoot 102 met uitvoerige verwijzingen naar de 

rechtspraak van de Raad van State hierover). 

 

Het verdragsrecht dat uit een autonome bron voortvloeit, kan op grond van zijn bijzonder karakter niet 

door enig voorschrift van nationaal recht opzij worden gezet zonder zijn gemeenschappelijk rechtelijk 

karakter te verliezen. De rechten en plichten van de Verdragsluitende partijen (waaronder verwerende 

partij) hebben hun rechten door tot het verdrag toe te treden hun soevereine rechten definitief beperkt 

zodat latere eenzijdig afgekondigde wettelijke voorschriften die tegen het verdragstelsel ingaan, elke 

werking ontberen (H.v.J. 15 juli 1964, Costa/E.N.E.L., 6/64, Jur. 1964, 1199). 

 

De artikelen 4 en 19 van van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 

2000 werden bij toepassing van artikel 6(1) van het Verdrag van de Europse Unie de waarde van 

primair recht verleend dat wil zeggen dat alle EU-wetgeving en nationaal omgezette rechtsnormen 

ongeldig zijn wanneer zij deze primaire wetsartikelen schenden (Caoimhe Sheridan en Sadhia Rafi 

(eds.), The application of the EU Charter of Fundamental Rights to asylum procedural law, oktober 

2014, http://www.ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/866-new-practitioners-

tool-on-how-charter-of-fundamental-rights-can-be-applied-to-asylum-procedural-law-.html, p. 15) 

 

De nationale rechter is in die omstandigheden verplicht zorg te dragen voor de volle werking dier 

normen en zonodig op eigen gezag elke strijdige bepaling van de – zelfs latere – nationale wetgeving 

buiten toepassing te laten zonder dat hij de voorafgaande opheffing hiervan via wetgeving of enige 

andere constitutionele procedure heeft te vragen of af te wachten (H.v.J. 9 maart 1978, Administratie 

der Staatsfinanciën/Simmenthal, 106/77, Jur. 1978, 629). 

 

Uw Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft beslist dat geen administratieve beslissing “mag 

worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen die directe 

werking hebben, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden” (R.v.V. nr. 98.398 van 6 Maart 2013; Rv St. nr. 206.948 van 26 augustus 2010). “Het EVRM 

primeert op de vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van onderliggende procedure 

de gegrondheid te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een schending van de 

bepalingen van het EVRM. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern beroep waardoor de 

inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor een passend herstel kan worden verkregen, 

ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de manier waarop ze 

de verplichtingen nakomen die hen door deze bepalingen worden opgelegd”; EHRM 11 juli 2000, Jabari 

/ Turquie, § 48, EHRM 21 Janvier 2011, M.S.S. vs. België en Griekenland, § 219)." (R.v.V. nr. 98.398 

van 6 maart 2013). 

 

In elk geval dient de nationale rechter de hogere rechtsnorm in het bijzonder de artikelen 3 en 13 van 

het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens van 4 november 1950 zoals 

gewijzigd en de artikelen 4, 19 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 

7 december 2000 en de artikelen 15, b) en c) en 21 van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 december 2011, die België als Hoge Verdragspartij binden, te 

respecteren en ambtshalve tegenstrijdige nationale bepaling buiten beschouwing laten. 

 

Het verdragsrecht dat uit een autonome bron voortvloeit, kan op grond van zijn bijzonder karakter niet 

door enig voorschrift van nationaal recht opzij worden gezet zonder zijn gemeenschappelijk rechtelijk 

karakter te verliezen. De rechten en plichten van de Verdragsluitende partijen (waaronder verwerende 

partij) hebben hun rechten door tot het verdrag toe te treden hun soevereine rechten definitief beperkt 

zodat latere eenzijdig afgekondigde wettelijke voorschriften die tegen het verdragstelsel ingaan, elke 

werking ontberen (H.v.J. 15 juli 1964, Costa/E.N.E.L., 6/64, Jur. 1964, 1199). De nationale rechter is in 

die omstandigheden verplicht zorg te dragen voor de volle werking dier normen en zonodig op eigen 

gezag elke strijdige bepaling van de – zelfs latere – nationale wetgeving buiten toepassing te laten 

zonder dat hij de voorafgaande opheffing van hiervan via wetgeving of enige andere constitutionele 
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procedure heeft te vragen of af te wachten (H.v.J. 9 maart 1978, Administratie der 

Staatsfinanciën/Simmenthal, 106/77, Jur. 1978, 629). 

 

Dit wordt andermaal bevestigd door het arrest van het Europees Hof van Justitie Elgafaji vs. 

Staatssecretaris van Justitie van 17 februari 2009 dat in paragraaf 42 zegt dat “bij de toepassing van het 

nationale recht, ongeacht of het daarbij gaat om bepalingen die dateren van eerdere of latere datum dan 

de richtlijn, de nationale rechter dit zoveel mogelijk moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en 

het doel van de richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 249, 

derde alinea, EG te voldoen” (H.v.J., Elgafaji vs. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-456/07 van 17 

februari 2009, http://curia.europe.eu; H.v.J., Marleasing, nr. C-106/89 van 13 november 1990, 

http://curia.europe.eu; H.v.J., Commune de Mesquer, nr. C-188/07 van 24 juni 2008, 

http://curia.europe.eu). Wat ook in het verzoekschrift werd aangegeven. 

 

Schending van de ingeroepen middelen. 

 

Om voorgaande redenen kon verwerende partij redelijkerwijze niet de bestreden beslissing komen. 

 

De bestreden beslissing dient daarom te worden vernietigd.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikel 62 van de Vreemdelingenwet; 

- artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen; 

- artikel 3 EVRM; 

- artikel 13 EVRM juncto artikelen 4, 19 en 47 Handvest Europese Unie; 

- zorgvuldigheidsbeginsel; 

 

Verzoekende partij meent te kunnen voorhouden dat het niet beantwoorden van de vraag tot overname 

impliciet maat zeker aangeeft dat Italië administratief niet in staat zou zijn om aan haar 

Europeesrechtelijke verplichtingen te voldoen. 

 

Voorts verwijst de verzoekende partij naar allerhande algemene rapporten en krantenartikelen, die haar 

beweringen zouden moeten staven. 

 

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat 

bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven 

en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

 

In antwoord op verzoekers concrete kritiek, die de inhoud van de bestreden beslissing betreft, laat de 

verwerende partij gelden dat verzoekers beschouwingen niet kunnen worden aangenomen. 

 

Verzoekende partij meent dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding onvoldoende onderzoek heeft gevoerd naar een 

mogelijke schending van artikel 3 EVRM, in geval van een terugkeer van verzoeker naar Italië. 

 

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat 
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bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven 

en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

 

In antwoord op verzoekers concrete kritiek, die de inhoud van de bestreden beslissing betreft, laat de 

verwerende partij gelden dat verzoekers beschouwingen niet kunnen worden aangenomen. 

 

Verzoekende partij meent dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding onvoldoende onderzoek heeft gevoerd naar een 

mogelijke schending van artikel 3 EVRM, in geval van een terugkeer van verzoeker naar Italië. 

 

Verzoekende partij houdt vooreerst voor dat zij nieuwe elementen kan aanbrengen tijdens haar 

schorsingsberoep, daar er sprake is van een schending van artikel 3 EVRM. 

 

Gezien verzoekende partij een schending van artikel 3 EVRM geenszins aannemelijk maakt (zie infra), 

kan verzoekende partij zich niet op nieuwe elementen beroepen tijdens de procedure. 

 

Verzoekende partij houdt voor dat het systeem van asielaanvragen en opvangvoorzieningen voor 

asielzoekers in Italië structurele tekortkomingen vertoont die een onmenselijke en vernederende 

behandeling met zich meedragen in de zin van artikel 3 EVRM, juncto artikel 4 van het Handvest van de 

Europese Unie. 

 

Verweerder laat vooreerst gelden dat verzoekende partij zich pas voor het eerst in het verzoekschrift 

beroept op deze vermeende structurele problemen, zonder hierover met een woord te hebben gerept 

tijdens het verhoor. 

 

Zoals in de bestreden beslissing ook uitdrukkelijk gemotiveerd wordt, “werd tijdens het verhoor aan de 

betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke reden(en) zij besloot asiel te vragen in België en of zij 

met betrekking tot omstandigheden van opvang of van behandeling redenen heeft, die volgens haar 

verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke Lidstaat zouden rechtvaardigen. Betrokkene 

verklaarde dat hij naar België kwam omdat hij een beetje Nederlands spreekt en een normaal leven wil 

leiden en dat hij niet zal terugkeren Italië.”. 

 

Op geen enkel ogenblik heeft verzoekende partij aangevoerd dat zij in Italië geen asielaanvraag heeft 

kunnen indienen of dat zij opvang heeft gezocht bij de Italiaanse autoriteiten en deze hiervoor niet 

zouden gezorgd hebben, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij in haar verzoekschrift poogt voor 

te houden. 

 

Terwijl niet kan worden afgeleid uit het niet beantwoorden van het overnameverzoek door Italië dat er 

structurele opvangsmoeilijkheden zijn. Zulks zou neerkomen op het ontkennen van het objectief dat 

Europa voor ogen heeft in haar Dublin III Vo, waarbij de criteria en de mechanismen worden vastgelegd 

om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag en om een 

vrije keuze van de asielzoeker uit te sluiten. 

 

Verweerder laat gelden dat de persoonlijke voorkeur van de verzoekende partij, gelet op het voormelde, 

geen grond kan zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule. 

 

Verwerende partij merkt op dat aan het art. 3 EVRM is voldaan wanneer de bestreden beslissing tot 

stand is gekomen met eerbiediging ervan, daar de verwerende partij de uit dit voorschrift voortvloeiende 

verplichtingen slechts kan waarborgen binnen het eigen grondgebied (R.v.St. nr. 38.363, 19.12.1991, 

Arr. R.v.St. 1991, z.p.). 
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De verzoekende partij beperkt zich haar kritiek tot louter ongestaafde en volstrekt hypothetische 

beweringen. 

 

Verweerder laat verder gelden dat uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing afdoende 

blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris na grondig en zorgvuldig onderzoek, zowel van de 

concrete situatie van verzoekende partij als van de situatie in Italië voor wat betreft overgedragen 

asielzoekers, tot de bestreden beslissing is gekomen. 

 

Derhalve kan verzoekende partij niet dienstig in het kader verzoekschrift annulatieberoep plots 

voorhouden dat er zich problemen stellen in Italië, waarbij zij de vaststellingen die zij meent te kunnen 

afleiden uit deze rapporten, op geen enkele manier op haar eigen situatie betrekt noch kan betrekken. 

 

Verzoekende partij beperkt zich tot een theoretisch betoog inzake structurele tekortkomingen van het 

systeem en de niet-eerbiediging van de grondrechten van asielzoekers, doch laat na aan te tonen dat er 

zich in concreto problemen stellen wat haar eigen situatie betreft. 

 

Verzoekende partij betrekt de in het verzoekschrift geciteerde passages niet op haar eigen situatie. 

 

In de bestreden beslissing wordt uitvoerig gemotiveerd inzake de overdracht aan Italië, waarbij de 

gemachtigde van de staatssecretaris niet blind blijft voor eventuele problemen in Italië, doch hier in 

concreto op ingaat in de bestreden beslissing. Er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat 

verzoekende partij niet behoorlijk zal worden opgevangen in talie en haar asielaanvraag daar niet 

behoorlijk zou worden onderzocht. 

 

Met haar theoretisch betoog gaat verzoekende partij volkomen voorbij aan de concrete motieven van de 

bestreden beslissing, die zij volledig onbesproken laat, en toont zij dan ook niet aan dat deze kennelijk 

onredelijk zouden zijn. 

 

De verzoekende partij laat na aan de hand van concrete elementen aannemelijk te maken dat er in 

zijnen hoofde een reëel risico is om het slachtoffer te worden van een schending van artikel 3 EVRM. In 

het verzoekschrift brengt verzoekende partij een algemeen betoog over een beweerdelijk slechte 

behandeling van asielzoekers in Italië, doch dienaangaande laat de verweerder gelden dat verzoekende 

partij niet aantoont dat zij bij haar terugkeer een schending van artikel 3 EVRM zal ondergaan. Uit het 

interview dat verzoekende partij aflegde, blijkt dat de enige reden die zij opgaf om niet naar Italië te 

moeten gaan, te maken had met het feit dat zij een beetje Nederlands spreekt en een normaal leven wil 

leiden. 

 

De verweerder benadrukt de zware bewijslast die rust op een vreemdeling die een schending van art. 3 

EVRM inroept, waarbij door de vreemdeling ernstige en duidelijke redenen dienen te worden voorgelegd 

om het risico als omschreven in art. 3 EVRM aannemelijk te kunnen maken (zie Cass. 4 februari 1992, 

Arr. Cass. 1993, I, 148). 

 

Dit wordt ook in de bestreden beslissing duidelijk gemotiveerd: 

- Er kan worden aangenomen dat Italië, als lidstaat van het Europees asielstelsel, grondrechten zoals 

deze voorzien door het EVRM eerbiedigt; 

- Bovendien is Italië ook partij bij het EVRM waardoor mag worden aangenomen dat het non-

refoulementbeginsel naleeft; 

- Verzoekende partij uitte tijdens haar verzoek geen enkel verzet tegen de behandeling van haar 

asielaanvraag door de Italiaanse instanties en maakte geen gewag van feiten of ervaringen die duiden 

op een risico op blootstelling aan omstandigheden die een schending van artikel 3 EVRM zouden 

uitmaken: 

- Het feit dat het UNHCR de Europese Unie oproept om Italië bij te staan bij de toestroom aan 

immigranten, betekent niet dat asielzoekers aan onmenselijke of vernederende behandelingen zullen 

worden onderworpen; 

- Personen die op grond van de Dublin-Verordening aan Italië worden overgedragen, hebben toegang 

tot de procedure voor het bekomen van internationale bescherming; 

- Italië kent onafhankelijke beroepsinstanties voor beslissingen inzake afgewezen asielaanvragen; 

- Verzoeker gaf uitdrukkelijk aan geen gezondheidsproblemen te kennen. 
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Bovendien laat verweerder gelden dat het niet vasstaat dat verzoekende partij binnen de normale 

opvangsystemen zal worden opgevangen; aangezien verzoekende partij overgedragen wordt in het 

kader van de Dublin III-Verordening is de kans reëel dat zij binnen het “Astra”-project zal worden 

opgevangen, een project dat specifieke opvang en bijstand biedt aan Dublin terugkeerders. 

 

Verder laat de verweerder gelden dat onder folteringen in de zin van art. 3 E.V.R.M. wordt begrepen, 

“die handelingen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van fysieke of psychische aard 

wordt toegebracht” (Arbitragehof nr. 51/94, 29 juni 1994, T. Vreemd. 1994, 253, noot VANHEULE, D.). 

 

Het Hof van Cassatie oordeelde reeds bij arrest dd. 4.2.1993 (nr. 9567) dat het uit het land zetten van 

een vreemdeling een schending van het art. 3 E.V.R.M. kan uitmaken, “in zoverre er ernstige en 

duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene, indien zij aan die Staat (waaruit zij gevlucht is) 

wordt overgeleverd, een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, maar dat die bepaling evenwel niet impliceert 

dat een vreemdeling het recht heeft het grondgebied van een bepaalde Staat binnen te komen of er te 

verblijven”. 

 

In casu is er geen sprake van ernstige en duidelijke redenen, niet in het minst nu verzoekende partij ter 

zake vaag blijft en geen concrete gegevens naar voor brengt of bewijskrachtige stukken voorlegt. 

Verzoekende partij kan voorts niet dienstig voorhouden dat de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie onzorgvuldig zou zijn te 

werk gegaan, en de opvangmogelijkheden in Italië niet zou hebben onderzocht. 

 

Verweerder verwijst dienaangaande naar de talrijke informatie die zich in het administratief dossier 

bevindt. Hieruit blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris op zorgvuldige wijze de huidige 

toestand van het Italiaanse systeem (en inz. van de opvangmogelijkheden) heeft onderzocht. Het is niet 

kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de Staatssecretaris om, op basis van de rapporten 

waarnaar verwezen wordt in de bestreden beslissing, te oordelen dat er geen bezwaar bestaat tegen 

een verwijdering van verzoekende partij, teneinde haar asielaanvraag in Italië te laten behandelen. 

 

De verwijzingen van verzoekende partij naar vage theoretische rapporten kunnen geen afbreuk doen 

aan de gedegen motivering van de in casu bestreden beslissing. 

 

Het weze benadrukt dat de gemachtigde van de staatssecretaris hierbij uitdrukkelijk verwees naar 

recente rapporten die bevestigen dat personen, die in het kader van Dublin III-Verordening aan Italië 

worden overgedragen, in het algemeen toegang hebben tot opvang en worden geholpen om in contact 

te treden met de verantwoordelijke autoriteiten (zie o.m. het rapport van de “European Council on 

Refugees and Exiles”, het project “Asylum Information Database” en het “AIDA-rapport”, up-to-date tot 

april 2014). Met steun van het Europees Vluchtelingenfonds werd bijkomende opvangcapaciteit 

specifiek gericht op aan Italië overgedragen personen, in het leven geroepen. Kopies van de vermelde 

rapporten worden bijgevoegd aan het administratief dossier van de betrokkene. 

 

Italië is een volwaardig lid van de Europese Unie en door dezelfde verdragen als België gebonden, 

zodat er geen enkele reden is om aan te nemen dat verzoekende partij voor de behandeling van de 

asielaanvraag in Italië minder waarborgen zou genieten dan in België. 

 

België kan niet anders dan ervan uitgaan dat de Europese instellingen de nodige garanties bieden tot 

naleving van de regelgeving. Er anders over oordelen zou neerkomen op een schending van de 

soevereiniteit tussen lidstaten onderling. 

 

Verzoekende partij dient haar rechten in Italië uit te putten, en zo zij er onregelmatig zou worden 

behandeld of zo zijn asielaanvraag niet zou worden behandeld – wat geenszins vaststaat, temeer nu er 

in het verleden t.a.v. verzoekende partij ook geen probleem is gebleken m.b.t. de Italiaanse 

asielprocedure – dient zij zich tot de hogere autoriteiten te wenden. 

 

Verzoekende partij houdt voor dat zij reeds het onderwerp heeft uitgemaakt van een vernederende 

behandeling in Italië. Verweerder laat echter gelden dat verzoekende partij dit geenszins aantoont, nu 

als enkele reden om in België asiel aan te vragen werd opgegeven dat zij een beetje Nederlands 

spreekt. 
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Indien verzoekende partij daadwerkelijk onmenselijk en vernederend werd behandeld, dan mag toch 

enigszins worden verwacht dat zij de vernederende behandelingen zou benadrukken tijdens het 

verhoor. 

 

Verweerder verwijst verder ook nog naar het zeer recente arrest nr. 133 396 dd. 18.11.2014 van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 

“Verzoeker benadrukt dat de tekorten in de opvangcapaciteit voor asielzoekers van structurele aard zijn 

en dal ondanks inspanningen daartoe, hier thans nog steeds niet verholpen is, wel integendeel. Hij wijst 

er herhaaldelijk op dat UNHCR de EU oproept voor meer ondersteuning, dat Italië de aankomst van 

vluchtelingen zelfs niet maar registreert en dat UNHCR Italië oproept om de procedures te verbeteren. 

Deze elementen hebben echter betrekking op de algemene situatie van toestroom van vluchtelingen in 

Italië en bevatten geen specifieke informatie met betrekking tot de opvang van terugkeerders in het 

kader van de Dublin III-verordening. In de bestreden beslissing wordt niet ontkend dat de opvang van 

asielzoekers problematisch Is, noch dat deze structurele tekorten vertoont. in zijn antwoord op de door 

verzoeker neergelegde stukken, namelijk het persbericht “Italy leaves hundreds of refugees stranded 

without food-UN”. en het rapport ‘L’arrivée massive de flux migratoires mixtvs sur les côtes Italiennes 

wordt deze problematiek niet geminimaliseerd, maar wordt geoordeeld dat op basis van deze stukken 

niet kan besloten worden dat personen die in het kader van de DubIin-verordening worden 

overgedragen, per definitie in een situatie belanden die kun worden gelijkgesteld met een onmenselijke 

of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Het 

feit dat ItaIië inderdaad een grote toestroom van Immigranten kent en het UNHCR de Europese Unie 

oproept om Italië bij te staan, betekent op zich niet dat verzoeker zal worden blootgesteld aan een 

onmenselijke of vernederende behandeling.” (eigen arcering en onderlijning) 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat een beslissing houdende weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) werd betekend. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting waarvan verzoekende partij de schending aanvoert. 

 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, 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. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregels, namelijk artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 18.1.d, 25.1 

en 25.2 van de Dublin III-verordening. Tevens bevat de beslissing een zeer omstandige motivering in 

feite. De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen 

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

hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het 

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

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

3.3.2. De verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat 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 
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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. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de artikelen 3 en 13 van het EVRM 

iuncto de artikelen 4, 19 en 47 van het Handvest. 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “(n)iemand 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). 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) heeft reeds geoordeeld 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 gevaar loopt 

om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze 

omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat 

land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 75 en de arresten waarnaar wordt 

verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

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

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

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het 

bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de 

verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht, 

rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan 

het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 

2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 

108 in fine). 

 

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

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

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

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

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit 

van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een 

inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd 

Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie 

beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd 

door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, 

Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, 

Müslim/Turkije, § 68). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter 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 (zie: EHRM 

28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de 

verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden 

onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit 

zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare 

informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

 

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

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

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 
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Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

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

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

Griekenland, § 366). 

 

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

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

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

4 december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij 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./België en Griekenland, 

§§ 293 en 388). 

 

Voorts blijkt uit het arrest van het Europees Hof voor Justitie van 21 december 2011 inzake N.S. tegen 

Secretary of State for the Home Departement dat, in het licht van artikel 4 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie (het Handvest) betreffende het ‘verbod van folteringen en van 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen’ en dat een gelijklopende inhoud heeft als 

artikel 3 van het EVRM, niet dat een eventualiteit van een onterende of onmenselijke behandeling 

voldoende is opdat de lidstaten verhinderd zouden zijn om bij het bepalen van de verantwoordelijke 

lidstaat onder de Dublin-Verordening het interstatelijk vermoeden van eerbiediging van het EVRM en het 

Handvest te hanteren. 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigt uitdrukkelijk de principes die worden vooropgesteld 

door het EHRM, waarbij de bescherming van artikel 3 van het EVRM slechts in uitzonderlijke 

omstandigheden toepassing vindt. Niet elke schending van de grondrechten door de overeenkomstig de 

Dublin-criteria verantwoordelijke staat heeft immers een invloed op de verantwoordelijkheid van de 

andere lidstaten. Een dergelijke redenering zou 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 (HvJ, Grote Kamer, 21 december 2011, gevoegde zaken C-

411/10 en C-493/10, punten 84 en 85). 

 

Hieruit blijkt dat het Hof van oordeel is dat de verplichtingen neergelegd in de criteria van de Dublin II-

Verordening (thans de Dublin III-Verordening) tot het bepalen van de verantwoordelijke lidstaat elke 

inhoud wordt ontnomen indien iedere niet-naleving van afzonderlijke bepalingen van de richtlijnen 

2003/9, 2004/83 of 2005/85 door een bevoegde lidstaat tot gevolg zouden hebben dat de lidstaat waarin 

een asielverzoek is ingediend, de asielzoeker niet meer aan die eerste lidstaat kan overdragen. Ingeval 

echter “ernstig moet worden gevreesd dat het systeem van de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in de verantwoordelijke lidstaat tekort schieten, waardoor 

asielzoekers die aan deze lidstaat worden overgedragen er onmenselijk of vernederd worden behandeld 

in de zin van artikel 4 van het Handvest” (cf. N.S. t. Secretary of Home Departement, 86.), is de 

overdracht in strijd met die bepaling. 

 

Artikel 3.2, tweede lid van de Dublin-III-Verordening bepaalt thans het volgende: 

“Indien het niet mogelijk is een verzoeker over te dragen aan de lidstaat die in de eerste plaats als 

verantwoordelijke lidstaat is aangewezen, omdat ernstig moet worden gevreesd dat de asielprocedure 

en de opvangvoorzieningen voor verzoekers in die lidstaat systeemfouten bevatten die resulteren in 

onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, blijft de lidstaat die met het bepalen van de verantwoordelijke 

lidstaat is belast de criteria van hoofdstuk III onderzoeken teneinde vast te stellen of een andere lidstaat 

als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen.” 

 

Een uitwijzing naar een bevoegde lidstaat onder de Dublin-III-Verordening en de verantwoordelijkheid 

van deze lidstaat wordt bijgevolg slechts verhinderd indien ernstig gevreesd moet worden dat de 

asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming in die 

lidstaat systeemfouten bevatten die resulteren in onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin 

van artikel 4 van het Handvest en artikel 3 van het EVRM. 
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Uit de rechtspraak van het EHRM, meer bepaald in de zaak Mohammed v. Austria (nr. 2283/12) van 

6 juni 2013, blijkt tevens dat de omstandigheden van het ontvangende land in het kader van de Dublin-

Verordening een zeker niveau van hardheid moet vertonen om binnen het toepassingsgebied van artikel 

3 van het EVRM te vallen. Het Hof stelde dat: “The assessment of whether there are substantial 

grounds for believing that the applicant faces a real risk inevitably requires that the Court assess the 

conditions in the receiving country against the standards of Article 3 of the Convention (see Mamatkulov 

and Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, § 67, ECHR 2005 I). These standards imply 

that the ill-treatment the applicant alleges he will face if returned must attain a minimum level of severity 

if it is to fall within the scope of Article 3. The assessment of this is relative, depending on all the 

circumstances of the case (see Hilal v. the United Kingdom, no. 45276/99, § 60, ECHR 2001 II). 

95. In order to determine whether there is a real risk of ill-treatment in the present case, the Court must 

examine the foreseeable consequences of sending the applicant to Hungary, bearing in mind the 

general situation there and his personal circumstances (see Vilvarajah and Others, cited above, § 108 in 

fine).” 

 

De tekortkomingen in de asielprocedure en de opvangvoorzieningen moeten dan ook van die aard zijn 

dat ernstig gevreesd moet worden dat de asielzoekers die aan deze lidstaat worden overgedragen er 

een onmenselijke of vernederende behandeling ondergaan in de zin van artikel 4 van het Handvest en 

artikel 3 van het EVRM en de bewijslast ter zake berust in de eerste plaats bij de verzoekende partij. 

 

Te dezen voert de verzoeker aan dat Italië in de materiële onmogelijkheid is om aan zijn verplichting tot 

opvang in de zin van de Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van 

minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten te voldoen, dat de Italiaanse 

autoriteiten niet hebben geantwoord op de vraag van de verwerende partij tot overname en dat hij heeft 

aangegeven dat hij bij zijn eerder verblijf in Italië geen opvang en hulp kreeg en hij daar meer bepaald 

zonder onderdak verbleef. 

 

Vooraf dient te worden benadrukt dat het loutere feit dat de verzoeker zou worden teruggestuurd naar 

een land waar zijn economische positie mogelijks slechter is dan deze in België op zich niet voldoende 

is om een schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk te maken (EHRM 27 April 2010, Miah v. 

the United Kingdom, § 14, mutatis mutandis, N. v. the United Kingdom 2008, § 42). Artikel 3 van het 

EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het de verdragsluitende lidstaten ertoe zou 

verplichten om eenieder die zich op hun grondgebied bevindt te voorzien van huisvesting, of om 

asielzoekers de financiële middelen te verstrekken om hen een bepaalde levensstandaard te 

garanderen (EHRM, M.S.S. v. België en Griekenland, § 249). De omstandigheid dat de verzoeker in het 

verleden een week zonder onderdak in Italië is verbleven, maakt dan ook niet ipso facto een schending 

van artikel 3 van het EVRM uit. De vaststelling dat de materiële en sociale levensomstandigheden er 

aanzienlijk op achteruit gaan bij de tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel is op zich dus niet 

voldoende om een schending van artikel 3 van het EVRM aan te tonen (mutatis mutandis, EHRM N. v. 

the United Kingdom 2008, § 42, EHRM 28 juni 2011, Sufi and Elmi v. the United Kingdom, §§ 281-292 

en EHRM 2 april 2013, Mohammed Hussein v. Nederland en Italië §§70-71). 

 

Ter ondersteuning van zijn betoog verwijst de verzoeker naar een artikel van 24 augustus 2014 uit De 

Standaard waaruit zou blijken dat Italië kreunt onder een toevloed van asielzoekers. Hij laat evenwel na 

om dit artikel, dat in hoofdzaak bericht over het feit dat de Italiaanse marine 18 lijken heeft gevonden in 

een opblaasbare rubberboot, concreet op zijn persoonlijke situatie te betrekken. Wat de opvangsituatie 

in Italië betreft, wordt in dit artikel gesteld dat “(d)e overheid (…) steeds meer opvangcentra (opent) op 

het vaste land, om Sicilië te ontlasten”, dat “(v)orig jaar (…) in totaal 43.000 migranten de eilanden 

Sicilië en Lampedusa (bereikten)”, dat het er “dit jaar (…) al evenveel (zijn)” en dat “(a)ls het zo 

doorgaat, (…) de teller eind 2014 op 100.000 staat”. 

 

Bovendien wordt in de bestreden beslissing gesteld dat “de Italiaanse autoriteiten (…) tenminste zeven 

dagen op voorhand in kennis gesteld (zullen) worden van de overdracht van betrokkene (aan) Italië 

zodat de Italiaanse autoriteiten de nodige modaliteiten en acties kunnen ondernemen bij de aankomst 

van betrokkene in Italië, zodat aangepaste opvang kan worden voorzien”. De verzoeker brengt geen 

enkel concreet element naar voor waaruit zou blijken dat er in zijn situatie geen aangepaste opvang zou 

zijn. 

 

Aldus toont de verzoeker het individuele karakter van het risico op een schending van artikel 3 van het 

EVRM niet aan. 
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Het artikel uit de Standaard waarnaar de verzoeker verwijst, toont evenmin aan dat er ernstige en 

bewezen motieven zijn om het bestaan van de systematische praktijk van schendingen aan te nemen 

en om aan te nemen dat hij, als asielzoeker en Dublinterugkeerder, behoort tot een kwetsbare groep die 

wordt blootgesteld aan dergelijke systematische praktijk (cf. EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 

132). 

 

Wat dat betreft worden in de bestreden beslissing verschillende recente gezaghebbende rapporten 

aangehaald waaruit volgens deze beslissing weliswaar “blijkt dat de Italiaanse asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Italië voor verbetering vatbaar zijn en dat er problemen van 

organisatorische aard zijn”, doch dat men niet “omdat men asielzoeker is of zou zijn in Italië of tot deze 

kwetsbare groep zou behoren en in het kader van de Dublin-llI-Verordening door één van de 

ondertekenende Dublin-Staten aan Italië wordt overgedragen, automatisch kan stellen dat men als 

asielzoeker die in het kader van de Dublin-Verordening aan Italië wordt overgedragen, in Italië zonder 

meer en automatisch deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte, vernederende en mensonwaardige behandelingen zoals bepaald in art. 3 van het EVRM en 

dit louter en alleen omdat men een asielzoeker is of zou zijn. Uit een analyse van deze verschillende 

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

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Italië dergelijke structurele tekortkomingen vertoont waardoor 

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

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

Grondrechten van de Europese Unie”. Daarnaast wordt er in de bestreden beslissing op gewezen dat 

“het UNHCR geen recente rapporten (heeft) gepubliceerd waarin het UNHCR stelt dat het systeem van 

de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Italië dergelijke structurele 

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

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

EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie” en dat er “evenmin 

publicaties van het UNHCR beschikbaar (zijn) waarin het UNHCR oproept om in het kader van de 

Dublin-Verordening geen personen te transfereren naar Italië omwille van structurele tekortkomingen in 

het Italiaanse systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen waardoor asielzoekers die in 

het kader van de Dublin-Verordening aan Italië worden overgedragen er onmenselijk of vernederend 

behandeld worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten 

van de Europese Unie”. Dit alles wordt door de verzoeker niet betwist. 

 

Verder wordt er in de bestreden beslissing op gewezen dat de verzoeker “(m)et betrekking tot 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, verklaarde (…) dat hij niet wil terugkeren 

naar Italië omdat hij er problemen zou hebben gehad met Arabieren omdat ze gezien zouden hebben 

dat hij een bijbel had en dat ze hem iets wilden aan doen” en dat deze redenen “geen verband houden 

met de omstandigheden van opvang of van behandeling door de Italiaanse autoriteiten”. Ook dit wordt 

door de verzoeker niet betwist. 

 

Er zijn geen redenen voorhanden – en de verzoeker toont met het door hem aangehaalde krantenartikel 

ook niet aan – dat niet kan worden aangenomen dat in zijn geval in een adequate opvang zal worden 

voorzien. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM en van artikel 4 van het Handvest wordt niet aangetoond. 

Tevens verduidelijkt de verzoeker niet – en wordt ook niet ingezien – op welke wijze deze bepalingen 

wel geschonden zouden zijn indien zij worden samengelezen met de artikelen 4, 19 en 47 van het 

Handvest. 

 

Uit het voorgaande blijkt tevens dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van 

artikel 3 van het EVRM en van artikel 4 van het Handvest, kan niet worden aangenomen. 

 

3.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

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

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 
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3.3.4. Het enig middel is ongegrond. 

 

 

4. 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 acht mei tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


