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 nr. 162 008 van 12 februari 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 13 oktober 2015 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 28 september 2015 tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 25 november 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 

december 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. GASPART, die loco advocaat M. LYS verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Syrische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 5 februari 

1971. 

 

De verzoekende partij dient op 11 juni 2015 een asielaanvraag in. Op 11 juni 2015 blijkt dat de 

vingerafdrukken van de verzoekende partij al zijn genomen op 31 mei 2015 in Italië.  

 

Op 15 juli 2015 worden de Italiaanse autoriteiten op de hoogte gebracht van de asielaanvraag door de 

verzoekende partij in België.  
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Op 18 september 2015 stellen de Belgische autoriteiten vast dat de Italiaanse autoriteiten niet hebben 

gereageerd op de brief van 15 juli 2015 en dat daarom een tacit agreement in werking treedt.  

 

Op 28 september 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 26quater). Dit is de bestreden beslissing die op 28 september 2015 aan de 

verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden 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(1): 

 

naam : B.(…) 

voornaam : I.(…) 

geboortedatum : 05.02.1971 

geboorteplaats : Aleppo 

nationaliteit : Syrië (Arabische Rép.) 

 

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

 

REDEN VAN 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) 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. 

De betrokkene, van Syrische nationaliteit, vroeg op 11.06.2015 asiel in België. Hij legde de volgende 

documenten voor : een identiteitskaart van Syrië met nummer (…) en een rijbewijs van Syrië met 

nummer (..), afgegeven op 05.12.2010 en een kopie van de identiteitspagina van een paspoort van 

Syrië met nummer (…). , 

Vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat de vingerafdrukken van de betrokkene op 31.05.2015 

vanwege illegale binnenkomst werden geregistreerd in Siracusa (Italië). 

De betrokkene werd gehoord op 23.06.2015 en verklaarde dat hij Syrië ongeveer twee jaar geleden 

verliet. Via Jordanië reisde hij naar Egypte, vanwaar hij na een verblijf van vier maanden zijn weg 

vervolgde naar Libië. Ongeveer twintig dagen voor zijn aankomst in België verliet hij Libië met een boot. 

Hij kwam vervolgens het grondgebied van de lidstaten binnen via Italië. De betrokkene verklaarde dat 

na aankomst in Italië zijn vingerafdrukken werden genomen en hij door de politie werd verhoord met 

behulp van een tolk van de Arabische taal. Hij voegde toe dat hij documenten ondertekende, maar geen 

documenten ontving. De betrokkene reisde de dag na zijn aankomst van het Siciliaanse Siracusa door 

naar Milaan en vervolgens naar Ventimiglia. Via Frankrijk kwam de betrokkene naar België, waar hij 

naar eigen zeggen op 10.06.2015 aankwam. 

Op 15.07.2015 werd een verzoek voor overname gericht aan de Italiaanse instanties. Dit verzoek werd 

met binnen de door artikel 22(1) van Verordening 604/20130 gestelde termijn beantwoord, waardoor 

Italië met toepassing van artikel 22(7) de verantwoordelijke lidstaat werd. 

De betrokkene stelde dat hij besloot asiel te vragen in België omdat België het hart is van Europa en er 

veel werkgelegenheid is in België. Hij uitte tijdens zijn verhoor verzet tegen een behandeling van zijn 

asielaanvraag door de Italiaanse instanties omdat hij in België wil blijven en in Italië de maffia bestaat. 

De betrokkene voegde toe dat hij geen problemen kende in Italië. 

De betrokkene stelde geen in België of in een andere lidstaat verblijvende familie te hebben. 

Middels een tussenkomst van zijn advocaat d.d. 20.07.2015 verzoekt de betrokkene de Belgische 

instanties zijn asielaanvraag te behandelen omdat er volgens hem wat Italië betreft niet kan worden 

uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel. In dit schrijven stelt de betrokkene dat niemand in 

Italië, waar hij naar eigen zeggen maar vierentwintig uur verbleef, hem duidelijk maakte waar en hoe hij 

asiel kon vragen en opvang kon krijgen. De betrokkene voert aan dat het Italiaanse opvangnetwerk voor 

asielzoekers, ontoereikend is en wordt gekenmerkt door structurele problemen en dat de toestroom van 

immigranten zal blijven aanhouden. Hij verwijst naar en citeert uit het rapport van "Asylum Information 

Database" over Italië, dat werd geactualiseerd in januari 2015 en naar een arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (n° 147.792/16.06.2015) dat volgens de betrokkene eveneens een 

alleenstaande man zonder familie in België, zonder kwetsbaar profiel en zonder 

gezondheidsproblemen betreft. . . 
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Betreffende de argumenten van de betrokkene 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 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 lussen de lidstaten 

kan beslaan. 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 m 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 343^003. 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 

aannemelijk dat in zijn geval feiten en omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat hij door een 

overdracht aan Italië een reëel risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin 

van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU- 

Betreffende de bewering van de betrokkene dat In Italië niemand hem duidelijk maakte waar en hoe hij 

asiel kon vragen en opvang kon krijgen wensen we te benadrukken dat de betrokkene verklaarde dat hij 

na aankomst door de politie werd gehoord met bijstand van een Arabische tolk. De betrokkene maakt op 

geen enkele wyze aannemelijk dat hij op dat ogenblik, in bijzijn van een tolk, niet kon aangeven dat hij 

asiel wenste te vragen. Uit de verklaringen van de betrokkene blijkt dat hij van Siracusa meteen 

doorreisde naar het Italiaanse vasteland, verder door naar Milaan en uiteindelijk naar de grensstad 

Ventimiglia. Hij verbleef naar eigen zeggen maar vierentwintig uur in Italië en vermeldt werkgelegenheid 

als een motief voor zijn keuze voor België als asielland. Verder verklaarde hij uitdrukkelijk dat hij geen 

problemen kende In Italië. Op basis van deze vaststellingen zijn we van oordeel dat de betrokkene Italië 

niet verliet omdat hij geen toegang tot de procédure voor het bekomen van internationale bescherming 

kon krijgen, zoals gesteld in het schrijven d.d. 20.07.2015 maar omdat hi) geen verzoek voor 

internationale bescherming wilde richten tot de Italiaanse instanties en snel wilde doorreizen naar 

België, Het kan de Italiaanse instanties dan ook niet euvel worden geduid dat de betrokkene niet de aan 

de hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming bijstand en opvang kreeg als hij geen 

verzoek voor internationale bescherming indiende. We wensen op te merken dat de betrokkene tijdens 

het verhoor de kans had om op omstandige wijze de feiten en omstandigheden aan te brengen die 

volgens hem wijzen op een onmenselijke of vernederende behandeling. Hij maakte echter geen melding 

van persoonlijke ervaringen, persoonlijk ondergane situaties of omstandigheden tijdens zijn verblijf in 

Italië die door hem als een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het 

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest werden ervaren 

Betreffende het door de betrokkene aangevoerde argument dat in het geval van Italië niet kan worden 

uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel en de verwijzing naar de uitspraak van het EHRM 

in de zaak Tarakhel v. Zwitserland wensen we er op te wijzen dat het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens (hierna EHRM) in de zaak Mohammed Hussein versus Nederland en Italië reeds stelde 

dat de situatie van onder meer asielzoekers in Italië niet kan worden gelijkgesteld met de situatie in 

Griekenland, Het Hof oordeelde dat op basis van verslagen van gouvernementele en niet-

gouvernementele organisaties kan worden besloten dat de algemene toestand en leefomstandigheden 

van asielzoekers, (erkende) vluchtelingen en tot verblijf toegelaten vreemdelingen tekortkomingen kent, 

maar niet kan worden gelijkgesteld met een systemisch falen in het bieden van bijstand en opvang aan 
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een kwetsbare groep zoals het geval was in de zaak M-S.S v. België en Griekenland (EHRM 

02.04.2012, nr. 27725/10 Mohammed Hussein e.a. v. Nederland en Italië, § 43, 44, 46 en 49). Deze 

beoordeling werd door het EHRM hernomen in haar oordeel in de zaak Tarakhel v. Zwitserland en 

stelde dat de benadering dan ook anders dient te zijn dan in de zaak M.S.S. (EHRM, 04.11.2011, nr. 

29217/12 Tarakhel 

Ook in het arrest van het EHRM in de zaak A.M.E v. Nederland (EHRM, 13.01.2015, nr. 51428/10) 

herhaalde het Hof dat de huidige situatie van de opvangstructuren in Italië niet kan worden vergeleken 

met de situatie in 

Griekenland ten tijde van de zaak M.S.S. (§35).   , 

Het EHRM stelde in de zaak Tarakhel v.Zwitserland dat asielzoekers een kwetsbare groep vormen en 

bijzondere bescherming vereisen en dit des te meer indien kinderen betrokken zijn en dit vanwege 

specifieke noden en uitgesproken kwetsbaarheid. Een overdracht in dergelijke gevallen van 

uitgesproken kwetsbaarheid zou volgens het EHRM zonder individuele waarborgen een schending van 

artikel 3 van het EVRM kunnen betekenen. We benadrukken dat de omstandigheden, waarvan sprake 

in de zaak Tarakhel v, Zwitserland namelijk een gezin met zeer jonge kinderen niet hetzelfde zijn als in 

de zaak van de betrokkene, die een in 1971 geboren man Is. De betrokkene stelde geen 

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

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

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

DIJ 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. Op basis van de 

verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier kan volgens ons niet worden besloten 

dat in het geval van de betrokkene sprake ts van specifieke noden of van uitgesproken kwetsbaarheid. , 

We merken in deze verder op dat de Italiaanse autoriteiten minstens zeven dagen vooraf in kennis 

zullen worden gesteld van de overdracht van de betrokkene. 

In het eveneens door de betrokkene geciteerde rapport over Italië van het onder meer mede door de 

European Council on Refugees and Exiles1' (ECRE) gecoördineerde project "Asylum information 

Database (Maria de Donato, "Asylum Information Database - National Country Report - Italy", up-to-date 

tot januari 2015, verder AIDA-rapport genoemd, een kopie wordt toegevoegd aan het administratief 

dossier) lezen we dat met behulp van middelen van het Europees Fonds voor Vluchtelingen 

opvangcapaciteit, die specifiek is gericht op aan Italië in het kader van de "Dublin-verordening" 

overgedragen personen, in het leven werd geroepen (pagina 31, alinea 3). Op dit ogenblik zijn dertien 

dergelijke opvangstructuren operatief : drie in Rome, drie in de provincie Milaan, twee in Venetië, twee 

in Bologna en een in BarL Deze structuren kunnen 443 "Dublin-terugkeerders" huisvesten (pagina 55, 

§2 en pagina 59, §2). Uit lezing van het AIDA-rapport blijkt geenszins dat deze opvang niet kwalitatief 

zou zijn en niet zou beantwoorden aan de standaarden. indien zou worden opgeworpen dat deze met 

behulp van middelen van het Europees Fonds voor Vluchtelingen gecreëerde opvang een tijdelijk 

karakter heeft wijzen we er op dat het rapport inderdaad meldt dat de initiatieven niet automatisch 

worden verlengd, maar dat elk jaar opnieuw aanvragen voor ondersteuning moeten worden ingediend. 

Het loutere feit dat deze projecten een tijdelijk karakter hebben impliceert volgens ons geenszins dat 

automatisch dient te worden aangenomen dat deze projecten niet zouden worden verlengd of verder 

zouden worden volgehouden. Indien zou worden opgeworpen dat deze opvangplaatsen onder druk 

komen door de recente verhoogde instroom van immigranten in Itanë wijzen we er op dat in 2014 en 

2015 35.000 immigranten werden ondergebracht in tijdelijke opvangcentra (CAS), die los staan van de 

specifiek voor asielzoekers bestemde opvangstructuren (CARA en CDA). Voortgaande op recente 

berichtgeving zijn er volgens ons geen tekenen van interferentie tussen beide "circuits" ( cfr. "Italy 

"increases reception places and improves treatment of subsidiary protection beneficiaries", ECRE 

Weekly Bulletin, 30.04.2015, kopie bijgevoegd aan administratief dossier), Voorts wordt in het reeds 

geciteerde AIDA-rapport opgemerkt dat de Italiaanse instanties, als reactie op de instroom van 

immigranten, zich blijven inzetten om de opvangcapaciteit in het SPRAR-opvangnetwerk te vergroten. 

Verder werd midden 2012 een centraal coördinatieorgaan opgericht om een verdere progressieve 

uitbreiding van SPRAR centra te realiseren, Het doel is asielzoekers onder te brengen in kleinschaligere 

centra in plaats van ze onder te brengen in de grotere en dichtbevolkte CARA-opvangcentra (pagina 53, 

alinéa 5). j . 

Met betrekking tot aan Italië overgedragen personen wijzen we er op dat verscheidene recente br01™f" 

bevestigen dat personen, die in het kader van Verordening 343/2003 en heden Verordening 60472013 

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

bescherming. We verwijzen naar onder meer het AIDA-rapport waarin wordt gesteld dat personen, die 

op grond van de bepalingen van de "Dublin-verordening" aan Italië worden overgedragen toegang 

hebben tot de procédure tot het bekomen van internationale bescherming. In het geval dat de "Dublin-

terugkeerder" geen asiel vroeg na zijn aankomst in Italië en verder trok naar een andere lidstaat kan 
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deze person na overdracht zonder problemen een aanvraag indienen (pagina 30, alinea's 3,4, 5) . 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 procédure voor het bekomen van internationale 

bescherming. 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 non- refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de 

Conventie van Geneve en het EVRM nakomt. Het verzoek tot internationale bescherming 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 verzoeken tot internationale bescherming, 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. . . 

Algemeen zijn we van oordeel dat bronnen, die onder meer de Italiaanse onthaal- en opvang-

voorzieningen voor asielzoekers belichten, inderdaad een beeld geven van een moeilijke situatie maar 

eveneens aantonen dat de Italiaanse instanties zich niet onverschillig opstellen en dat maatregelen 

worden genomen om bepaalde tekortkomingen het hoofd te bieden. Ze geven ons inzien dan ook geen 

aanleiding te besluiten dat de onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Italië dermate 

structurele tekortkomingen vertonen waardoor asielzoekers die in het kader van Verordening 604/2013 

aan Italië worden overgedragen per definitie een reëel risico lopen op blootstelling aan omstandigheden 

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

feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende bepaalde 

aspecten in verband met de opvang en behandeling van asielzoekers in Italië is volgens ons niet 

zwaarwichtig genoeg om tot dit besluit te komen. We verwijzen hieromtrent onder meer naar het reeds 

geciteerde AIDA-rapport, maar ook naar het door Christopher Chope, lid van de Parlementaire 

vergadering van de Raad van Europa, opgestelde rapport "L'arrivée massive de flux migratoires mixtes 

sur les côtes italiennes", Raad van Europa, rapport 13531, 09.06.2014; "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; UNHCR, "Recommendations on important aspects of refugee protection in Italy", juli 

2013; Schweizerîsche Fluchtelingshilfe, "Italien : 

Aufnamebedingungen. Aktuelle Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere 

Dublin-Rùckkehrenden", Bern, oktober 2013, Italy increases reception place and improves treatmenl of 

subsldiary protection beneficiaries", ECRE Weekly Bulletin, 30,04.2015 (kopies van de geciteerde 

rapporten worden toegevoegd aan het administratief dossier). Wat de verwijzing naar jurisprudentie van 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft zijn we van oordeel dat niet is aangetoond dat de 

feitelijke omstandigheden die aanleiding gaven tot het door de betrokkene aangehaalde arrest, dat 

eveneens een man zonder kwetsbaar profiel betrof, identiek zijn aan deze in zijn zaak. 

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

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

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

Handvest. 

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

behandeling van de asielaanvraag door de Belgische instanties met toepassing van artikel 17(1) van 

Verordening 604/2013. Hieruit 

volgt dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, die aan de Italiaanse 

autoriteiten toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

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, 
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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..” 

 

Op 8 oktober 2015 dient de verzoekende partij een verzoekschrift in bij de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen (hierna: de Raad) tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid. Bij arrest van 9 oktober 2015 met nummer 154 235 verwerpt de 

Raad de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.  

 

Op 28 oktober 2015 wordt de verzoekende partij overgedragen aan Italië.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een eerste en enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

(hierna: de wet van 29 juli 1991), 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: de 

Vreemdelingenwet), van artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3.2 van de verordening (EU) 

nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 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 (hierna: de Dublin III-Verordening), 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: het EVRM), van de artikelen 1, 4 

en 18 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, van het 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de artikelen 1319, 

1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek. Ook is de verzoekende partij van mening dat een manifeste 

appreciatiefout heeft plaatsgevonden.  

 

2.1.1 De verzoekende partij adstrueert haar middel als volgt:  

 

“EN CE QUE  la décision attaquée est motivée par les éléments suivants : 

 

La Belgique n’est pas responsable du traitement de la demande d’asile du requérant, lequel incombe à 

l’Italie, en raison des empreintes digitales du requérant prises à Syracuse ; 

 

Les arguments contenus dans le courrier envoyé par l’avocat du requérant le 20.07.2015 afin que la 

Belgique se déclare compétente pour traiter la demande d’asile du requérant ne peuvent être retenus ; 

 

Que le système européen commun d’asile suppose que tous les pays membres de l’Union européenne 

respectent les droits fondamentaux et la Convention de Genève ; 

 

Concernant les défaillances systémiques empêchant le transfert d’un demandeur d’asile vers un Etat 

membre en application du Règlement Dublin III, la décision attaquée se contente de mentionner que : 

 

(…) 

 

La partie adverse reproche au requérant de ne pas avoir demandé l’asile en Italie, de n’y être resté que 

24 heures et, dès lors, de ne pouvoir faire état d’une expérience personnelle démontrant qu’il a subi des 

traitements inhumaines et dégradants ; 

 

Concernant les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie et la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme quant à ce, l’Office des étrangers mentionne est d’avis que la 

situation en Italie ne peut être comparée avec la situation grecque qui prévalait dans l’arrêt MSS c. 

Belgique et Grèce, se basant sur une lecture partielle des jurisprudences Tarakhel c. Suisse et AME c. 

Pays-Bas de la Cour européenne des droits de l’homme ; 

 

Que l’Office des étrangers considère que les garanties individuelles d’accueil imposées dans Tarakhel 

ne concernent que la situation de demandeurs d’asile au profil particulièrement vulnérable, tel le cas des 
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enfants mineurs ; que cet arrêt ne serait pas applicable au cas du requérant, étant un homme seul 

majeur et en bonne santé ; 

 

Que l’Office des étrangers semble se satisfaire, en termes de garanties d’accueil, du fait que l’Italie sera 

informée du transfert du requérant au moins 7 jours à l’avance ; 

 

Concernant plus spécifiquement le rapport AIDA, mis à jour en janvier 2015, l’Office des étrangers 

pointe uniquement les points suivants : 

 

• « met behulp van middelen van het Europees Fonds voor Vluchtelingen opvangcapaciteit, die specifiek 

is gericht op aan Italië in het middelen van het Europees Fonds voor Vluchtelingen opvangcapaciteit, die 

specifiek is gericht op aan Italië in het kader van de Dublin verordening overgedragen personen, in het 

leven werd geroepen (…) Op dit ogenblik zijn dertien dergelijke opvangstructuren operatief: drie in 

Rome, drie in de provincie Milaan, twee in Venetië, twee in Bologna en een in Bari. Deze structuren 

kunnen 443 “Dublin terugkeerders” huisvesten » 

 

• « Indien zou worden opgeworpen dat deze [opvang] (…) een tijdelijk karakter heeft wijzen we op dat 

het rapport inderdaad meldt dat de initiatieven niet automatisch worden verlengd, maar dat elk jaar 

opnieuw aanvragen voor ondersteuning moeten worden ingediend. Het loutere feit dat deze projecten 

een tijdelijk karakter hebben impliceert volgens ons geenszins dat automatisch dient te worden 

aangenomen dat deze projecten niet zouden worden verlengd of verder zouden worden volgehouden. » 

 

• « Indien zou worden opgeworpen dat deze opvangplaatsen onder druk komen door de recente 

verhoogde instroom van immigranten in Italië wijzen we er op dat in 2014 en 2015 35.000 immigranten 

werden ondergebracht in tijdelijke opvangcentra (CAS) die los staan van de specifiek voor asielzoekers 

bestemde opvangstructuur (CARA en CDA) (…) Voorts wordt in het (…) AIDA-rapport opgemerkt dat de 

Italiaanse instanties, als reactie op de instroom van immigranten, zich blijven inzetten om de 

opvangcapaciteit in het SPRAR-opvangnetwerk te vergroten. » 

 

L’Office des étrangers conclut la motivation de sa décision en admettant que la situation en Italie est 

difficile pour les demandeurs d’asile, mais que des mesures sont prises par les autorités italiennes pour 

éviter que ces derniers ne soient soumis à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 

3 de la C.E.D.H. ; 

 

Enfin, l’Office des étrangers rejette les nombreuses jurisprudences, pourtant constantes, de Votre 

Conseil suspendant en extrême urgence et même annulant des décisions de refus de séjour avec 

transfert vers l’Italie en application du Règlement Dublin III, se contentant d’affirmer de manière 

sommaire et non argumentée que « Wat de verwijzing naar jurisprudentie van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen betreft zijn we van oordeel dat niet is aangetoond date de feitelijke 

omstandigheden die aanleiding gaven tot het door de betrokkene aangehaalde arrest, dat eveneens en 

man zonder kwetsbaar profiel betrof, identiek zijn aan deze in zijn zaak »; 

 

ALORS QUE la motivation de la décision attaquée est totalement insuffisante et que le requérant ne 

peut l’accepter ; 

 

Qu’il faut tout d’abord relever que, si la seule invocation de rapports internationaux ne suffit pas à établir 

la violation de l’article 3 CEDH en cas de transfert vers l’Italie, il n’en demeure pas moins que, 

conformément à l’arrêt Chahal c. Royaume-Uni de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 

novembre 1996 (§96), à l’arrêt Jabari c. Turquie du 11 juillet 2000 de la même Cour (§39) et à l’arrêt 

Shamayev c. Géorgie et Russie du 12 avril 2005 de cette même Cour (§448), confrontée à un risque de 

violation de cet article, l’autorité administrative a un devoir de se livrer à un examen aussi minutieux et 

attentif que possible des données en sa possession et qui pourraient induire un risque de violation de 

l’article 3 CEDH en cas d’expulsion d’un demandeur d’asile hors de son territoire ; 

 

Que cette jurisprudence est confirmée par Votre Conseil de manière constante (voy. par exemple, CCE, 

arrêt n°137.696 du 30 janvier 2015, n°132.090 du 24 octobre 2014, n°138.950 du 22 février 2015, ou 

encore 144.400 du 28 avril 2015) ; 

 

Que l’obligation d’examen minutieux et attentif des données en sa possession par l’administration qui 

doit être effectué lorsqu’une expulsion d’une personne est envisagée, s’oppose à toute lecture partielle 

on trompeuse des rapports internationaux qui sont à sa disposition ; 
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Que, dans un arrêt récent n°147.792 du 16.06.2015, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé, 

au fond, une décision de refus de séjour (annexe 26quater) délivrée dans le cadre d’une procédure 

« Dublin-Italie » pour un homme seul, célibataire, sans enfant, sans profil particulièrement vulnérable ; 

 

Que, dans cet arrêt, qui doit, mutatis mutandis, être appliqué au requérant en l’espèce, le Conseil du 

contentieux des étrangers avait souligné que, le risque de traitement inhumain et dégradant des 

demandeurs d’asile en Italie étant réel, l’examen des dossiers dans lesquels un transfert vers ce pays 

est envisagé en application du Règlement Dublin III doit se faire avec grande prudence, ce qui implique 

l’exigence d’un examen rigoureux, complet et actualisé des informations sur lesquelles se fonde l’Office 

des étrangers pour prendre une décision ; 

 

Que Votre Conseil y a affirmé que : 

 

(…) 

 

Que force est de constater que cet arrêt est tout à fait applicable en l’espèce ; 

 

Que le requérant avait, dans le courrier adressé par son conseil à l’Office des étrangers, fait mention de 

cette jurisprudence et souligné les mêmes passages du rapport AIDA, qui mettaient en évidence un 

manque criant de places d’accueil en Italie et un risque accru de non-accueil pour les demandeurs 

d’asile revenant en Italie dans le cadre de l’application du Règlement Dublin III ; 

 

Que, en effet, dans la décision attaquée, la partie adverse se contente de se référer, de manière très 

générale et non précise, à certains passages du rapport AIDA, pour affirmer que le requérant sera 

probablement accueilli, à son arrivée en Italie ; 

 

Que l’Office des étrangers affirme que « met behulp van middelen van het Europees Fonds voor 

Vluchtelingen opvangcapaciteit, die specifiek is gericht op aan Italië in het middelen van het Europees 

Fonds voor Vluchtelingen opvangcapaciteit, die specifiek is gericht op aan Italië in het kader van de 

Dublin verordening overgedragen personen, in het leven werd geroepen (…) Op dit ogenblik zijn dertien 

dergelijke opvangstructuren operatief: drie in Rome, drie in de provincie Milaan, twee in Venetië, twee in 

Bologna en een in Bari. Deze structuren kunnen 443 “Dublin terugkeerders” huisvesten » et que « 

Indien zou worden opgeworpen dat deze [opvang] (…) een tijdelijk karakter heeft wijzen we op dat het 

rapport inderdaad meldt dat de initiatieven niet automatisch worden verlengd, maar dat elk jaar opnieuw 

aanvragen voor ondersteuning moeten worden ingediend. Het loutere feit dat deze projecten een tijdelijk 

karakter hebben impliceert volgens ons geenszins dat automatisch dient te worden aangenomen dat 

deze projecten niet zouden worden verlengd of verder zouden worden volgehouden. »; 

 

Que cette motivation ne peut être acceptée; 

 

Que, en effet, les structures temporaires mises en place en Italie ne permettent, aux dires mêmes de 

l’Office des étrangers, d’accueillir que 443 demandeurs d’asile faisant l’objet d’un transfert Dublin ; 

 

Que, pourtant, les dernières statistiques européennes disponibles via Eurostat
 
montrent que, en 2012 et 

en 2013, l’Italie est le pays de l’Union européenne à qui furent adressées le plus de demandes de prise 

en charge dans le cadre du Règlement Dublin III, avec plus de 12.000 demandes de ce type par an en 

2012 et 2013, avec à peu près 1800 refus de prise en charge par an, 8000 acceptations explicites et 

3000 acceptations tacites de prise en charge ; 

 

Que cela signifie que, en 2012 et 2013, il y a plus de 10.000 demandeurs d’asile qui ont été transférés 

en Italie dans le cadre de l’application du Règlement Dublin III ; 

 

Que les statistiques pour 2014 et 2015 ne sont pas encore disponibles sur le site de Eurostat, mais que, 

vu l’augmentation spectaculaire de l’arrivée de demandeurs d’asile en Europe durant ces deux années, 

et singulièrement en Italie, le nombre de transferts vers l’Italie en application du Règlement Dublin III a 

plus que certainement doublé, voir triplé, durant ces deux années ; 

 

Que, en effet, un nombre record de 137.000 migrants a traversé la Méditerranée au premier semestre 

2015, soit une augmentation de 83% par rapport au premier semestre 2014 (qui était déjà lui-même un 

semestre bien plus haut que durant les années 2012 et 2013), et que l’Italie, à elle seule, a vu arriver en 
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2014 170.000 migrants sur ses Côtes, soit plus des  trois quarts au totale des arrivées par voie maritime 

en Europe, et que l’Italie a enregistré 67.500 arrivées au premier semestre 2015 (voy. pièce 7) ; 

 

Que, dans ces circonstances que la partie adverse ne peut ignorer et qui sont de notoriété publique et 

au vu de ces statistiques, affirmer, comme le fait la partie adverse, que le requérant ne court pas de 

risque de ne pas être accueilli parce que les centres temporaires d’accueil en Italie accueillent 443 (!) 

demandeurs d’asile faisant l’objet d’un transfert Dublin, constitue une violation flagrante de l’obligation 

de motivation formelle et adéquate des actes administratif et de l’obligation de prendre une décision en 

tenant compte de tous les éléments du dossier, et ce d’autant plus que c’est la violation de l’article 3 de 

la C.E.D.H. qui est en cause en cas de transfert du requérant vers l’Italie ; 

 

Que, en outre, la partie adverse passe totalement sous silence le fait qu’il ressort clairement du rapport 

AIDA que tous les demandeurs d’asile « dublinés » en Italie connaissent de graves problèmes 

d’accueil ; 

 

Que, en effet, la partie adverse ne tient aucun compte du fait que, en tout état de cause, demandeurs 

d’asile « dublinés » ou pas, le rapport AIDA met en évidence que : 

 

(…) 

 

Que le fait d’ignorer les problèmes structurels en termes de capacité d’accueil en Italie, qui concernent 

tous les demandeurs d’asile, et le fait que les structures d’accueil italiennes sont « streched to their 

limit », ne peut constituer une motivation adéquate de la décision administrative attaquée ; 

 

Que, en l’espèce, force est de constater que la partie adverse fait une lecture très partielle des 

informations objectives à sa disposition, et qu’elle cite dans sa décision, alors qu’une lecture fidèle de 

ces divers rapports mettent clairement en évidence l’existence d’un risque réel, non hypothétique, 

concert et certain de violation de l’article 3 CEDH pour les demandeurs d’asile « dublinés » qui seraient 

renvoyés en Italie ; 

 

Que la partie requérante souhaite encore pointer ici tous les éléments du rapport AIDA non pris en 

considération par la partie adverse, qui étaient pour partie invoqués dans le courrier adressé à l’Office 

des étrangers le 4 mai 2015 dernier et qui sont tout à fait déterminants dans l’analyse du risque de 

violation de l’article 3 CEDH en cas de transfert du requérant vers l’Italie ; 

 

Que la partie adverse ne prend pas en considération les passages suivants du rapport AIDA : 

 

En ce qui concerne la procédure elle-même : 

 

P.24 du rapport AIDA: 

 

“(...)” 

 

En ce qui concerne les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en général, et des demandeurs 

d’asile “dublinés” en particulier: 

 

“(…)” 

 

Que tous ces éléments mettent clairement en évidence un problème structurel d’accueil des 

demandeurs d’asile : le nombre de places étant très insuffisant, nombreux d’entre eux sont à la rue ; 

 

Que ces éléments mettent également en évidence que les problèmes d’hébergement sont encore plus 

aigus pour les demandeurs d’asile qui font l’objet d’un transfert Dublin, ce qui est le cas du requérant ; 

 

Que, même si l’Italie tente de prendre des mesures pour améliorer la situation, les problèmes se 

développent de manière exponentielle : en effet, le chaos en Libye et en Syrie provoque un afflux record 

de migrants : on approche du record absolu, c’est de notoriété publique (voy. pièce 7) ; 

 

Que l’afflux de migrant vers l’Italie ne fait qu’augmenter et que les places d’accueil ne suivent pas cette 

augmentation ; 
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Que, à titre d’exemple, selon le rapport AIDA, l’Italie compterait au 19 mars 2014, tous centres 

confondus, un peu plus de 21 000 places d’accueil (voy. p. 49 du rapport) ; or, selon les déclarations 

faites par le Ministre de l’Intérieur le 23 novembre 2014, pas moins de 56 000 demandes d’asile avaient 

été introduites à cette date en Italie ; 

 

Que le courrier adressé par le conseil du requérant à l’Office des étrangers le 4 mai 2015 faisait était de 

ce que les conditions d’accueil se détériorent de mois en mois en Italie (voy. pièce 3) ; 

 

Que, en l’espèce, la décision attaquée ne mentionne pas si des garanties en termes d’accueil ont été 

obtenues de l’Italie par la Belgique ; 

 

Que les arguments tirés d’une lecture très partielle du rapport AIDA et, dès lors, du défaut de motivation 

formelle et adéquate, se vérifient à la lecture du dossier administratif ; 

 

Que la partie adverse ne prend en considération aucun des éléments du rapport AIDA cités ci-dessus ; 

 

Que, dans un tel cas, il faut considérer que la partie adverse ne s’est pas suffisamment enquise du 

risque de traitement inhumain et dégradant en cas de renvoi du requérant en Italie ; 

 

Qu’il faut considérer qu’il s’agit d’un grief défendable fondé sur l’article 3 CEDH ; 

 

Qu’il faut appliquer la jurisprudence de Votre Conseil telle qu’elle résulte de son arrêt n°147.792 du 

16.06.2015, qui concernait un cas très similaire d’un demandeur d’asile homme, seul, sans profil 

particulièrement vulnérable, sans famille en Belgique et sans maladie particulière, mais où l’annulation 

de de la décision de transfert Dublin a été ordonnée pour défaut d’instruction suffisante par l’Office des 

Etrangers du risque de violation de l’article 3 en cas de retour ; 

 

Qu’il faut également avoir égard aux arrêts récents de votre Conseil n°153.160 du 23 septembre 2015 et 

n°153.580 du 29 septembre 2015 ; 

 

Que le premier arrêt cité (n°153.160 du 23 septembre 2015) annule une annexe 26quater délivrée à une 

requérante qui ne présentait pas non plus de profil particulièrement vulnérable ; 

 

Que, dans cet arrêt n°153.160, Votre Conseil a jugé que : 

 

(…) 

 

Que cet enseignement est entièrement transposable en l’espèce et que l’argument de la partie adverse 

tiré du fait que la situation de l’Italie n’est pas comparable à la Grèce et tiré des arrêts MSS c. Belgique 

et Grèce, Tarakhel c. Suisse et de la décision AME c. Pays-Bas de la Cour européenne des droits de 

l’homme ne peut être retenu ; 

 

Que, dans son arrêt n°153.580 du 29 septembre 2015, Votre Conseil confirme sa jurisprudence 

constante en décidant une nouvelle fois de suspendre, selon la procédure d’extrême urgence, une 

décision de refus de séjour (annexe 26quater) prise en application du Règlement Dublin III et imposant 

un transfert d’un demandeur d’asile vers l’Italie ; 

 

Que les considérants suivants de cet arrêt sont totalement d’application au cas d’espèce : 

 

(…) 

 

Que, dans ce dernier arrêt, Votre conseil prend en considération : 

 

Le fait que les demandeurs d’asile « dublinés » ont un accès plus limité et non garanti au système 

d’accueil italien ; 

 

L’afflux massif des réfugiés en Italie ces derniers mois ; 

 

Que, dans cet arrêt, Votre Conseil estime que la référence aux jurisprudences Tarakhel et AME ne suffit 

pas à démontrer l’inexistence d’un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en 

Italie ; 
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Que Votre Conseil tient compte de la situation évolutive et actuellement explosive en Italie pour décider 

de suspendre les transferts de demandeurs d’asile vers ce pays en application du Règlement Dublin III ; 

 

Que, pour toutes ces raisons, le moyen est fondé ; 

 

Que la partie adverse n’a pas non plus tenu compte de toute une série d’informations contenues dans 

des sites d’information et des rapports publics ; 

 

Que, même si le requérant n’a pas invoqué ces éléments dans une phase antérieure de la procédure, il 

est autorisé à le faire en termes de recours vu qu’ils se rapportent à un risque de violation de l’article 3 

CEDH ; 

 

Que, ainsi, le rapport OSAR 2013 donnait de sérieuses indications du risque de violation de l’article 3 

CEDH en cas de transfert du requérant en Italie et de l’existence de défaillances systémiques dans 

l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ; 

 

Que ce rapport indique entre autres que :  

 

“(…)” 

 

Que la partie adverse n’a pas non plus tenir compte du rapport de l’UNHCR (Asylum Trends 2013, 

UNHCR report) : 

 

“(…)” 

 

Que, pour toutes ces raisons, la partie adverse n’a pas examiné avec soin et minutie les conséquences 

d’un transfert du requérant en Italie, violant ainsi le principe général de bonne administration en ce qu’il 

se décline en une obligation de soin, de minutie, et une obligation de prendre une décision en tenant 

compte de tous les éléments du dossier ; 

 

Que, pour toutes ces raisons également, et conformément à la jurisprudence de Votre Conseil, le grief 

tiré de la violation de l’article 3 CEDH est établi et que le moyen doit être considéré comme fondé ; 

 

Que, en conclusion, Votre Conseil admet dont à nouveau la possibilité de violation de l’article 3 de la 

C.E.D.H. en cas de renvoi des demandeurs d’asile vers l’Italie, indépendamment même de la 

particulière vulnérabilité de leur profil : il « rappelle que si, certes, la seule invocation de rapports 

internationaux ne peut suffire à établir le risque de violation de l’article 3 de la C.E.D.H. en cas de renvoi 

vers l’Italie, il n’en demeure pas moins que l’OE a une obligation d’examiner rigoureusement si, 

individuellement, le demandeur d’asile renvoyé vers l’Italie sera affecté par les carences générales du 

système d’accueil italien,. Ce faisant, l’arrêt commenté adopte une position incluant deux sauvegardes : 

l’une fondée sur les particularités d’un demandeur vulnérable et l’autre sur la vulnérabilité de tout 

demandeur face à un système globalement défaillant. Il rejoint en cela la posture adoptée par l’arrêt 

M.S.S. D’ailleurs, l’arrêt Tarakhel n’avait pas écarté une telle analyse mais ne l’estimait plus d’actualité, 

sans exclure qu’elle puisse l’être à nouveau. L’O.E. et le juge doivent à la fois être attentif aux situations 

de vulnérabilités particulières mais aussi à l’évolution de la situation globale en ce qu’elle peut affecter 

sérieusement une demande qui serait a priori moins vulnérable. » ; 

 

Qu’il ressort clairement de toutes ces analyses que, en l’espèce, le moyen est fondé et qu’il faut 

procéder à la suspension en extrême urgence de la décision attaquée” 

 

2.1.2 De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij :  

 

“Verzoeker stelt een schending voor van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van artikel 

51/5 van de vreemdelingenwet, van artikel 3.2 van de Dublin III Verordening, van de artikelen 1, 4 en 18 

van de Grondrechten van de Europese Unie, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de artikelen 1319, 

1320 en 1321 van het Burgerlijk Wetboek en van de motiveringsplicht. 

 

Hij betoogt dat het aantal dublinterugkeerders naar Italië de laatste jaren verdubbeld is. Het zou niet 

kunnen worden ontkend dat hij een risico loopt om niet te worden opgevangen en om onderworpen te 
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worden aan handelingen in strijd met artikel 3 EVRM. Er zou een partiële lezing zijn gedaan van het 

AIDA rapport en hij wijst op blz. 24-26, 45, 46, 48, 53-55 en 63 van het rapport, waaruit een structureel 

probleem zou blijken. Hij verwijst naar enkele arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

waarbij de bijlage 26quater geschorst werd. De Raad zou hierbij rekening gehouden hebben met de 

massale toestroom van asielzoekers. Hij verwijt de verwerende partij geen rekening gehouden te 

hebben met het rapport van het UNCHR van 2013. Tenslotte maakt hij melding van het arrest Tarakhel 

en MSS van het EHRM. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat inzake artikel 3 EVRM en artikel 4 van het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, uit de rechtspraak van Hof van Justitie van de 

Europese Unie blijkt, dat een overdracht naar de bij toepassing van de Verordening (EU) nr. 604/2013 

verantwoordelijke lidstaat, slechts strijdig kan zijn met artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten 

van de Europese Unie, wanneer de Lidstaten niet onkundig kunnen zijn van het feit dat de 

tekortkomingen in het systeem van de asielprocedure en de opvangvoorziening van asielzoekers in de 

op grond van de Dublin III-Verordening verantwoordelijke lidstaat, ernstige en op feiten beruste gronden 

vormen om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico zal lopen op onmenselijke of vernederende 

behandeling in de zin van artikel 4 van het Europees Handvest van de Grondrechten, een overdracht 

naar de overeenkomstig de Verordening (EU) nr. 604/2013 verantwoordelijke lidstaat strijdig zijn met die 

bepaling. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelt uitdrukkelijk: 

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

85) 

 

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

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

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

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

behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 EVRM. 

 

Hierbij richt het EHRM zich op de te verwachten gevolgen van de verwijdering van de vreemdeling naar 

het land van bestemming, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de 

omstandigheden die eigen zijn aan het geval van de verzoekende partij. 

 

De loutere omstandigheid dat diplomatieke waarborgen worden geboden tussen verdragsluitende 

Staten, stelt de Staten hierbij niet vrij van hun verantwoordelijkheid om op de eerbiediging van de 

grondrechten toe te zien. 

 

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. 

 

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

op zich niet tot een inbreuk op artikel 3 EVRM. Het EHRM benadrukt dat het loutere gegeven dat een 

persoon dient terug te keren naar een land waar zijn economische positie slechter zal zijn dan in de 

verwijderende Staat niet volstaat om de hoge drempel vereist voor de uitwerking van artikel 3 EVRM te 

evenaren. Artikel 3 EVRM kan niet zodanig worden geïnterpreteerd dat het een verplichting zou 

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

omvat die verdragsbepaling een algemene verplichting om vluchtelingen financiële ondersteuning te 

geven teneinde hen in staat te stellen om een bepaalde levensstandaard te behouden. 

 

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

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

of andere vormen van bijstand of diensten. 
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Bij afwezigheid van uitzonderlijke en dwingende redenen van humanitaire aard die zich tegen een 

overdracht of verwijdering verzetten, is het feit dat de materiële en sociale leefomstandigheden 

aanzienlijk zouden verminderen op zich niet voldoende om te leiden tot een schending van artikel 3 

EVRM. 

 

Wanneer de bronnen waarover men beschikt een algemene situatie beschrijven, moeten de specifieke 

beweringen van een verzoekende partij worden gestaafd door andere bewijselementen. 

 

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. De verzoekende partij dient derhalve aan te tonen dat de specifieke 

elementen van haar individueel dossier aanleiding geven tot een schending van artikel 3 EVRM. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt tevens dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende 

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de 

verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 

praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort. 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. 

 

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

beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de betrokken Lidstaat kennis had of had moeten 

hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing. De verdragsluitende Lidstaat moet een zo 

nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

artikel 3 EVRM verboden behandeling. 

 

In tegenstelling tot wat verzoeker laat uitschijnen, toont een eenvoudige lezing van de thans bestreden 

beslissing aan dat verwerende partij zich niet blind heeft gestaard op de wettekst van de Dublin III-

Verordening en wel degelijk een onderzoek heeft gevoerd in het kader van artikel 3 EVRM. 

 

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

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

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

Verwerende partij heeft bij dit onderzoek rekening gehouden met volgende internationale 

gezaghebbende rapporten en arresten van het EHRM: 

- UNHCR, “UNHCR Recommendations on important aspects of refugee protection in Italy”, juli 2013; 

- –

- ckkehrenden”, Bern, Oktober 2013; 

- Maria de Donato, “Asylum Information Database - National Country Report - Italy”, AIDA, januari 2015; 

- “Italy – over 100,000 refugees and migrants have reached Italy by sea in 2014 – Many moved forward 

to other European Countries”, AIDA, 9 september 2014; 

- Chope Christopher M., “Rapport: l’arrivee massive de flux migratoires mixtes sur les cötes italiennes”, 

Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, Council of Europe, 9 juni 2014; 

- AIDA, “Italy increases reception places & improves treatment of subsidiary protection beneficiaries”, 

ECRE Weekly Bulletin, 30 april 2015; 

- EHRM, 2 april 2013, nr. 27725/10, Mohammed Hussein e.a. v. Nederland en Italië; 

- EHRM, 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. Switzerland; 

- EHRM, 5 februari 2015, nr. 51428/10, A.M.E v. Nederland. 

 

In de beslissing werd geoordeeld dat uit die gezaghebbende rapporten en arresten blijkt dat niet op 

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

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

verkregen. Inzake de kritiek op het opvangbeleid van asielzoekers en de behandeling van 

asielaanvragen, dient te worden opgemerkt dat uit voormelde rapporten blijkt dat, hoewel er zich 

desgevallend problemen kunnen voordoen in individuele gevallen, er verschillende 

opvangmogelijkheden bestaan waar verzoeker in principe toegang tot heeft en asielaanvragen wel 
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degelijk worden behandeld zodat niet op voorhand vaststaat dat verzoekende partij niet zal worden 

behandeld overeenkomstig de Europese regelgeving. Temeer nu de raadsman van verzoeker op de 

hoogte is van de initiatieven die hij kan nemen, en hem hieromtrent kan informeren. 

 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing toont aan dat tevens rekening gehouden met de 

persoonlijke situatie van verzoeker, alsook de actuele situatie in Italië, de grote toestroom van 

immigranten dat Italië als buitengrens van de EU kent, de moeilijkheden in de onthaal- en 

opvangvoorzieningen, doch ook de maatregelen die ter zake worden genomen om aan de 

tekortkomingen te verhelpen wat aantoont dat de Italiaanse autoriteiten niet onverschillig zijn en trachten 

aan de problematiek het hoofd te bieden. 

 

Zie ook: 

“ (…)” (R.V.V. nr. 176.914 dd. 26 augustus 2015) 

De omstandigheid dat een groot aantal vluchtelingen de EU binnenkomen via Italië (Middellandse Zee), 

houdt geenszins in dat al die personen een asielaanvraag indienen in Italië en aldus enkel door de 

Italiaanse autoriteiten dienen te worden opgevangen. Verzoeker bevindt zich thans niet in de situatie dat 

hij de Italiaanse grens bereikt via de Middellandse Zee, hij wordt aan de Italiaanse autoriteiten 

overgedragen in het kader van de Dublin III-Verordening. Uit de door verwerende partij beoordeelde 

bronnen blijkt overigens dat de opvangcapaciteit in Italië werd verhoogd ingevolge de toestroom van 

asielzoekers. 

 

De drama’s die zich op de Middellandse Zee voordoen kunnen niet worden toegerekend de Italiaanse 

autoriteiten, die er alles aan doen om dienaangaande dergelijke drama’s te vermijden. 

Verzoeker verwijst op uitvoerige wijze naar allerhande bronnen, doch laat na die bronnen op zijn 

persoonlijke situatie te betrekken. 

 

In de bestreden beslissing werd ook verwezen naar de tussenkomst van de raadsman van verzoeker 

van 20 juli 2015, zijnde de structurele problemen in Italië, waarbij hij verwees naar een rapport van AIDA 

van 2015 en een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Dienaangaande kan verwezen worden naar het arrest AME v. Nederland d.d. 5 februari 2015 van het 

EHRM, waarin werd benadrukt dat de situatie in Italië niet kan worden vergeleken met de situatie in 

Griekenland ten tijde van de zaak M.S.S. (EHRM, zaak A.M.E v. Nederland, 5 februari 2015, nr. 

51428/10, §35), waarnaar verzoeker tevens verwijst in zijn uiteenzetting. Het Hof heeft duidelijk gesteld 

dat een terugwijzing naar Italië geen schending van artikel 3 EVRM uitmaakt. Betrokkene had niet 

afdoende aangetoond dat hij bij terugwijzing naar Italië, vanuit materieel, fysisch en psychologisch 

oogpunt een reëel risico liep te worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling 

in de zin van artikel 3 EVRM. 

 

Het EHRM heeft in het arrest van 30 juni 2015 (nr. 39350/13; §36) andermaal herhaald dat de algemene 

en structurele situatie van asielzoekers in Italië op zich niet voldoende is om alle Dublin-overdrachten 

van asielzoekers naar Italië te schorsen. (zie ook: RvV, 28 september 2015, nr. 153.431; RvV, 28 

augustus 2015, nr. 151.398) 

Waar verzoeker de verwerende partij verwijt geen rekening gehouden te hebben het rapport van het 

UNCHR van 2013, dient te worden opgemerkt dat hij nalaat aan te tonen in welk mate dit van 

doorslaggevend belang zou zijn nu enerzijds gewezen werd op de meer recentere arresten van het 

EHRM zoals supra weergegeven en anderzijds in de bestreden beslissing aangekaart werd dat er 

inderdaad sprake is van een moeilijke situatie m.b.t. de Italiaanse onthaal- en opvangvoorzieningen, 

doch wordt er tevens op gewezen dat de Italiaanse instanties zich niet onverschillig opstellen en dat er 

maatregelen genomen worden om bepaalde tekortkomingen het hoofd te bieden. 

 

Zoals reeds supra aangehaald werd er in de bestreden beslissing wel degelijk gewezen op de 

problemen in Italië, waardoor verzoeker niet kan gevolgd worden dat de verwerende partij een partiële 

lezing zou hebben gemaakt van de geciteerde rapporten. Verzoeker kan niet voorhouden als zou er in 

de beslissing geen melding zijn gemaakt van de catastrofale opvang in Italië. 

 

Waar hij verwijst naar enkele arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dient enerzijds te 

worden opgemerkt dat verzoeker niet aantoont zich in dezelfde situatie te bevinden en anderzijds, dat 

evenzeer talrijke arresten zijn gewezen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarbij werd 

geoordeeld dat er geen sprake is van een schending van artikel 3 EVRM bij overdracht naar Italië in het 

kader van de Dublin III Verordening. 
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Met een verwijzing naar de massale toestroom van vluchtelingen in Italië, toont verzoeker niet aan dat 

de Italiaanse autoriteiten de nationale wetgeving inzake de behandeling van asielzoekers en 

Dublinterugkeerders niet zou respecteren. 

 

In een zeer recent arrest nr. 153.924 d.d. 5 oktober 2015 wees de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op de supra geciteerde arresten van het EHRM en stelde dat het Hof de 

tekortkomingen aangaande de opvangmodaliteiten voor asielzoekers erkende, doch niet in die mate dat 

het aanleiding geeft tot een verdedigbare grief op grond van artikel 3 EVRM. Tevens werd geoordeeld 

dat er zich veeleer een genuanceerder beeld over de opvang en de behandeling van de asielzoekers in 

Italië opdringt en dat de benadering anders dient te zijn dan in de zaak M.S.S, waarnaar verzoeker ook 

thans verwijst. 

 

In voormeld arrest werd ook onder meer gesteld wat volgt: 

“ (…)” 

 

Uit het administratief dossier, met name de schriftelijke weergave van het Dublinverhoor, dat door 

verzoeker werd ondertekend en gedurende hetwelk hij bijstand genoot van een tolk waarvan hij 

verklaard die goed te begrijpen, blijkt dat verzoeker verklaarde dat hij door de politie werd gehoord met 

bijstand van een tolk Arabisch. Hij zou naar eigen zeggen maar 24 uur in Italië zijn verblijven en 

uitdrukkelijk verklaard hebben dat hij er geen problemen heeft gekend en omwille van werkgelegenheid 

verder naar België reisde om alhier een asielaanvraag in te dienen. 

 

Uit verzoekers persoonlijke verklaringen blijkt derhalve niet als zouden de Italiaanse autoriteiten hem 

inhumaan hebben behandeld. Het dient te worden benadrukt dat de vrije keuze van land om een 

asielaanvraag in te dienen niet strookt met de geest van de Dublin III Verordening. 

 

Verzoeker kan niet dienstig voorhouden als zou er geen individuele garantie gegeven zijn bij een 

overdracht aan Italië. De bestreden beslissing werd immers genomen op grond van de toepasselijke 

bepalingen van de Dublin III-Verordening. 

 

Verzoeker steunt zich hierbij enkel op vage beweringen, zonder aannemelijk te maken dat zijn 

asielaanvraag niet zou worden behandeld volgens de Europese standaarden. 

 

“(...)”  

 

Uit voorgaande blijkt afdoende dat er wel degelijk garanties zullen worden verleend bij een overdracht 

aan de Italiaanse autoriteiten. 

 

Zoals blijkt uit voorgaande, heeft verzoeker geen melding gemaakt van feiten in verband met opvang of 

van enige problemen met de Italiaanse autoriteiten en evenmin van andere persoonlijke ervaringen, 

persoonlijk ondergane situaties of omstandigheden die tijdens het verblijf in Italië door hem als een 

onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 EVRM of artikel 4 EU-Handvest 

werden ervaren. Minstens heeft verzoeker niet aannemelijk gemaakt dat hij geen beroep zou kunnen 

doen op de Italiaanse autoriteiten. Verzoeker heeft daarentegen laten weten dat hij geen problemen 

heeft gekend in Italië. 

 

Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij terecht vreest voor een mogelijke behandeling zoals 

bedoeld in artikel 3 EVRM. De verklaringen van verzoeker werden in rekening gebracht en er werd 

terecht geoordeeld dat deze redenen geen verband houden met de omstandigheden van opvang of van 

behandeling door de Italiaanse autoriteiten. De door verzoeker aangehaalde redenen om zich te 

verzetten tegen een overdracht aan Italië kunnen dan ook niet als gerechtvaardigd worden beschouwd. 

Verder kan nog verwezen worden naar volgend arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 

“(…)” (R.v.V. nr. 148 843 van 30.06.2015) 

 

Tenslotte kan ook nog onder meer verwezen worden naar volgende recente arresten van de Raad 

waarbij de vordering bij UDN gericht tegen een bijlage 26quater (Italië) verworpen werden: RvV, 23 juli 

2015, nr. 149.902; RvV, 21 augustus 2015, nr. 151.162; RvV, 28 augustus 2015, nr. 151.398; RvV, 28 

september 2015, nr. 153.431. In die arresten werd onder meer geoordeeld dat er geen schending werd 

aangetoond van artikel 3 EVRM en artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 
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Unie. Bovendien, toont verzoeker, die een volwassen man is en hier alleen, niet aan zich in een 

gelijkaardige situatie te bevinden als die waarvan sprake in de door hem aangehaalde arresten. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwierp d.d. 9 oktober 2015, bij arrest nr. 154.235, de 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en oordeelde dat verzoeker niet 

aannemelijk maakt te vrezen voor een mogelijke behandeling zoals bedoeld in artikel 3 EVRM. 

 

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

Grondrechten van de Europese Unie. 

 

De middelen zijn ongegrond.” 

 

2.1.3 De Raad kan als annulatierechter enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing 

uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit 

houdt in dat de Raad in het raam van de uitoefening van zijn wettelijk toezicht niet bevoegd is om zijn 

beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is 

enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet tot een 

onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr.101.624). 

 

2.1.3.1 De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

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

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de 

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

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

in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat 

de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukke-

lijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond. Dit onderdeel van het middel is 

ongegrond.  

 

2.1.3.2 Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, 

voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het 

middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.  

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de 

aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu eveneens nazicht in van artikel 51/5 van de 

Vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partij ook de schending aanvoert.  

 

De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet en artikel 22 (7) 

van de Dublin-III-Verordening als haar juridische grondslagen.  

 

Artikel 51/5, §1 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 1. Zodra de vreemdeling aan de grens of in het Rijk, overeenkomstig artikel 50, 50bis, 50ter of 51, 

een asielaanvraag indient, gaat de Minister of zijn gemachtigde, met toepassing van Europese 

regelgeving die België bindt, over tot het vaststellen van de Staat die verantwoordelijk is voor de 

behandeling van het asielverzoek.” 

 

In artikel 51/5, §3, tweede en derde lid van de Vreemdelingenwet wordt het volgende gesteld: 

 

“§ 3. (…) 
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Wanneer de asielzoeker aan de verantwoordelijke Staat overgedragen dient te worden, kan de Minister 

of zijn gemachtigde hem de binnenkomst of het verblijf in het Rijk weigeren en hem gelasten zich vóór 

een bepaalde datum bij de bevoegde overheden van deze Staat aan te melden. 

Wanneer de Minister of zijn gemachtigde het voor het waarborgen van de effectieve overdracht nodig 

acht, kan hij de vreemdeling zonder verwijl naar de grens doen terugleiden.” 

 

Artikel 22 (7) van de Dublin-III-Verordening bepaalt het volgende: 

 

 “7. Het zonder reactie laten verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn van twee maanden en van de in 

lid 6 bedoelde termijn van een maand, staat gelijk met aanvaarding van het overnameverzoek en houdt 

de verplichting in om de persoon over te nemen en te zorgen voor passende regelingen voor de 

aankomst.” 

 

De partijen betwisten in casu niet dat de rechtmatigheid van de overname moet worden onderzocht ten 

aanzien van Italië, dat op grond van artikel 22 (7) van de Dublin-III-Verordening de verantwoordelijke 

lidstaat is geworden. De verzoekende partij meent dat de overname door Italië een schending van artikel 

3 van het EVRM uitmaakt. 

 

2.1.3.2 De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 3 van het EVRM. Zij stelt dat dit artikel 

geschonden is doordat asielzoekers in Italië een gelimiteerde en niet gegarandeerde toegang hebben 

tot het asielsysteem in Italië en door de grote toevloed van vluchtelingen waardoor de opvang onder 

druk komt te staan.  

 

De Raad wijst erop dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de 

verzoekende partij werd verworpen bij arrest van 9 oktober 2015 met nummer 154 235. In dit arrest 

werd op het eerste zicht geen schending van artikel 3 van het EVRM vastgesteld.  

 

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 

onmenselijke 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 van het EVRM vast te stellen moeten de betwiste handelingen en 

omstandigheden een minimumniveau aan hardheid bereiken maar de beoordeling van dit minimum-

niveau 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 



  

 

RvV X - Pagina 18 van 23 

verzoekende partij, er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker bij terugkeer 

naar Italië zal worden blootgesteld aan een schending van artikel 3 van het EVRM. 

 

2.1.3.2.1 Uit de rechtspraak van Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat een overdracht naar de 

bij toepassing van de Verordening (EU) nr. 604/2013 verantwoordelijke lidstaat slechts strijdig kan zijn 

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

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

opvangvoorziening van asielzoekers in de op grond van de Dublin III-Verordening verantwoordelijke 

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

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

Handvest van de Grondrechten.  

 

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

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

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

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

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

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

van Justitie van de Europese Unie stelt uitdrukkelijk:  

 

“Bovendien zou het niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen en het systeem van verordening 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2005/85 door de bevoegde lidstaat tot gevolg zou hebben dat de lidstaat waarin een asielverzoek is 

ingediend, de asielzoeker niet aan die eerste staat kan overdragen, zou aan de in hoofdstuk III van 

verordening nr. 343/2003 neergelegde criteria om de bevoegde lidstaat te bepalen, een extra 

uitsluitingscriterium worden toegevoegd, volgens hetwelk geringe schendingen van voormelde richtlijnen 

in een bepaalde lidstaat, ertoe kunnen leiden dat deze staat wordt ontslagen van de uit deze 

verordening voortvloeiende verplichtingen. Dit zou die verplichtingen elke inhoud ontnemen en de 

verwezenlijking van het doel, snel te bepalen welke lidstaat bevoegd is om een in de Unie ingediend 

asielverzoek te behandelen, in gevaar brengen.” (HvJ, Grote Kamer, arrest in de zaken C-411/10 en C-

493/10, 21 december 2011, punten 84 en 85).” 

 

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

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

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

de verzoekende partij in het land van bestemming een reëel en imminent gevaar loopt om te worden 

onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM (EHRM 4 december 2008, 

Y. v. Rusland, arrest, nr. 20113/07, §75; EHRM 26 april 2005, Müslim v. Turkije, arrest, nr. 53566/99, 

§66). 

 

Hierbij richt het EHRM zich op de te verwachten gevolgen van de verwijdering van de vreemdeling naar 

het land van bestemming, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandig-

heden die eigen zijn aan het geval van de verzoekende partij (EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah and 

others v. the United Kingdom, nr. 13163/87, § 108; EHRM 4 december 2008, Y. v.Russia, supra, § 78; 

EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italy, arrest, nr. 37201/06, §§ 128-129; EHRM 2 april 2013, 

Mohammed Hussein en anderen t. het Verenigd Koninkrijk en Italië, onontvankelijkheidsbeslissing, nr. 

27725/10, § 69).  

 

De loutere omstandigheid dat diplomatieke waarborgen worden geboden tussen verdragsluitende 

Staten, stelt de Staten hierbij niet vrij van hun verantwoordelijkheid om op de eerbiediging van de grond-

rechten toe te zien (EHRM 2 december 2008, K.R.S. v. the United Kingdom, ontvankelijkheids-
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beslissing, nr. 32733/08; EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. Belgium and Greece, Grote Kamer, nr. 

30696/09, §§ 339-366).  

 

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

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

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

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

v. the Netherlands, arrest, nr. 2345/02, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim v. Turkey, supra, § 67; EHRM 

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

 

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

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

the United Kingdom, supra, § 111). Het EHRM benadrukt dat het loutere gegeven dat een persoon dient 

terug te keren naar een land waar zijn economische positie slechter zal zijn dan in de verwijderende 

Staat niet volstaat om de hoge drempel vereist voor de uitwerking van artikel 3 van het EVRM te 

evenaren (EHRM 27 april 2010, Miah v. the United Kingdom, onontvankelijkheidsbeslissing, nr. 

53080/07, § 14; EHRM 27 mei 2008, N. v. the United Kingdom, Grote Kamer, nr. 26565/05, § 42).  

 

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

rechten laten gelden om op het grondgebied te verblijven om medische, sociale of andere vormen van 

bijstand of diensten te blijven genieten.  

 

Bij afwezigheid van uitzonderlijke en dwingende redenen van humanitaire aard die zich tegen een 

overdracht of verwijdering verzetten, is het feit dat de materiële en sociale leefomstandigheden 

aanzienlijk zouden verminderen op zich niet voldoende om te leiden tot een schending van artikel 3 van 

het EVRM (EHRM 27 mei 2008, N. v. the United Kingdom, supra, § 42; EHRM 2 april 2013, Mohammed 

Hussein and others v. the United Kingdom and others, onontvankelijkheidsbeslissing, nr. 27725/10,       

§ 71).  

 

Wanneer de bronnen waarover men beschikt een algemene situatie beschrijven, moeten de specifieke 

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

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

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

Müslim v. Turky, supra, § 68).  

 

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

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

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

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

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

 

2.1.3.2.3 Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt tevens dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een 

verzoekende partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch wordt blootgesteld aan 

een praktijk van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer 

de verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 

praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (EHRM 28 

februari 2008, Saadi v. Italy, supra, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de 

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

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

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

informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (EHRM 4 december 2008, Y v. 

Russia, supra, § 80; EHRM 11 januari 2007, Salah Sheekh v. the Netherlands, arrest, nr. 1948/04, § 

148). 

 

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

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de betrokken Lidstaat kennis had of 

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

december 2008, Y v. Russia, supra, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas and others v. Sweden, 

arrest, nr. 15576/89, §§ 75-76; EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah and others v. the United Kingdom, 

supra, § 107). De verdragsluitende Lidstaat moet een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de 

gegevens die wijzen op een reëel risico van een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling 
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(EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. Belgium and Greece, supra, §§ 293 en 388; zie ook: RvV 23 mei 

2012, nr. 81 545). 

 

2.1.3.2.4 In tegenstelling tot wat de verzoekende partij laat uitschijnen, toont een lezing van de 

bestreden beslissing aan dat verwerende partij wel degelijk een onderzoek heeft gevoerd in het kader 

van artikel 3 van het EVRM. 

 

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

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

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

 

De verwerende partij heeft bij dit onderzoek rekening gehouden met volgende internationale gezag-

hebbende rapporten en arresten van het EHRM: 

- UNHCR, “UNHCR Recommendations on important aspects of refugee protection in Ital ”, juli 2013; 

- SFH, “Italien: Aufnahmebedingungen – Aktuelle Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten 

insbesondere Dublin-Rückkehrenden”, Bern, Oktober 20 3; 

- Maria de Donato, “Asylum Information Database - National Country Report - Ital ”, AIDA, januari 2015; 

- “Ital – over 100,000 refugees and migrants have reached Italy by sea in 2014 – Many moved forward 

to other European Countries”, AIDA, 9 september 20; 

- Chope Christopher M., “Rapport: l’arrivée massive de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes”, 

Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, Council of Europe, 9 juni 2014; 

- AIDA, “Ital increases reception places & improves treatment of subsidiar protection beneficiaries”, 

ECRE Weekly Bulletin, 30 april 2015; 

- EHRM, 2 april 2013, nr. 27725/10, Mohammed Hussein e.a. v. Nederland en Italië; 

- EHRM, 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. Switzerland; 

- EHRM, 5 februari 2015, nr. 51428/10, A.M.E v. Nederland. 

 

In de beslissing wordt geoordeeld dat uit die gezaghebbende rapporten en arresten blijkt dat niet op 

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

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

verkregen. Inzake de kritiek op het opvangbeleid van asielzoekers en de behandeling van asielaan-

vragen, dient te worden opgemerkt dat uit voormelde rapporten blijkt dat, hoewel er zich desgevallend 

problemen kunnen voordoen in individuele gevallen, er verschillende opvangmogelijkheden bestaan 

waar de verzoekende partij in principe toegang toe heeft en asielaanvragen wel degelijk worden 

behandeld zodat niet op voorhand vaststaat dat verzoekende partij niet zal worden behandeld 

overeenkomstig de Europese regelgeving. 

 

De bestreden beslissing toont aan dat tevens rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie van 

de verzoekende partij, alsook met de actuele situatie in Italië, met de grote toestroom van immigranten 

die Italië als buitengrens van de EU kent, de moeilijkheden in de onthaal- en opvangvoorzieningen, doch 

ook de maatregelen die ter zake worden genomen om aan de tekortkomingen te verhelpen wat aantoont 

dat de Italiaanse autoriteiten niet onverschillig zijn en trachten aan de problematiek het hoofd te bieden. 

 

De omstandigheid dat een groot aantal vluchtelingen de EU binnenkomen via Italië, houdt geenszins in 

dat al die personen een asielaanvraag indienen in Italië en aldus enkel door de Italiaanse autoriteiten 

dienen te worden opgevangen. De verzoekende partij bevindt zich thans niet in de situatie dat zij de 

Italiaanse grens bereikt via de Middellandse Zee, zij wordt aan de Italiaanse autoriteiten overgedragen 

in het kader van de Dublin-III-Verordening. Uit de door verwerende partij beoordeelde bronnen blijkt 

overigens dat de opvangcapaciteit in Italië werd verhoogd ingevolge de toestroom van asielzoekers. 

 

De verzoekende partij verwijst op uitvoerige wijze naar allerhande bronnen, doch laat na die bronnen op 

haar persoonlijke situatie te betrekken. 

 

In de bestreden beslissing wordt ook verwezen naar de tussenkomst van de raadsman van de 

verzoekende partij van 20 juli 2015, over de structurele problemen in Italië, waarbij hij verwees naar een 

rapport van AIDA van 2015 en een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Dienaangaande kan worden verwezen naar het arrest AME v. Nederland d.d. 5 februari 2015 van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM), waarin werd benadrukt dat de situatie 

in Italië niet kan worden vergeleken met de situatie in Griekenland ten tijde van de zaak M.S.S. (EHRM, 

zaak A.M.E v. Nederland, 5 februari 2015, nr. 51428/10, §35), waarnaar de verzoekende partij tevens 
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verwijst in haar uiteenzetting. Het Hof heeft duidelijk gesteld dat een terugwijzing naar Italië geen 

schending van artikel 3 van het EVRM uitmaakt. Betrokkene had niet afdoende aangetoond dat hij bij 

terugwijzing naar Italië, vanuit materieel, fysiek en psychologisch oogpunt, een reëel risico liep te 

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

EVRM. 

 

Het EHRM heeft bij arrest van 30 juni 2015 (nr. 39350/13, §36) andermaal herhaald dat de algemene en 

structurele situatie van asielzoekers in Italië op zich niet voldoende is om alle Dublin-overdrachten van 

asielzoekers naar Italië te schorsen. 

 

Waar de verzoekende partij de verwerende partij verwijt geen rekening te hebben gehouden met het 

rapport van het UNCHR van 2013, dient te worden opgemerkt dat zij nalaat aan te tonen in welke mate 

dit van doorslaggevend belang zou zijn nu enerzijds werd gewezen op de meer recente arresten van het 

EHRM zoals reeds weergegeven en anderzijds in de bestreden beslissing werd aangekaart dat er 

inderdaad sprake is van een moeilijke situatie m.b.t. de Italiaanse onthaal- en opvangvoorzieningen, 

doch wordt er tevens op gewezen dat de Italiaanse instanties zich niet onverschillig opstellen en dat er 

maatregelen worden genomen om bepaalde tekortkomingen het hoofd te bieden. 

 

Zoals reeds aangehaald wordt er in de bestreden beslissing wel degelijk gewezen op de problemen in 

Italië, waardoor de verzoekende partij niet kan worden gevolgd waar zij stelt dat de verwerende partij 

een partiële lezing zou hebben gemaakt van de geciteerde rapporten. De verzoekende partij kan niet 

voorhouden als zou er in de beslissing geen melding zijn gemaakt van de opvang in Italië. 

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar enkele arresten van de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, volstaat de vaststelling dat België geen precedentenrecht kent. 

 

Met een verwijzing naar de massale toestroom van vluchtelingen in Italië, toont de verzoekende partij 

niet aan dat de Italiaanse autoriteiten de nationale wetgeving inzake de behandeling van asielzoekers 

en mensen die terugkeren via de-Dublin III-Verordening niet zouden respecteren. 

 

Uit het administratief dossier, met name de schriftelijke weergave van het Dublinverhoor, dat door de 

verzoekende partij werd ondertekend en waar zij bijstand genoot van een tolk waarvan zij heeft 

verklaard die goed te begrijpen, blijkt dat de verzoekende partij heeft verklaard dat zij door de politie 

werd gehoord met bijstand van een tolk Arabisch. Zij zou naar eigen zeggen maar 24 uur in Italië 

hebben verbleven en uitdrukkelijk hebben verklaard dat zij er geen problemen heeft gekend en omwille 

van werkgelegenheid verder naar België is gereisd om alhier een asielaanvraag in te dienen. 

 

Uit de persoonlijke verklaringen van de verzoekende partij blijkt derhalve niet dat de Italiaanse 

autoriteiten haar inhumaan hebben behandeld.  

 

Waar de verzoekende partij aanvoert dat de Italiaanse autoriteiten niet uitdrukkelijk hebben ingestemd 

met haar terugname, wordt erop gewezen dat uit het AIDA-rapport blijkt dat eens Dublinterugkeerders 

aankomen op de luchthavens, zij worden bijgestaan door een specifieke NGO en worden verwezen 

naar een opvangcentrum op basis van hun individuele situatie (kwetsbaar of niet). Er zijn geen 

aanwijzingen dat de verzoekende partij aan haar lot zal worden overgelaten bij aankomst in Italië, enkel 

en alleen omdat de Italiaanse autoriteiten niet officieel hebben ingestemd met haar overname. Evenmin 

toont de verzoekende partij met de verwijzing naar allerhande rechtspraak aan waarom in haar geval er 

noodzaak is aan het verkrijgen van individuele garanties. 

 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat de verzoekende partij op 28 oktober 2015 werd overgedragen 

aan Italië. Op de terechtzitting van 17 december 2015 verklaart de raadsman van de verzoekende partij 

geen info van de verzoekende partij te hebben ontvangen sedert haar vertrek uit België. De 

verzoekende partij toont dus ook niet aan dat, nu zij zich werkelijk in Italië bevindt, zij vernederd of 

onmenselijk behandeld wordt.  

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit onderdeel van het 

middel is ongegrond.  

 

2.1.3.3 De verzoekende partij voert in haar verzoekschrift de schending aan van artikel 1 van het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000. Deze bepaling stelt dat de 

menselijke waardigheid onschendbaar is en dat deze geëerbiedigd en beschermd moet worden. De 
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verzoekende partij toont in haar verzoekschrift echter niet aan op welke manier haar waardigheid zou 

worden aangetast door een overdracht naar Italië. Bovendien maakt ze niet aannemelijk dat artikel 3 

van het EVRM zou zijn geschonden. De Raad ziet niet in hoe de menselijke waardigheid van de 

verzoekende partij geschonden kan zijn, wanneer zij niet gefolterd, vernederd of onmenselijk behandeld 

wordt. De schending van artikel 1 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 7 

december 2000 wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

2.1.3.4 De verzoekende partij beroept zich op het zorgvuldigheidsbeginsel. Het zorgvuldigheidsbeginsel 

houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren over alle relevante elementen om 

met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, met dien verstande echter dat de aanvrager van 

een vergunning alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen dat hij aan de voorwaarden 

voldoet om de gevraagde vergunning te krijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). Uit het voorgaande 

blijkt dat de verwerende partij op basis van een correcte feitenvinding tot haar conclusie is gekomen. De 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. Het middel, voor zover het 

betrekking heeft op het zorgvuldigheidsbeginsel, is ongegrond. Om dezelfde redenen kan een manifeste 

appreciatiefout ook niet aangenomen worden. 

 

2.1.3.5 De verzoekende partij betoogt dat haar recht op asiel, bedoeld in artikel 18 van het Handvest 

van de Grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000. Deze bepaling luidt als volgt:  

 

“Asielrecht 

Het recht op asiel is gegarandeerd met inachtneming van de voorschriften van het Verdrag van Genève 

van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen, en 

overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.” 

 

De verzoekende partij toont in haar verzoekschrift echter niet aan hoe haar recht op asiel wordt 

geschonden door een overdracht naar Italië. Italië is als verantwoordelijke lidstaat verplicht om de 

asielaanvraag van de verzoekende partij te onderzoeken. Dit is bepaald in artikel 18 (2) van de Dublin-

III-Verordening. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat Italië zich niet aan haar verplichting 

zou houden. Bovendien bevindt de verzoekende partij zich momenteel in Italië en heeft haar raadsman 

geen verdere informatie van de verzoekende partij ontvangen. De verzoekende partij toont niet aan haar 

asielrecht door Italië geschonden wordt. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.   

 

2.1.3.6 De verzoekende partij voert ten slotte ook de schending aan van het algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur en van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.  

 

In dit verband merkt de Raad op dat de Raad van State heeft geoordeeld dat het louter verwijzen naar 

een aantal (grond)wettelijke of internationaalrechtelijke bepalingen of die enkel citeren, en zich 

bovendien beperken tot een aantal algemene beschouwingen zonder die op enigerlei wijze te betrekken 

op de bestreden beslissing, geen ontvankelijk middel uitmaakt (RvS 3 november 1997, 69.314). Luidens 

artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van 

nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep 

worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende 

duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de 

bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 1 oktober 

2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze 

waarop een rechtsregel is geschonden. De verzoekende partij beperkt zich in het verzoekschrift tot 

vermelding van bovenstaande artikelen en beginselen. Deze handelwijze voldoet niet aan de 

voornoemde vereiste dat, om van een middel te spreken, de wijze moet worden omschreven waarop de 

aangevoerde rechtsregel is geschonden door de bestreden beslissing. Deze onderdelen van het middel 

zijn dan ook onontvankelijk.  

 

2.3.5 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd, noch heeft zij andere middelen 

ontwikkeld. Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf februari tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 


