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 nr. 162 186 van 16 februari 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 15 februari 2016 

heeft ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied 

te verlaten van 9 februari 2016. 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 februari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

16 februari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VERSTRAETEN, die loco advocaat Dominique VAN EENOO 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Verzoeker die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, dient een asielaanvraag in op 3 augustus 

2015 in België. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de vingerafdrukken van verzoeker op 11 april 2014 werden 

afgenomen te Italië en op 25 juli, 2012 te Nederland. 

  

Op 14 oktober 2015 verzoeken de Belgische autoriteiten Italië om de overname van verzoeker. Gelet op 

het stilzwijgen van de Italiaanse autoriteiten werd in toepassing van artikel 25(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: Dublin-III-Verordening) Italië verantwoordelijk. 

 

Op 9 februari 2016, met kennisgeving diezelfde dag, neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de 

beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Dit is 

de bestreden beslissing: 

 

Diezelfde dag wordt ten opzichte van verzoeker een beslissing genomen tot het vasthouden in een 

welbepaalde plaats. 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing 

 

2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/57, §1, laatste lid 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) bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen”. 

 

2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

Onderhavige vordering is een in artikel 39/82,§4, tweede lid van de vreemdelingenwet bedoelde 

vordering. Er blijkt niet uit de kennisgeving of de bestreden beslissing ter kennis is gebracht na de 

kennisgeving van de beslissing tot vasthouding. 

 

Zij werd ingesteld op de tiende dag na de kennisgeving waarbij vastgesteld wordt dat de tiende dag 

evenwel een zondag is. Zij is tijdig ingediend en is derhalve ontvankelijk. 

 

3. Over de vordering tot schorsing 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, §1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan, overeenkomstig artikel 39/82, §2, eerste lid van de vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. De wettelijke bepaling 
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Artikel 39/82, §4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of terugdrijvings-

maatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoekende partij zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 

en 74/9 van de vreemdelingenwet, met name het gesloten centrum 127bis te Steenokkerzeel. In dit 

geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk vermoed. Bovendien is er een 

repatriëring naar Italië gepland op 22 februari 2016. Het uiterst dringende karakter van de vordering 

staat dan ook vast. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Wanneer op, basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer 

duidelijk is dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke bepaling van het EVRM heeft 

willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de 

door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan 

tot een beoordeling van de verdedigbare grief.  

 

Teneinde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting die artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 
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het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, §4, vierde lid van de vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 

grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker aan: 

 

“EERSTE MIDDEL: Schending van artikel 3 juncto artikel 13 EVRM, in samenhang met  artikel 47 

van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) en met artikel 

46 van de Richtlijn 2013/32/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013  (hierna: 

Procedurerichtlijn) 

 

Het Grondwettelijke Hof heeft in zijn arrest 1/2014 van 16.01.2014 geoordeeld dat het recht op een 

daadwerkelijk beroep, gewaarborgd bij artikel 47 van het Handvest en bij artikel 46 van de 

Procedurerichtlijn, behoort tot de basisbeginselen en de fundamentele waarborgen die zijn uitgevoerd bij 

de richtlijn. 

 

Zij stelt met verwijzing naar het arrest Samba Diouf van het Hof van Justitie van 28 juli 2011, C-69, punt 

42 dat de beslissingen die een afwijzing van het asielverzoek inhouden om redenen ten gronde, of in 

voorkomend geval, om formele of procedurele redenen die een beslissing ten gronde uitsluiten, 

beslissingen zijn waartegen de asielzoeker overeenkomstig artikel 39, lid 1 van de (oude) 

Procedurerichtlijn beroep (in volle rechtsmacht) moet kunnen instellen (overweging B.10.5). 

 

De hierboven vermelde rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (m.b.t. de notie veilige herkomstlanden) 

baseert zich op ook rechtspraak van het EHRL 21 januari 2011, nr. 30696/09, M.S.S. tegen België en 

Griekenland (vanaf § 358) dat precies handelde over de Dublin II- Vo. 

 

Verder moet volgens artikel 52, 3 Handvest moet de inhoud en reikwijdte van artikel 47 Handvest 

gelijkgesteld worden met artikel 13 EVRM. 

 

Voor verzoeker die momenteel opgesloten zit en waarvan de verwijdering imminent is, rest de enige 

mogelijkheid om voorlopige maatregelen in uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) te vragen om nog 

voor de repatriëring een werkelijk onderzoek te krijgen van de middelen op basis van artikel 3 EVRM, 

zelfs al heeft verzoeker vooraf geen schorsingsberoep ingediend. 

 

Tegenpartij schendt dan ook de hierboven vermelde artikelen. 

 

Dat het eerste middel gegrond is...” 

 

De door verzoeker aangehaalde bepalingen voorzien in een recht op daadwerkelijk beroep. 

 

Daargelaten de vraag of de verzoeker op dienstige wijze de schending van artikel 46 van de 

Procedurerichtlijn kan aanvoeren, gelet op het ontbreken van een verwijzing naar de Dublin-verzoeken   

in zijn lid 1, vermeld in artikel 33, 1 Procedurerichtlijn, heeft het Grondwettelijk Hof in zijn arrest 1/2016 

van 27 januari 2016 gesteld dat: “In de schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

vermag de wetgever in korte termijnen te voorzien, die inherent zijn aan dat soort van procedure. Zulke 
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termijnen kunnen voordelig zijn voor zowel de betrokken vreemdeling die snel een beslissing over zijn 

vordering verkrijgt als voor de overheid die een effectief terugkeerbeleid moet kunnen voeren. Dat geldt 

des te meer wanneer het gaat, zoals te dezen, om een vordering tegen een verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is” (B.19.3). 

Het Hof stelt dat art. 47, §2 van het Handvest, art. 46, §4 van de Herschikte Procedurerichtlijn enkel 

bepalen dat « redelijke » termijnen dienen te worden gehanteerd, en dat het EHRM, in het arrest van 27 

februari 2014 Josef t. België, evenwel geen minimumtermijn heeft bepaald, maar heeft het aanbevolen 

in een « voldoende » termijn (« un délai suffisant ») te voorzien. 

Het Hof is van mening dat “Rekening houdend met het spoedeisende karakter dat de 

schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid kenmerkt, kunnen de termijnen van tien 

respectievelijk vijf dagen niet als onredelijk kort worden aangemerkt. Die termijnen zijn voldoende opdat 

de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid redelijkerwijs als een daadwerkelijk 

rechtsmiddel kan worden beschouwd” (B.19.7). 

 

Bovendien zullen de middelen die verzoeker aanvoert worden onderzocht naar hun ernst, zoals verder 

blijkt zodat verzoeker niet aantoont over geen daadwerkelijk rechtsmiddel te beschikken, temeer, zoals 

de verwerende partij opmerkt in haar nota, verzoeker weet en hiervan ook gebruikmaakt dat bij gebreke 

van het indienen van een eerdere vordering tot schorsing, hij een vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid kan indienen. 

 

Met betrekking tot artikel 13 van het EVRM en artikel 47 van het Handvest, dat inhoudelijk overeenstemt 

met artikel 13 van het EVRM, laat de Raad gelden dat voormeld artikel 13, gelet op de inhoud en het 

doel van de rechtsregel, niet dienstig kan worden opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde 

verdrag aan te duiden waarvan de schending een effectief rechtsmiddel vereist (RvS 14 oktober 2002, 

nr. 111 462; RvS 30 november 2007, nr. 177 451). De verzoekende partij voert weliswaar de schending 

aan van artikel 3 van het EVRM, maar verder wordt aangetoond dat zij geen schending van deze 

verdragsbepaling prima facie aannemelijk maakt. 

 

Artikel 47 van het Handvest voorziet in een recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een 

onpartijdig gerecht. Deze bepaling heeft betrekking op het rechtsmiddel waarover de verzoekende partij 

beschikt om zich tegen een ten aanzien van haar genomen beslissing in rechte te voorzien. Deze 

bepaling heeft geen enkel uitstaans met de verplichtingen van het bestuur, wanneer deze een 

administratieve beslissing neemt, doch enkel met de aard van het beroep dat de verzoekende partij 

tegen een dergelijke beslissing kan instellen. De verzoekende partij geeft geen enkele concrete 

verduidelijking waarom zij deze bepaling geschonden acht, zodat een schending niet kan aangenomen 

worden. 

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wel 

voldoet aan de vereisten van artikel 47 van het Handvest. De afdeling wetgeving bij de Raad van State 

en het Grondwettelijk Hof hebben reeds gesteld dat het rechterlijk beroep dat kan worden ingesteld bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beantwoordt aan de vereisten van een daadwerkelijke 

jurisdictionele waarborg in de zin van artikel 13 van het EVRM (Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 24 

79/001, 323 en GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008 van 27 mei 2008, BS 2 juli 2008). 

 

Met verwijzing naar hetgeen onder punt 3.3.1 wordt uiteengezet toont verzoeker niet aan dat huidige 

procedure leidt tot een gebrek aan daadwerkelijk beroep nu diens middelen worden onderzocht naar 

hun ernst. De verwerende partij stelt terecht: “Volledigheidshalve laat verweerder nog gelden dat het 

recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel niet geschonden wordt doordat bepaalde procedurele vereisten 

worden gesteld. De toegankelijkheidsvereiste vervat in artikel 13 EVRM, verhindert niet dat er 

voorwaarden van procedurele aard, zoals termijnen en vormvereisten worden gesteld aan een mogelijke 

klacht of dat bepaalde financiële drempels worden ingebouwd, in zoverre deze voorwaarden niet 

onredelijk en/of arbitrair zijn of een vorm van machtsafwending uitmaken (J. VANDE LANOTTE en Y. 

HAECK (eds.), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Volume 1, Antwerpen-Oxford, 

Intersentia, 2004, 118 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).” Prima facie maakt hij de schending van 

de door hem aangehaalde bepalingen niet aannemelijk. 

 

Dit middel is niet ernstig. 

 

3.3.2.1.2.  Het tweede middel luidt: 
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“TWEEDE MIDDEL: schending van artikel 3 EVRM in samenhang met een schending van de 

materiële motiverings- en zorgvuldigheidsplicht 

 

In het licht van artikel 3 van het EVRM, rust er in hoofde van tegenpartij bij het uitvoeren van een 

gedwongen verwijdering de plicht om een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te verrichten van 

gegevens die wijzen op een reëel risico van een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling. 

(cfr. EHRM 15 november 1996, nr. 22414/93, Chahal/Verenigd Koninkrijk, § 96; EHRM 11 juli 2000, 

nr.40035/98, Jabari/ Turkije, § 39; EHRM  12 april 2005, nr. 36378/02, Shamayev e.a./Georgië en 

Rusland, § 448; EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/09, M.S.S. tegen België en Griekenland, vanaf § 358 

en EHRM 23 februari 2012, nr. 27765/09, Hirshi en anderen tegen Italië, § 131). 

 

Een dergelijk onderzoeksplicht bestaat zeker in het geval er veel belastende informatie gekend is over 

de situatie in het land van bestemming van verzoeker, in casu Italië. 

(zie Femke Vogelaar, ‘Protection Gap’: over de beperkte toetsing aan artikel 3 EVRM door de 

asielinstanties, TVR 2013, nr 1, blz 60 – 61). 

 

Verzoeker wijst erop dat van de verwerende partij, in het licht van artikel 3 van het EVRM, 

redelijkerwijze verwacht kan worden dat zij de situatie in Italië op de voet volgt en haar handelen, met 

name de uitvoering van een gedwongen verwijdering, baseert op actuele informatie m.b.t. situatie in 

Italië. 

 

Nochtans wordt verzoeker door zijn terugwijzing blootgesteld aan de hieronder opgesomde risico’s, die 

een schending uitmaken van het artikel 3 EVRM. 

 

Het komt aan tegenpartij toe om een risico – analyse te maken voor verzoeker in geval van zijn 

terugkeer. 

 

In het arrest van zijn grote kamer van 21 december 2011 in de zaak N.S. (C-411/10) tegen de Secretary 

of State for the Home Department en M.E. en anderen (C-493/10 tegen de Refugee Applications 

Commissioners en Minister for Justice, Equality and Law Reform, heeft het Europees Hof van Justitie 

zich uitgesproken over de wijze waarop de lidstaten de Dublin II Vo moeten toepassen. 

 

Het Hof overweegt ondermeer in alinea 86 : 

 

‘In geval ernstig moet worden gevreesd dat het systeem van de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in de verantwoordelijke lidstaat tekortschieten’. 

 

Uit dit arrest kan niet anders dan worden afgeleid dat de lidstaten een positieve verplichting hebben om 

na te gaan of er in het land van waarnaar zij asielzoekers willen terugwijzen in het kader van de Dublin II 

Vo (en verder ook de Dublin III- Vo) geen problemen zijn inzake de bescherming van de grondrechten 

van deze asielzoekers. 

 

In casu moet dus worden nagegaan of tegenpartij een dergelijk onderzoek heeft gevoerd. 

 

Uit de lezing van de bestreden beslissing lijkt op het eerste gezicht dat tegenpartij een degelijk 

onderzoek heeft gevoerd. 

 

Immers verwijst zij naar talrijke rapporten (zie blz.  bijlage 26quater voor een opsomming; alsook 

administratief dossier). 

 

Na studie van deze rapporten blijkt dat de bestreden beslissing een zeer selectieve lezing van deze 

rapporten wordt gemaakt alsook dat men zich beroept op algemene inspanningen, zonder individueel na 

te gaan wat de gevolgen voor verzoeker zouden zijn bij terugkeer naar Italië. 

 

Uw Raad zal kunnen vaststellen dat een nadere lezing van de rapporten immers een geheel ander 

beeld blijkt te geven dan in de bestreden beslissing wordt gesuggereerd. 

 

Tegenpartij verwijst in zijn beslissing hoofdzakelijk naar de “European Council on Refugees and Exiles 

(ECRE) gecoördineerde project “Asylum Inforamtion Database” (Maria de Donato en Daniela di Rado, 

“Asylum Inormation Database- National Country Report- Italy, up- to- date 22.12.2015 (hierna AIDA-
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rapport) ter staving van de genomen beslissing en als bewijs dat de opvangstructuren en - condities 

voor Dublin- terugkeerders in Italië geen problemen vormen. 

 

Verzoeker kan zich echter niet met deze zienswijze verzoenen. 

 

Zo merkt verzoeker op dat, hoewel de situatie in Italië erop verbeterd is, men er niet zomaar van mag 

uitgaan dat door de algemene verbeteringen er geen individueel onderzoek meer moet gebeuren. 

 

Verzoekende partij verwijst hiervoor naar het arrest Tarakhel v. Zwitserland van 4 november 2014 (nr. 

29217/12) het EHRM dat stelt dat asielzoekers een kwetsbare groep vormen en bijzondere bescherming 

vereisen en dit des te meer indien er kinderen betrokken zijn en dit vanwege specifieke noden 

uitgesproken kwetsbaarheid. 

 

Verzoeker is dan ook de mening toegedaan dat voor een terugkeer naar Italië tegenpartij een grondig 

individueel onderzoek had moeten voeren naar de situatie voor verzoeker. 

 

Tegenpartij verwijst in zijn beslissing naar de inspanningen van de Italiaanse overheid, doch laat na om 

individueel de situatie van verzoeker na te gaan. 

 

Zo stelt tegenpartij in zijn beslissing het volgende: 

 

“Algemeen zijn we van oordeel dat zeker niet kan worden ontkend dat de grote instroom van 

vluchtelingen zeer grote uitdagingen inzake opvang en behandeling meebrengt voor de lidstaten, 

waaronder ook Italië, maar dat dit er niet toe mag leiden dat vluchtelingen de facto de lidstaat kunnen 

uitkiezen waar zij hun asielaanvraag willen behandeld zien. We zijn van oordeel dat bronnen, die de 

Italiaanse onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers belichten, inderdaad kritische 

kanttekeningen plaatsen bij bepaalde aspecten, maar tevens een genuanceerd beeld geven en 

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

worden genomen om bepaalde tekortkomingen het hoofd te bieden”. (zie bijlage 26quater, blz. 3). 

 

Uw Raad heeft in het verleden al geoordeeld dat dit onvoldoende is. 

 

“ De verwerende partij kwam op grond van gegevens tot ten laatste 30 april 2015, reeds tot de conclusie 

dat de bronnen “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”. In die op het eerste gezicht toch al précaire omstandigheden komt 

het haar toe de vinger aan de pols te houden, zeker wanneer zij wordt geconfronteerd met informatie 

van de verzoekende partij waaruit blijkt dat de cijfers die zij hanteert (in de bestreden beslissing is 

sprake van de opvang van 35.000 migranten buiten de reguliere opvangcentra en van structuren die 

443 Dublin-terugkeerders kunnen huisvesten) slechts een fractie zijn van de actuele situatie (131.000 

migranten die via de zee Italië bereiken, op 28 september 2015). Een verwijzing naar de intenties van 

de Italiaanse overheden en de Europese steun die zij daarbij zouden krijgen is zeker een element dat in 

ogenschouw moet worden genomen, maar doet geen afbreuk aan de voorgaande vaststellingen. Op 

geen enkel ogenblik werd immers een onderzoek gevoerd naar de vraag of de geschetste inspanningen 

in de huidige omstandigheden volstaan om het risico op een schending van artikel 3 van het EVRM of 

artikel 4 van het Handvest te vermijden. 

  

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van het rigoureuze onderzoek dat zij moet 

voeren ex artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 

Unie lijkt op het eerste gezicht te zijn aangetoond. De argumentatie van de verwerende partij in de nota 

doet daaraan geen afbreuk. In zoverre de verwerende partij overigens verwijst naar de individuele 

situatie van de verzoekende partij, dient erop te worden gewezen dat zij, los van deze individuele 

situatie, het terecht nodig heeft geacht over te gaan tot een onderzoek van de algemene situatie, met 

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

opvangvoorzieningen 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 en 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- 
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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.” (RvV 9 november 2015, nr. 156.249). 

 

Verder heeft uw Raad in gelijkaardige zaken ook al geoordeeld dat, ondanks de maatregelen die 

genomen zijn door de Italiaanse autoriteiten, niet gegarandeerd is dat iedere asielzoeker onderdak krijgt 

of niet gedwongen zal zijn te leven in extreem moeilijke omstandigheden: 

 

“ (…) Le Conseil juge qu’au vu de la situation délicate et évolutive prévalant en Italie, comme à nouveau 

relevé dans le mémoire de synthèse et à l’audience, les décisions se rapportant à des dossiers pour 

lesquels un transfert vers ce pays est envisagé en application du Règlement de Dublin III doivent être 

prises avec une grande prudence, ce qui implique à tout le moins, dans le chef de la partie 

défenderesse, un examen complet et rigoureux, sur la base d’informations actualisées (dans la même 

sens, voy. CCE, 138 950, 22 février 2015 (affaire 167 689)). 

 

Le Conseil observe, par ailleurs, que si les parties en présence ont manifestement une lecture différente 

des informations soumises à son appréciation, il ressort toutefois de celles- ci que, malgré les mesures 

mises en œuvre par les autorités italiennes, il n’est nullement garanti que tout demandeur d’asile qui 

arrive en Italie sera pris en charge par les autorités italiennes- lui offrant ainsi un abri-, ou qu’il ne sera 

pas contraint de séjourner dans des conditions extrêmement difficiles- les capacités maximales des 

centres d’accueil étant régulièrement dépassées-, le temps de l’examen de la demande d’asile. La 

circonstance que la situation de l’Italie n’est pas comparable à celle de la Grèce telle qu’examinée par la 

cour EDH dans l’arrêt M.S.S., ainsi que le souligne la partie défenderesse dans sa décision, ne permet 

pas d’énerver ce constat » (RvV 23 september 2015, nr. 170 815). 

 

Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kwam al tussen en oordeelde dat de 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers de toets van artikel 3 EVRM niet halen: 

 

“They were transferred to the Contrada Imbriacola first reception centre (CSPA) for registration, which 

they alleged was overcrowded with unacceptable sanitation, inadequate space to sleep, constant 

police surveillance and no contact with the outside world. The applicants were transferred to a 

sports complex following an uprising by detainees in which the reception centre was partially destroyed 

by fire. They managed to escape to the village of Lampedusa, where they participated in demonstrations 

along with around 1,800 others. They were stopped by police and taken back to the CSPA before being 

flown to Palermo on 22 September. 

 

“The allegations of the applicants were corroborated by the reports by the Italian Senate, Amnesty 

International and PACE which described conditions of overcrowding, lack of privacy and poor 

sanitation. Although the applicants were there for only a short period of three to four days, they were 

vulnerable given they had just faced a dangerous sea voyage. The Court concluded that their detention 

in such conditions detrimental to their human dignity amounted to degrading treatment contrary to Article 

3”  

 

“Ze werden overgebracht naar het eerste opvangcentrum Contrada Imbriaco (CSPA) voor registratie en 

waar stelde dat het centrum overvol was met onacceptabele sanitaire voorzieningen, onvoldoende 

ruimte om te slapen,  constante politietoezicht en geen contact met de buitenwereld. De kandidaten 

werden overgebracht naar een sportcomplex na een opstand van gedetineerden, waardoor het 

opvangcentrum gedeeltelijk werd verwoest door een brand. Ze slaagden erin te ontsnappen naar het 

dorp van Lampedusa, waar ze deelnamen aan demonstraties, samen met ongeveer 1.800 anderen. Ze 

werden aangehouden door de politie en terug naar het CSPA gestuurd alvorens te worden 

overgevlogen naar Palermo op 22 september. 

 

"De beschuldigingen van de kandidaten werden bevestigd door de verslagen van de Italiaanse Senaat, 

Amnesty International en PACE die deze omstandigheden van overbevolking, gebrek aan privacy en 

slechte sanitaire voorzieningen beschreven. Hoewel de aanvragers er slechts waren voor een korte 

periode van drie tot vier dagen, werden ze als kwetsbaar beschouwd omdat ze juist een gevaarlijke 

zeereis hadden overleefd. Het Hof concludeerde dat hun detentie in dergelijke omstandigheden nadelig 

was voor hun menselijke waardigheid bedroeg een vernederende behandeling in strijd met artikel 3 " 

(eigen vrije vertaling) (EHRM Khlaifia and Others v. Italy (no. 16483/12), 1 September 2015). 
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Hoewel tegenpartij wijst op de nodige inspanningen die de Italiaanse overheid al heeft genomen om 

tegemoet te komen aan de slechte opvangvoorzieningen voor asielzoekers,  merkt verzoeker op dat 

tegenpartij ook stelt dat de capaciteit van de reguliere opvangcentra tegen het einde van 2016 gestegen 

zal zijn van 12.000 tot 15.500.  

 

Verzoeker wenst hier toch te benadrukken dat het nu februari 2016 en nog lang niet eind 2016! Hoewel 

de opvangvoorzieningen in de toekomst in Italië zullen verbeteren, heeft verzoeker daar op dit moment 

niet veel aan, aangezien hij op het punt staat om elk moment teruggestuurd te worden. 

 

Verzoeker deelt niet de mening dat inspanningen die in de toekomst hun vruchten zullen afwerpen een 

excuus mogen vormen om verzoeker nu al terug te sturen naar Italië. Tegenpartij dient een individueel 

en rigoureus onderzoek te voeren naar de actuele situatie in Italië en mag geen genoegen nemen met 

inspanningen die men pas tegen eind 2016 zal voelen! 

 

Dat de actuele situatie van de opvangcentra nog niet het niveau halen dat ze de toets van artikel 3 

EVRM doorstaan, bewijst verzoeker door te wijzen naar hetzelfde AIDA- rapport waar tegenpartij naar 

verwijst: 

 

“The Ministry of Interior Decree of 21 November 2008 defines common minimum standards for CARA at 

the national level, which are included in all contracts for the management of these reception facilities. 

The CARA centers can be managed by public local entities and other public or private bodies 

specialized in the assistance of asylum seekers, through ad hoc agreements valid for a period of 3 

years.  In practice, however, these accommodation centers are managed by private companies or 

consortia of social cooperatives and consortia of social enterprises. 

 

CARA do not all offer the same reception services. Their quality of assistance varies between 

facilities and sometimes fails to meet adequate standards, especially regarding the provision of 

legal and psycho-social assistance. Identification, referral and care provided to vulnerable 

individuals is often inadequate due to low levels of coordination among stakeholders, an inability 

to provide adequate legal and social support as well as the necessary logistical follow-up. 

Finally, the monitoring of reception conditions by the relevant authorities is generally not 

systematic and complaints often remain unaddressed. As mentioned above, LD 142/2015 provides 

for a monitoring system in reception centers by the Prefecture through the social services of 

Municipalities.  

 

"Het Besluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 21 november 2008 definieert 

gemeenschappelijke minimumnormen voor CARA op nationaal niveau, die zijn opgenomen in alle 

contracten voor het beheer van deze opvang. De CARA centra kan worden beheerd door de publieke 

lokale entiteiten en andere publieke of particuliere instanties die gespecialiseerd zijn in de ondersteuning 

van asielzoekers, via ad hoc overeenkomsten geldig voor een periode van 3 jaar. In de praktijk echter, 

worden deze opvangcentra beheerd door particuliere bedrijven of consortia van sociale coöperaties en 

consortia van sociale ondernemingen. 

 

CARA bieden niet allemaal dezelfde receptiediensten. Hun kwaliteit van de hulp varieert tussen 

voorzieningen en slaagt er soms niet in om adequate normen te voldoen, met name met betrekking tot 

de verlening van juridische en psychosociale bijstand. Identificatie, doorverwijzing en zorg aan 

kwetsbare individuen is vaak onvoldoende vanwege de lage niveaus van coördinatie tussen de 

belanghebbenden en een onvermogen om adequate juridische en sociale bijstand, alsmede de nodige 

logistieke follow-up te voorzien. Ten slotte is het toezicht op de opvang door de betrokken autoriteiten in 

het algemeen niet systematisch en klachten blijven vaak ongeadresseerd. Zoals hierboven vermeld, 

voorziet LD 142/2015 in een systeem van toezicht in opvangcentra door de prefectuur door de sociale 

diensten van gemeente. (eigen vrije vertaling) (zie AIDA- rapport, blz. 64-65). 

 

Verder kan men in ditzelfde AIDA- rapport lezen ‘Are there instances of asylum seekers not having 

access to reception accommodation because of a shortage of places?’ en het antwoord dat daarop volgt 

is: ja! (zie bijlage, stuk 5). 

 

Hieruit blijkt nogmaals dat tegenpartij zich heeft beperkt tot enkel een selectieve lezing van dit rapport 

en vervolgens o.b.v. algemene bevindingen oordeelt dat verzoekende partij zonder meer naar Italië kan 

worden teruggestuurd in het kader van de Dublin- procedure. 
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De aanhoudende slechte omstandigheden in de Italiaanse opvangcentra wordt ook bevestigd door de 

NGO Médecins sans Frontières (hierna: MSF) waarin zij nog begin dit jaar dreigde zich terug te trekken 

uit de opvangcentra in Italië wegens de aanhoudende slechte omstandigheden en de afwezigheid van 

de Italiaanse overheid om er snel iets aan te veranderen (zie bijlage, stuk 6a-d). 

 

Hiermee rekening houdend dat verzoeker al tijdens zijn verklaring bij de tegenpartij heeft gezegd 

bezwaren te hebben tegen een terugkeer naar Italië omdat hij op straat moest slapen en geschopt werd 

door de politie, kan het dan ook niet aanvaard worden dat tegenpartij genoegen neemt met enkel 

‘toekomstige inspanningen’ om te besluiten dat een Dublin- overdracht naar Italië mogelijk moet zijn (zie 

DVZ- verklaring dd. 26.09.2015, blz. 10, vraag 33). 

 

Verzoeker stelt ook vast dat andere Europese landen Dublin- overdrachten naar Italië schorsen wegens 

de aanhoudende slechte omstandigheden in de opvangcentra en het vermogen van de Italiaanse 

overheid om de crisis onder controle te houden. 

 

Zo wenst verzoeker te wijzen naar rechtspraak van een Franse rechtbank waarin ook werd geoordeeld 

dat de situatie in Italië niet van die aard is dat er geen sprake kan zijn van een onmenselijke en 

vernederende behandeling. Meer specifiek in dit arrest is de verwijzing naar het gegeven dat Italië niet 

gereageerd had op het overname verzoek van Frankrijk, waardoor de rechtbank concludeerde dat er 

hierdoor geen garanties waren dat de persoon in kwestie adequate opvang en de nodige bescherming 

zou verkrijgen bij terugkeer: 

 

“ It then considered Article 3(2) of the Dublin regulation reiterating its previous jurisprudence in relation 

to the examination of Dublin transfers to Italy (see e.g. Administrative Court of Nantes, 22 June 2015, 

No. 1505089). The Tribunal considered that the Prefecture had not adequately substantiated its 

argument that the Italian authorities would treat the applicant in accordance with the minimum standards 

set out EU law. The recent deterioration in reception conditions in Italy caused by an increase in arrivals 

could not be remedied in the short term by the increased EU support or the Council decision to relocate 

120,000 from Italy and Greece. Therefore this would have no impact on the situation for the applicant 

who was due to be transferred within the next few days. In addition, there had been no response from 

Italy to the transfer request by France, which was deemed to be accepted implicitly, and as such there 

was no guarantee that he would be treated in a manner respecting his right to asylum and adequate 

reception conditions upon transfer.”  

 

"Vervolgens overwogen artikel 3 (2) van de verordening Dublin herhaalt zijn eerdere rechtspraak met 

betrekking tot het onderzoek van Dublin transfers naar Italië (zie bijvoorbeeld administratieve rechtbank 

van Nantes, 22 juni 2015, nr 1.505.089). Het Tribunaal is van mening dat men niet voldoende haar 

betoog had onderbouwd dat de Italiaanse autoriteiten de aanvrager in overeenstemming met de 

minimumnormen van de EU-wetgeving zou behandelen. De recente verslechtering van de 

opvangvoorzieningen in Italië, veroorzaakt door een toename van de aankomsten kon niet worden 

hersteld op korte termijn door de verhoogde EU-steun of het besluit van de Raad om in een 

spreidingsplan te voorzien waarin zo’n 120.000 asielzoekers uit Italië en Griekenland zouden verspreid 

worden. Dit zou geen invloed hebben op de situatie van de aanvrager. Bovendien was er geen reactie 

van Italië op de overdracht verzoek van Frankrijk, waardoor dit werd beschouwd als een stilzwijgend 

aanvaarding, en als zodanig was er geen garantie dat hij op een manier zou worden behandeld met 

respect voor zijn recht op asiel en adequate opvang bij overdracht." 

(eigen vrije vertaling) (zie bijlage, stuk 7a-e voor origineel vonnis). 

 

Verzoeker wenst hierbij op te merken dat ook in zijn geval de Italiaanse autoriteiten de termijn om te 

antwoorden hebben laten verstrijken waardoor er sprake is van een impliciete aanvaarding en men 

hierdoor niet met zekerheid kan stellen of de Italiaanse autoriteiten wel de nodige garanties kunnen 

bieden aan verzoeker dat hij niet het slachtoffer zal worden van een onmenselijke en vernederende 

behandeling. 

 

De vage belofte in de bestreden beslissing om de Italiaanse autoriteiten op voorhand te verwittigen en 

zodoende te zorgen voor aangepaste opvang, kan niet door tegenpartij worden hardgemaakt en kan 

niet garanderen dat verzoeker niet het slachtoffer zou worden van een onmenselijke en vernederende 

behandeling zoals beschreven in artikel 3 EVRM. 

 

Verzoeker meent aldus dat er ook in zijn situatie sprake is van een duidelijke schending van artikel 3 

EVRM in samenhang met de materiële motiverings- en zorgvuldigheidsplicht. 

http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/france-administrative-court-nantes-22-june-2015-no-1505089
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/france-administrative-court-nantes-22-june-2015-no-1505089
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Tegenpartij schendt dan ook de hierboven vermelde artikelen. 

 

Dat het tweede middel gegrond is. 

 

Dat tegenpartij hierdoor internationale, Europese en Belgische regelgeving schendt. 

 

Dat de tegenpartij de materiële motiverings- en zorgvuldigheidsplicht schendt. “. 

 

3.3.2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 EVRM in samenhang 

met de zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht. 

 

3.3.2.2.2. 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). 

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

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

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 

in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

108 in fine). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Müslim/Turkije, § 68). 

 

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

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch 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 (zie: EHRM 

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

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

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

zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare 
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informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, 

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

 

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

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

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

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

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

Griekenland, § 366). 

 

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

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

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

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

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

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

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§§ 293 en 388). 

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

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

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

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

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

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

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

Handvest te hanteren.  

 

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

door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarbij de bescherming van artikel 3 van het 

EVRM slechts in uitzonderlijke omstandigheden toepassing vindt. Niet elke schending van de 

grondrechten door de overeenkomstig de Dublin-criteria verantwoordelijke staat heeft immers een 

invloed op de verantwoordelijkheid van de andere lidstaten. Een dergelijke redenering zou strijdig zijn 

met de bestaansreden van de Unie, de verwezenlijking van de ruimte van veiligheid, vrijheid en 

rechtvaardigheid, en meer bepaald het gemeenschappelijk Europees asielstelsel dat berust op 

wederzijds vertrouwen en een vermoeden dat de overige lidstaten het unierecht en meer in het 

bijzonder de grondrechten eerbiedigen, die in de onderhavige context op het spel staan (HvJ, Grote 

Kamer, 21 december 2011, gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10, punten 84 en 85).  

 

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

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

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

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

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

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

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in de verantwoordelijke lidstaat tekort schieten, waardoor 

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

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

overdracht in strijd met die bepaling.  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen.”  
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Een uitwijzing naar een bevoegde lidstaat onder de Dublin-III-Verordening en de verantwoordelijkheid 

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

asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming in die 

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

van artikel 4 van het Handvest en artikel 3 van het EVRM. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, meer bepaald in de zaak 

Mohammed v. Austria (nr. 2283/12) van 6 juni 2013, blijkt tevens dat de omstandigheden van het 

ontvangende land in het kader van de Dublin-Verordening een zeker niveau van hardheid moet 

vertonen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen. Het Hof stelde dat: 

“The assessment of whether there are substantial grounds for believing that the applicant faces a real 

risk inevitably requires that the Court assess the conditions in the receiving country against the 

standards of Article 3 of the Convention (see Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 

and 46951/99, § 67, ECHR 2005 I). These standards imply that the ill-treatment the applicant alleges he 

will face if returned must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3. The 

assessment of this is relative, depending on all the circumstances of the case (see Hilal v. the United 

Kingdom, no. 45276/99, § 60, ECHR 2001 II).  

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

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

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

fine).” 

 

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

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

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

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

 

3.3.2.3. Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoeker het volgende heeft verklaard tijdens een 

diens gehoor (Dublin-interview) op 3 september 2015. 

 

Op de vraag “Is er een specifieke reden waarom de asielzoeker precies in België een asielaanvraag wil 

indienen?” antwoordde verzoeker “Reeds vanuit Iran wou ik naar België komen. Ik heb vele goede 

dingen gehoord over België; daarom”. 

 

Op de vraag “Hoe is de gezondheidstoestand van de asielzoeker?” antwoordde hij “Goed”. 

 

Op de vraag “Hebt u redenen, met betrekking tot de omstandigheden van opvang of van behandeling, 

die uw verzet om uw overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor uw asielaanvraag (volgens 

artikel 3, § 1 van de Dublin Verordening) zouden rechtvaardigen?” antwoordde verzoeker “Ik ken de 

situatie in Griekenland en Italië. Ik verbleef een week in Rome en zag dat zelfs mensen met papieren 

buiten moesten slapen in het park en op de straat. (…) Ik heb ook buiten moeten slapen en zelfs dan 

kwam de politie langs om me te schoppen. Ik heb daar nog steeds pijn van. Ik kreeg geen opvang in 

Italië. (…) Frankrijk? Daar heb ik dezelfde slechte behandeling ondergaan als in Italië. Ik kreeg geen 

plaats om te verblijven en moest weg.”.  

 

3.3.2.4. Verzoeker verzwijgt dat hij op 25 juli 2012 een asielaanvraag indiende in Nederland die is 

afgewezen omdat Italië toen reeds verantwoordelijk was voor zijn asielaanvraag vermits hij ook op 29 

juni 2012 illegaal het Dublingrondgebied was binnen getreden via Italië.  Italië had op 16 oktober 2012 

zich nog akkoord verklaard met de overname maar verzoeker is dan met onbekende bestemming 

vertrokken (zie verslag van 14 oktober 2015 van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst). 

Verzoeker zet uiteen dat hij geen asiel heeft aangevraagd in Italië. 

 

Na een theoretische uiteenzetting over artikel 3 EVRM en de hieraan gekoppelde onderzoeksplicht, met 

verwijzing naar rechtspraak, meent verzoeker dat de verwerende partij selectief de rapporten leest en 

dat verzoekers’ individuele situatie niet werd onderzocht. Deze laatste stelling kan niet gevolgd worden 

nu de bestreden beslissing de gegevens die verzoeker kenbaar maakte, heeft beantwoord en verzoeker 

nalaat de concrete motieven over hem te bekritiseren. Het individuele onderzoek naar verzoeker blijkt 

overduidelijk uit volgende motieven: “De betrokkene verklaarde dat slechts zijn vingerafdrukken werden 

genomen door de politie nadat hij werd gearresteerd en dat hij na twee dagen werd vrijgelaten. Hij 

stelde dat hij er geen opvang kreeg en buiten moest slapen. Hij stelde dat de politie hem schopte. We 

merken op dat de betrokkene geen enkel element aanbracht dat toelaat de gegrondheid van zijn 
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verklaringen te beoordelen en zijn van oordeel dat de betrokkene niet aantoont dat hij werd uitgesloten 

van opvang en bijstand in zijn hoedanigheid van asielzoeker. Betreffende zijn bewering dat hij door de 

Italiaanse politie werd geschopt benadrukken we dat de betrokkene deze vermeende feiten niet nader 

duidt, geen nadere informatie verstrekt betreffende de omstandigheden en geen enkel element voorlegt 

dat zijn bewering op zijn minst ondersteunt. Er moet bovendien worden opgemerkt dat betrokkene 

eerder leugenachtige verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot zijn reisroute en eerdere 

asielaanvragen in Nederland en Italië heeft verzwegen. 

Verder wijzen we er op dat de betrokkene, indien hij van oordeel was dat hij onheus werd behandeld 

door de Italiaanse politie, een klacht kon indienen bij de bevoegde instanties. Uit de verklaringen van de 

betrokkene en de elementen van het dossier blijkt geenszins dat de betrokkene in de onmogelijkheid 

verkeerde verhaal te halen bij de bevoegde instanties. Zonder de impact van een dergelijk incident te 

willen onderschatten merken we op dat indien de betrokkene daadwerkelijk slachtoffer was van 

gewelddadig optreden door de politie dit niet impliceert dat asielzoekers in Italië vanwege hun status 

risico lopen op systematisch en algemeen verbreid geweld door de politiediensten. De betrokkene 

maakte geen gewag van concrete ervaringen, situaties of omstandigheden tijdens zijn verblijf in Italië die 

kunnen wijzen op een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden zijn 

van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.” 

 

Door dit eenvoudig weg te ontkennen wordt dit pertinente motief niet weerlegd. Uit het administratief 

dossier blijkt dat verzoeker de procedure doorlopen in Nederland niet vermeldt, blijkt dat zijn 

doorreisgegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid zodat de geloofwaardigheid van 

verzoeker terecht door de bestreden beslissing in twijfel wordt getrokken. Hierop gewezen ter 

terechtzitting stelt de raadsvrouw van de verzoeker zich te gedragen naar de wijsheid. 

 

Verzoeker uit vervolgens kritiek op de opvangomstandigheden in Italië. Hij verwijst naar het ook door de 

verwerende partij gebruikte AIDA-rapport, naar rechtspraak van de Raad en naar het arrest Tarakhel 

van 4 november 2014 van het EHRM. Hij verwijt de verwerende partij de bestreden beslissing te hebben 

genomen zonder schriftelijke garanties te vragen van de Italiaanse autoriteiten. 

 

Vooreerst wat de door verzoeker aangehaalde rechtspraak betreft, merkt de Raad op dat deze geen 

precedentwaarde heeft en dat elk geval individueel moet beoordeeld worden en zo er verschillende 

schorsingsarresten bestaan van de Raad, er ook vele verwerpingsarresten zijn, wat net te wijten is aan 

het individueel onderzoek dat de Raad terzake doet. 

 

Verzoeker meent dat er in Italië een dergelijke tekort aan of gebrekkige opvang van de asielzoekers 

voorhanden is dat de overdracht een schending van artikel 3 EVRM teweeg brengt.  

Verder bespreekt hij een rapport van ECRE van 22 december 2015 en stelt dat de verwerende partij 

een selectieve lezing weergeeft. Verzoeker concludeert dat de opvang van asielzoekers in Italië 

structurele problemen vertoont, dat in de bestreden beslissing geen garantie betreffende een waardige 

opvang voor verzoeker wordt gegeven.  

 

3.3.2.5. Vooreerst dient erop gewezen te worden dat verzoeker zelf een aantal elementen heeft 

verzwegen zodat terecht de bestreden beslissing diens geloofwaardigheid in vraag stelt. Verzoeker 

houdt voor nooit te zijn teruggekeerd naar diens herkomstland sedert zijn aankomst in het 

Schengengebied. Uit het administratief dossier blijkt dat hij sedert 2012 het Schengengebied met 

zekerheid heeft betreden zonder ooit daadwerkelijk enig teken te hebben gegeven van een nood tot 

opvang. Verzoeker legt evenmin uit hoe hij deze jaren heeft doorgebracht zonder opvang van een 

overheidsinstantie. Gelet op deze houding stelt zich dan ook de vraag in welke mate verzoeker nood 

heeft aan opvang. 

 

3.3.2.6. Waar verzoeker vreest dat hij niet, hetzij slecht zal worden opgevangen in Italië wordt er op 

gewezen dat hij geen klachten heeft geuit aangaande zijn –volgens hem althans- weliswaar kort verblijf 

al daar.  

In de bestreden beslissing wordt over de opvang van asielzoekers en Dublin-terugkeerders het 

volgende overwogen: 

 

“We merken 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 
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grondslag hebben en dat er in dat opzicht wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten kan bestaan. 

Bijgevolg moet worden aangenomen dat de lidstaten het beginsel van non-refoulement en de 

verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomen. Het is in 

die context dat in Verordening 343/2003 en heden Verordening 604/2013 de criteria en de 

mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 

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

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

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

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

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

lidstaat, in een situatie belanden die strijdig is met artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens (EVRM) of artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie (EU-Handvest). Volgens het Hof volgt daaruit niet dat elke schending van een 

grondrecht door de verantwoordelijke lidstaat gevolgen heeft 

voor de verplichtingen van de andere lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 

343/2003. 

Het Hof oordeelde wel dat de andere lidstaten geen asielzoekers mogen overdragen aan de 

verantwoordelijke lidstaat onder de bepalingen van Verordening 343/2003 indien zij niet onkundig 

kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen met betrekking tot procedures inzake asiel en 

internationale bescherming en onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in die lidstaat 

aannemelijk maken dat de asielzoeker door overdracht aan die lidstaat een risico loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. Elke lidstaat is dan ook gehouden te onderzoeken of een 

overdracht aan een andere lidstaat zou kunnen leiden tot een reëel risico op blootstelling aan 

omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

Hieromtrent wijzen we er op dat het aan de betrokkene toekomt om aannemelijk te maken 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 EUHandvest.” 

 

En: 

 

“Wat het interstatelijk vertrouwensbeginsel betreft 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 

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 vs Zwitserland en 

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

04.11.2014, nr. 29217/12 Tarakhel v.Switzerland). 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, een in 1995 geboren man zonder gezin. 

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 bij overdracht zouden leiden tot een risico op blootstelling aan 

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

Handvest. 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 is van specifieke noden of 

van uitgesproken kwetsbaarheid. 
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Italië ondertekende de Conventie van Genève van 1951 en is partij bij het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Er moet dan ook van worden uitgegaan dat Italië 

het beginsel van nonrefoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de 

Conventie van Genève en het EVRM nakomt. 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 2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden respecteren. Verder merken we op dat 

Italie op 18/08/2015 de Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming en de 

Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende 

gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming in 

nationaal recht omgezet heeft. De wet voorziet in een meer gestructureerd nationaal opvangsysteem 

door de modaliteiten van eerste lijnsopvang (CARA) en tweedelijnsopvang (SPRAR) uit te zetten, 

evenals een mechanisme voor controle en monitoring voor het management van de opvangcentra. 

(Italy: Transposition of recast asylum directives adopted, 21/09/2015, 

http://www.asylumineurope.org/news/21-09-2015/italy-transposition-recast-asylum-directives-adopted). 

Op basis van de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier zijn er volgens ons 

geen redenen om aan te nemen dat de door de betrokkene voorafgaand aan zijn asielaanvraag in 

België in Italië ingediende vraag niet op een objectieve en gedegen wijze aan de bovenvermelde 

standaarden zal getoetst. De betrokkene zal na overdracht in Italië een nieuwe asielaanvraag kunnen 

indienen. 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 de recente update van het rapport over Italië van het onder meer mede door de "European Council on 

Refugees and Exiles" (ECRE) gecoördineerde project "Asylum Information Database " (Maria de Donato 

en Daniela di Rado, "Asylum Information Database - National Country Report - Italy", up-to-date tot 

22.12.2015, 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 elf 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 voor een korte of gemiddelde termijn tot 

plaatsen in de reguliere opvang beschikbaar zijn (pagina 64, §2 : "They can accommodate a total of 443 

Dublin returnees, who are accommodated for a short/medium period on a turnover basis" en pagina 67, 

§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. Het AIDA-rapport vermeldt dat de verwachting is dat deze initiatieven opnieuw zullen 

worden gefinancierd (pagina 64, §5). 

Indien zou worden opgeworpen dat de opvangstructuren onder druk komen te staan door de 

aanhoudende 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 opvangstructuren (CARA en CDA). Voortgaande op recente berichtgeving en 

bronnen 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). Met de huidige inspanningen zal de capaciteit 

van de reguliere opvangcentra (CADA/CDA en CPSA) tegen het einde van 2016 zijn gestegen van 

12.000 tot 15.550 (cfr. "Third Resettlement and Relocation Forum - Italian Roadmap", Brussel, 

01.10.2015, hierna "Italian Roadmap", pagina 3, een kopie van dit document wordt toegevoegd aan het 

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. Midden 2012 werd een centraal coördinatieorgaan opgericht 

om een verdere progressieve uitbreiding van SPRAR centra te realiseren. Het doel is asielzoekers 

onder te brengen in meer kleinschalige centra in plaats van in de grotere CARA-opvangcentra (pagina 

68). Het SPRAR-netwerk zal tegen begin 2016 32.000 personen kunnen herbergen ("Italian Roadmap" 
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pagina 6). We benadrukken dat in september 2015 het Italiaanse opvangnetwerk een totale capaciteit 

van 98.314 plaatsen had, wat ons inzien weergeeft dat de inspanningen van de Italiaanse instanties 

vruchten afwerpen ("Italian Roadmap" pagina 2). 

Algemeen zijn we van oordeel dat zeker niet kan worden ontkend dat de grote instroom van 

vluchtelingen zeer grote uitdagingen inzake opvang en behandeling meebrengt voor de lidstaten, 

waaronder ook Italië, maar dat dit er niet toe mag leiden dat vluchtelingen de facto de lidstaat kunnen 

uitkiezen waar zij hun asielaanvraag willen behandeld zien. We zijn van oordeel dat bronnen, die de 

Italiaanse onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers belichten, inderdaad kritische 

kanttekeningen plaatsen bij bepaalde aspecten, maar tevens een genuanceerd beeld geven en 

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; (2) De verantwoordelijke Staat vermelden. 

(3) Het betreft hier de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord 

van Schengen van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de 

gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990. De lijst van deze staten is 

toegankelijk via de website dofi.ibz.be, rubriek "Grenscontrole", rubriek “Informatie” en “LIJST 

LIDSTATEN EER/EU/SCHENGEN”. 

(4) De overheden van de Staat waarbij de vreemdeling zich dient aan te bieden, vermelden. 

(5) De naam en de hoedanigheid van de overheid vermelden. 

Schweizerische Flüchtelingshilfe, "Italien : Aufnamebedingungen. Aktuelle Situation von Asylsuchenden 

und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden", Bern, oktober 2013, "Italy increases 

reception place and improves treatment of subsidiary protection beneficiaries", ECRE Weekly Bulletin, 

30.04.2015; "Third Resettlement and Relocation Forum - Italian Roadmap", Brussel, 01.10.2015 (kopies 

van de geciteerde rapporten worden toegevoegd aan het administratief dossier). 

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..” (eigen onderlijning). 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat een genuanceerd beeld over de opvang en de behandeling van de 

asielzoekers in Italië zich opdringt maar dat niet zonder meer kan worden gesteld dat er sprake zou zijn 

van structurele tekortkomingen in het opvangbeleid van asielzoekers en de procedure voor het 

verkrijgen van internationale bescherming in Italië.  

In de bestreden beslissing wordt niet ontkend dat de opvangsituatie in Italië moeilijk is, maar wordt 

verwezen naar rapporten om onder meer aan te geven op welke gestructureerde wijze de situatie voor 

Dublin-terugkeerders in Italië geregeld is. Uit de bestreden beslissing blijkt prima facie dat de 

gemachtigde is overgegaan tot een grondige analyse van toonaangevende rapporten met betrekking tot 

de situatie in Italië wat betreft een mogelijk risico tot blootstelling aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen in de zin van artikel 3 van het EVRM bij een verwijdering van verzoeker naar Italië. Het 

rapport betreft het AIDA-rapport met update december 2015 en het artikel betreft “Italy increases 

reception place and improves treatment of subsidiary protection beneficiaries”, ECRE Weekly Bulletin 

van 1 oktober 2015.   

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat niet zonder meer en automatisch kan worden gesteld dat 

asielzoekers in Italië automatisch deel uitmaken van een groep die systematisch wordt blootgesteld aan 

een praktijk van slechte, vernederende en mensonwaardige behandelingen zoals bepaald in artikel 3 

van het EVRM en dit louter en alleen omdat men asielzoeker is of zou zijn.  
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Verzoeker weerlegt overigens niet de hierboven onderlijnde motieven van de bestreden beslissing en 

gaat niet in op de informatie, geput uit “ECRE Weekly Bulletin, 30.04.2015; "Third Resettlement and 

Relocation Forum - Italian Roadmap", Brussel, 01.10.2015” 

 

Er weze opgemerkt dat uit lezing van het AIDA-rapport blijkt dat Dublin-terugkeerders bij aankomst op 

de Italiaanse luchthaven opgewacht worden door de grenspolitie die hen in het bezit stelt van een 

uitnodigingsbrief met vermelding van de verantwoordelijke autoriteit waarnaar zij zich moeten begeven 

(p. 29-30). Verder blijkt uit het AIDA-rapport 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) (p. 31). In dit kader wordt er 

nogmaals op gewezen dat in de bestreden beslissing tevens wordt vermeld dat de Italiaanse overheden 

minstens zeven dagen vooraf in kennis zullen worden gesteld van de overdracht en bijgestaan is door 

een raadsman die hem op de verdere praktische afhandeling in Italië kan wijzen. 

 

Waar verzoeker verwijst naar de ge-updatet versie van 22 december 2015 wordt er opgemerkt dat in 

zijn geheel gelezen niet tot een verslechtering van de situatie sinds het voorjaar kan worden besloten. 

Dit rapport stelt onder meer: 

 

Op pagina 60 e.v.: 

“Upon arrival, asylum seekers and migrants may be placed in the following first reception centres:  

 Centres for Accommodation of Asylum Seekers (CARA). CARA were established in 2008 and 

replaced previous identification centres;223  

 Accommodation Centres (CDA), created in 1995 for general purposes of accommodation of migrants 

and also used for asylum seekers;  

 First Aid and Reception Centres (CPSA), created in 2006 for the purposes of first aid and 

identification before persons are transferred to other centres;  

 Emergency Reception Centres (CAS), introduced in October 2013 upon the launch of the Mare 

Nostrum Operation in response to the increasing influx of sea arrivals in Italy.224  

 

At the same time, temporary reception centres have also been established for persons returned to Italy 

under the Dublin Regulation through specific projects.  

According to LD 142/2015, first reception is guaranteed in the governmental accommodation centres in 

order to carry out the necessary operations to define the legal position of the foreigner concerned.225 It 

is also guaranteed in the temporary facilities, specifically set up by the Prefect upon the arrival of a great 

influx of refugees, due to unavailability of places in the first and second level accommodation 

centres.226 Indeed, accommodation in temporary reception structures is limited to the time strictly 

necessary for the transfer of the applicant in the first or second reception centres.227 LD 142/2015 

provides also first aid and accommodation structures228 and clarifies that the current governmental 

reception centres (CARA) have the same functions of CPA.229 

According to the Italian Roadmap the first reception centres (CARA/CDA and CPSA) are turning into 

Regional Hubs, which are reception structures where the applicants will formalise their asylum requests 

through the form C3. Generally the asylum seekers can stay in these centres for a period ranging from 7 

to 30 days and thus ensure a fast turnover of guests.  

Second-line reception is mainly provided under the System for the Protection of Asylum Seekers and 

Refugees (SPRAR). The SPRAR, established in 2002 by L 189/2002, is a publicly funded network of 

local authorities and NGOs which accommodates asylum seekers and beneficiaries of international 

protection. It is formed by small reception structures where assistance and integration services are 

provided. In contrast to the large-scale buildings provided in CARA, CDA, CPSA and CAS, SPRAR is 

composed of over 430 smaller-scale decentralised projects as of May 2015.(….) 

Moreover, the LD 142 has introduced a more protective norm concerning the trafficked asylum seekers 

who can now be channelled to a special programme of social assistance and integration under Article 

18(3-bis) of LD 286/1998. (…) 

According to the practice recorded until the end of September 2015, even though by law asylum seekers 

are entitled to material reception conditions immediately after claiming asylum and the 

“fotosegnalamento” (fingerprinting), they may access accommodation centres only after their formal 

registration (“verbalizzazione”). This implies that, since the verbalizzazione can take place even months 

after the presentation of the asylum application, asylum seekers can face obstacles in finding alternative 

temporary accommodation solutions. Due to this issue, some asylum seekers lacking economic 

resources are obliged to either resort to friends or to emergency facilities, or to sleep on the streets.244  

However, the full extent of this phenomenon is not known, since no statistics are available on the 

number of asylum seekers who have no immediate access to a reception centre immediately after the 
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fotosegnalamento. Moreover, the waiting times between the fotosegnalamento and verbalizzazione 

differ between Questure, depending inter alia on the number of asylum applications handled by each 

Questura. In this regard, it must be also pointed out that during 2014, thanks to the enlargement of the 

SPRAR system and the establishment of the Emergency Reception Centres (CAS), the situation 

described above concerns those asylum seekers who enter Italian territory and who file their asylum 

application in loco to police headquarters. In fact, over 2014, those asylum seekers rescued at sea are 

immediately transferred to CAS after disembarkation, regardless of the registration of their applications 

(…) 

With regard to the specific case of asylum seekers under the Dublin procedure, the Italian legal 

framework does not foresee any particular reception system.249 In addition, the same Decree has 

clarified that it applies also to the applicants subject to the Dublin procedure.250 Two scenarios should 

be distinguished:  

 Outgoing transfers from Italy  

 

Since the Italian law does not establish that persons who are waiting to be transferred to another 

Member State on the basis of the Dublin III Regulation have to be detained, international protection 

seekers who have received transfer orders are accommodated within the reception centres (CARA or 

SPRAR) under the same conditions as other asylum seekers.251  

 Incoming transfers to Italy  

 

Within the broader category of returnees, a further distinction is deemed necessary depending on 

whether the returnee had already enjoyed the reception system while he or she was in Italy or not.  

- If returnees had not been placed in reception facilities while they were in Italy, they may still enter 

reception centres (CARA or SPRAR). Due to the lack of available places in reception structures and to 

the fragmentation of the reception system, the length of time necessary to find again availability in the 

centres is – in most of the cases - too long, however. Since there is no general practice, it is not possible 

to evaluate the time necessary to access an accommodation. In the last years, temporary reception 

systems have been established to house persons transferred to  

Italy on the basis of the Dublin III Regulation. However, it concerns a form of temporary reception that 

lasts until their juridical situation is defined or, in case they belong to vulnerable categories, an 

alternative facility is found.  

Such temporary reception has been set up thanks to targeted projects funded by the European Refugee 

Fund (ERF). At present, 11 centres for the reception of Dublin returnees are operating, out of which 

seven are specifically addressed to vulnerable persons. There are 3 centres in Rome, 3 in the province 

of Milan, 2 in Venice, 2 in Bologna and 1 in Bari. They can accommodate a total of 443 Dublin 

Returnees, who are accommodated for a short/medium period on a turnover basis. Until 30 June 2014, 

CIR managed an accommodation facility - the “Locanda Dublino” - in Venice, with a capacity of 40 

places.  

However, it happens that Dublin returnees are not accommodated and find alternative forms of 

accommodation such as self-organised settlements 

(…) 

First accommodation centres (CDA, CPSA, CARA) generally offer basic services compared to those 

provided by second accommodation structures (SPRAR or other structures). First accommodation 

centres are in fact big buildings where high numbers of migrants and asylum applicants are 

accommodated. These centres offer basic services such as food, accommodation, clothing, basic 

information services including legal services, first aid and emergency treatments. Each centre is run by 

different entities and the functioning of the services inside the centre depends predominantly on the 

competences, expertise, and organisational attitude of the running body. 

(…) 

The centres for Dublin returnees are temporary reception centres established for persons returned to 

Italy under the Dublin Regulation through specific projects funded by ERF. The last projects ended on 

June 2015, and presently no reception centres operating under this fund are in place. In the next 

months, calls for proposal under the AMIF funds should be published to provide a specific 

accommodation for Dublin returnees who are now accommodated in the regular reception system.  

According to the Italian Roadmap the first reception centres (CARA/CDA and CPSA) are turning into 

Regional Hubs, which are reception structures where the applicants will formalise their asylum requests 

through the form C3. Generally the asylum seekers can stay in these centres for a period ranging from 7 

to 30 days and thus ensure a fast turnover of guests. These first reception centres have a capacity of 

12,000 places in mid-2015, including those available in the hotspot areas. When all the reception 

centres will turn into Regional Hubs the capacity will increase reaching over 14,750 places within the 

first semester of 2016 and 15,550 places within the end of 2016. At present the Regional Hubs system is 
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still being implemented and it is planned that it will be completed within the end of 2016, providing about 

one centre for every region 

(….) 

A partial response to the insufficiency of available structures to provide all asylum seekers with material 

reception conditions was the enlargement of the SPRAR system. 

(…) 

At present, 456 reception projects have been adopted, out of which 57 reception projects are dedicated 

to unaccompanied children, while 32 reception projects are destined to persons with mental disorders 

and disabilities. The total number of accommodation places in the 430 SPRAR projects financed as of 

31 May 2015 amounted to around 21,449.275  

Thanks to the Decree of 7 August 2015 of the Minister of the Interior, an additional 10,000 places will be 

available within the SPRAR system through a public notice addressed to local authorities published on 7 

October 2015. 

Emergency reception: CAS  

Alternative types of accommodation with respect to CARA, CPSA and SPRAR system have been 

established in order to respond to the large number of arrivals since the end of 2013. Considering the 

huge number of people, the Ministry of Interior issued a Circular requesting local Prefectures to find 

reception places (preferably not hotels) and sign agreements with local entities and NGOs for their 

management In this regard, thanks to the aforementioned agreement of 10 July 2014 between the 

Government, the Regions and local Authorities, an important achievement has been the establishment 

of a National Plan to face the extraordinary migratory flows. This system is organised in 3 phases:  

- A rescue phase in border areas;  

- An identification phase to be carried out in “Hub” centres established at a regional/interregional level 

(“first reception”); and  

- A reception phase to be guaranteed within the SPRAR system (“second reception”) funded and 

enlarged accordingly. 

As of the end of June 2015, such centres hosted around 50,711.283 Obtaining detailed data for each 

CAS is extremely difficult, due to the temporary nature and different types of structures provided (hotels, 

schools, bed and breakfast etc.)  

Other types of accommodation  

Finally, in addition to the above mentioned reception centres, there is also a network of private 

accommodation structures which are not part of the national reception system, provided for example by 

Catholic or voluntary associations, which support a number of asylum seekers and refugees in addition 

to the places available through the SPRAR. It is very difficult to know the number of places. The function 

of these structures is relevant especially in emergency cases or of families.  

Several churches have already accommodated refugees and many others have decided to do so 

following the Pope’s call.(…)” (eigen onderlijning). 

 

Uit het hierboven geciteerde blijkt dat verzoeker niet vermag een schending van artikel 3 EVRM aan te 

tonen door enkel te verwijzen naar de beschrijving van CARA-opvang in het AIDA rapport  nu ook 

andere accommodaties en mogelijkheden worden voorzien, zoals SPRAR-opvang waar verzoeker over 

zwijgt. Ter terechtzitting hierop gewezen stelt de raadsvrouw van de verzoekende partij zich te gedragen 

naar de wijsheid. Verzoeker houdt evenmin voor al eerder in een opvangcentrum te zijn opgevangen 

zodat uit het voorgaande blijkt dat hij gerechtigd is op opvang in een “reception center”. Verzoeker gaat 

zelf over tot een selectieve lezing van het rapport. Voorts blijkt uit de bestreden beslissing dat deze erop 

wijst dat de opvangsituatie soms moeilijkheden kent. Deze zijn echter niet van die aard dat hiermee een 

schending van artikel 3 EVRM wordt aangetoond. 

 

In de mate dat verzoeker verwijst naar het terugtrekken van artsen zonder grenzen weze er opgemerkt 

dat verzoeker zelf verklaarde in goede gezondheid te verkeren. 

Waar verzoeker verwijst naar andersluidende rechtspraak zowel in binnen- als in buitenland laat hij 

bovendien na aan te tonen dat die zaken een vergelijkbare situatie kennen als die van de verzoeker. 

 

Waar verzoeker meent dat er voor hem schriftelijke garanties hadden moeten bestaan, ziet de Raad 

hiervan voor hem het belang niet in. Vooreerst herhaalt de Raad dat blijkt uit het administratief dossier 

dat verzoeker al sedert 2012 rondzwerft in diverse Dublinlanden zodat hij geacht is voor zich zelf te 

kunnen instaan en dat bovendien toen de Italiaanse autoriteiten akkoord gingen met diens overdracht 

van Nederland naar Italië en schriftelijke garanties werden gegeven, hij verkoos met de noorderzon te 

vertrekken. Verzoeker is dan ook slecht geplaatst thans opnieuw schriftelijke garanties op te eisen. 

Verzoeker verzwijgt in alle talen waar hij de jaren 2012 en 2013 is geweest maar stelt wel dat hij niet 

naar het herkomstland is teruggekeerd. Verzoeker toont niet aan dat hij tijdens die jaren om opvang 
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heeft verzocht maar meent thans dat een gebrekkige opvang een schending van artikel 3 EVRM zal 

teweeg brengen. Het komt de Raad voor dat de houding van verzoeker weinig plausibel is en aan ernst 

ontbreekt. 

 

Wat de algemene situatie op zich betreft in Italië, kan er niet besloten worden dat er dermate structurele 

tekortkomingen zijn in het opvangen van asielzoekers dat verzoeker riskeert een behandeling in de zin 

van artikel 3 EVRM te ondergaan. De rapporten en citaten waarnaar verzoeker verwijst en de 

toegevoegde stukken vermogen deze vaststelling niet wijzigen. 

 

Er dient te worden vastgesteld dat volgens het EHRM de situatie van de opvangstructuren in Italië niet 

kan worden vergeleken met de situatie in Griekenland ten tijde van de zaak M.S.S (zie EHRM 4 

november 2011, nr. 29217/12, Tarakhel v.Switzerland, par. 114; EHRM 13 januari 2015, nr. 51428/10, 

A.M.E v. Nederland). De Raad stelt tevens vast dat het EHRM eind juni 2015 nogmaals bevestigde 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 (EHRM 30 juni 2015, nr. 39350/13, par. 36). Uit 

het voorgaande blijkt geen verslechtering van de situatie in vergelijking met de situatie die het Europese 

Hof onderzocht. 

 

Voorts wijst de Raad erop dat het EHRM zich reeds in talrijke zaken heeft uitgesproken over de asiel-

procedure, de opvang van asielzoekers en overdrachten van asielzoekers in het kader van de Dublin- 

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

de zaken Hussein Diirshi en anderen t. Nederland en Italië (beslissingen), nrs. 2314/10, 18324/10, 

47851/10 & 51377/10, §§ 98-117, 10 september 2013; Halimi t. Oostenrijk en Italië (beslissing), nr. 

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

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

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

(beslissing), nr. 27725/10, §§ 25-28 en 33-50, 2 april 2013. Ook na het arrest Tarakhel sprak het Hof 

zich, eveneens in de vorm van een beslissing, nog uit in onder meer de zaak A.M.E. tegen Nederland, 

nr. 51428/10 van 5 februari 2015. In al deze beslissingen concludeerde het Hof tot de onontvankelijk-

heid van het verzoek wegens kennelijke ongegrondheid. In de meeste van deze zaken erkende het Hof 

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

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

 

Met zijn betoog waarbij hij wijst op de tekortkomingen in de asielprocedure en opvangvoorzieningen 

toont verzoeker niet aan dat de asielprocedure en de opvangvoorzieningen in Italië heden 

systeemfouten bevatten die resulteren in onmenselijke of vernederende behandelingen. Evenmin komt 

uit de lezing van het rapport in het administratief dossier en de door verzoeker voorgelegde stukken 

prima facie een onbetwistbaar en duidelijk beeld van structurele tekortkomingen in de asielprocedure en 

de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Italië naar voren. Blijkt dat ondanks tekortkomingen er 

echter geen systeemfouten vastgesteld worden, ook niet aan de hand van de rapporten en 

persberichten die de verzoeker aan zijn verzoekschrift toevoegt. De stukken die de verzoeker aan zijn 

verzoekschrift toevoegt en zijn uiteenzetting doen evenmin afbreuk aan de conclusie van het EHRM in 

het arrest van 30 juni 2015 met nummer 39350/13 waarin het EHRM nogmaals bevestigde 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 (EHRM 30 juni 2015, nr. 39350/13, § 36).  

De recentere rapporten, die dateren van na deze uitspraak tonen geen verslechtering van de situatie 

aan en wijzen evenmin op fundamentele of structurele tekortkomingen en tonen eerder verbeteringen 

aan. Het is niet omdat toekomstige plannen nog niet (alle) zijn uitgewerkt dat verzoeker hiermee 

aantoont dat het hierboven vermelde arrest van het EHRM achterhaald is. Gelet op het arrest van 30 

juni 2015 van het EHRM toont de verzoeker prima facie niet aan dat hij als asielzoeker bij overdracht 

naar Italië zal worden onderworpen aan onmenselijke en vernederende behandelingen in strijd met 

artikel 3 van het EVRM, omwille van de fundamentele of structurele tekortkomingen in de opvang en 

behandeling van asielzoekers aldaar. Er blijken geen ernstige en bewezen motieven om het bestaan 

van een systematische praktijk van schendingen aan te nemen en om aan te nemen dat hij, als 

asielzoeker en Dublin-terugkeerder, behoort tot een groep die wordt blootgesteld aan dergelijke 

systematische praktijk. Verzoeker leest de bestreden beslissing onvolledig. Het arrest Khlaifia van het 

EHRM van 1 september 2015 handelt specifiek over asielzoekers in Lampedusa die een gevaarlijke 

zeeoversteek hebben gemaakt, wat niet het geval is voor verzoeker die blijkbaar al sedert 2012 over het 

Schengengebied zich verplaatst. 
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Verzoeker toont bijgevolg prima facie niet aan dat hij als asielzoeker bij overdracht naar Italië zal worden 

onderworpen aan onmenselijke en vernederende behandelingen in strijd met artikel 3 van het EVRM, 

omwille van de fundamentele of structurele tekortkomingen in de opvang en behandeling van 

asielzoekers aldaar. Er blijken geen ernstige en bewezen motieven om het bestaan van een 

systematische praktijk van schendingen aan te nemen en om aan te nemen dat verzoeker, als 

asielzoeker en Dublin-terugkeerder, behoort tot een groep die wordt blootgesteld aan dergelijke 

systematische praktijk. 

 

Er worden geen systeemfouten aangetoond in de asielprocedure en de opvangvoorzieningen in Italië. 

Vervolgens wordt nagegaan of de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris voldoende rekening 

heeft gehouden met de individuele situatie van verzoeker in het licht van het gegeven dat zij als 

asielzoeker behoort tot een kwetsbare groep (zie EHRM, 4 november 2011, nr. 29217/12, Tarakhel 

v.Switzerland, § 118).  

 

Hierboven onder punt 3.2.2.5. werd reeds ingegaan op de individuele situatie van verzoeker wat betreft 

de mogelijkheid om een asielaanvraag in te dienen in Italië. Hierboven werd reeds gewezen op het feit 

dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij geen toegang zal krijgen tot de opvangstructuren.  

 

Verzoeker slaagt er dan ook niet in aan te tonen dat zij bij een overdracht naar Italië zou worden 

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

EVRM. 

 

In tegenstelling tot wat verzoeker aanvoert in het verzoekschrift, blijkt dat de verwerende partij, rekening 

houdend met de persoonlijke omstandigheden van verzoeker, op het eerste gezicht wel degelijk ernstig 

heeft onderzocht of verzoeker, als asielzoeker en Dublin-terugkeerder, bij zijn verwijdering naar Italië zal 

worden blootgesteld aan onmenselijke en vernederende behandelingen. Noch het betoog van verzoeker 

noch het administratief dossier bevat op het eerste gezicht elementen die er op wijzen dat hij bij een 

overdracht naar Italië omwille van omstandigheden eigen aan haar geval het risico loopt op een 

schending van artikel 3 van het EVRM. Verzoeker toont op het eerste gezicht niet aan dat de 

omstandigheden van opvang of de asielprocedure dermate zijn dat deze als strijdig met artikel 3 van het 

EVRM moeten worden beschouwd.  

 

Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat verzoeker op het eerste gezicht geen 

schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk maakt en bijgevolg evenmin van de 

motiveringsplicht nu hij niet aantoont dat de bestreden beslissing genomen is op basis van onjuiste 

gegevens, zonder correct te zijn en in kennelijke onredelijkheid. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Verzoeker voert geen andere argumenten aan dan deze die hoger 

werden besproken zodat zijn grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is ongegrond. Gelet op 

het beovenstaande maakt verzoeker prima facie niet aannemijl dat de bestreden beslissing is gesteund 

op onjuiste gegevens die geen steun vinden in het administratief dossier, niet correct is genomen en 

kennelijk onredelijk is. De materiële motiveringsplicht is prima facie niet geschonden. 

 

Het tweede middel is niet ernstig. 

 

Er is niet voldaan aan de tweede cumulatieve voorwaarde. Dit volstaat om de vordering tot schorsing te 

verwerpen. 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien februari tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. S. HUENGES WAJER, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. HUENGES WAJER M. BEELEN 

 


