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 nr.  169 032 van 3 juni 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 IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 1 juni 2016 heeft 

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

te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 23 

mei 2016 houdende weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

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 1 juni 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juni 2016 om 

11u00. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DOUTREPONT, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoeker dient op 29 december 2015 een asielaanvraag in bij de Belgische overheden. 

 

Een onderzoek van de Eurodac-databank leert dat de vingerafdrukken van de verzoeker werden 

geregistreerd op 20 november 2015 te Lampedusa en Linosa, Italië, wegens onregelmatige 

binnenkomst.   
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De verzoeker wordt op 29 december 2015 gehoord in het kader van de verordening nr. 604/2013 van 

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

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

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

ingediend (hierna: de Dublin-III-Verordening). 

 

Op 5 januari 2016 richt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een verzoek tot overname aan de Italiaanse 

overheden.  

 

Op 25 februari 2016 stemmen de Italiaanse overheden in met de verantwoordelijkheid voor de 

behandeling van de asielaanvraag in toepassing van artikel 13.1. van de Dublin-III- 

Verordening. 

  

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 23 mei 2016 de beslissing tot weigering van verblijf met beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten. Deze beslissingen, die aan de verzoeker op dezelfde dag ter kennis worden 

gebracht onder de vorm van een bijlage 26quater, zijn als volgt gemotiveerd: 

 

“In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer / 

mevrouw(1), die verklaart te heten(1): 

[…] 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Italië toekomt, met 

toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 13(1) van 

Verordening (EU) 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. 

De betrokkene, die verklaart een staatsburger van Gambia van Mandingo-afkomst te zijn, vroeg op 

29.12.2015 asiel in België. 

Hij legde een identiteitskaart van Gambia met nummer 1459363, afgegeven op 11.06.2014 en een 

geboorteakte, afgegeven op 17.07.2013 voor. 

Onderzoek van de vingerafdrukken toont aan dat de vingerafdrukken van de betrokkene op 20.11.2015 

vanwege illegale binnenkomst werden geregistreerd te Lampedusa en Linosa (Italië). 

De betrokkene werd gehoord op 29.12.2015 en verklaarde dat hij Gambia op 01.10.2015 verliet. Hij 

reisde vervolgens via Senegal, Mali, Burkina Faso en Niger naar Libië. Na een verblijf van enkele dagen 

verliet hij Libië per boot. De betrokkene kwam het grondgebied van de lidstaten op 20.11.2015 binnen 

via het Italiaanse eiland Lampedusa. Na een verblijf van drie dagen in een opvangkamp op Lampedusa 

werd de betrokkene door de Italiaanse instanties via Sicilië overgebracht naar de Zuid-Italiaanse stad 

Ancona. Na een verblijf van twee weken in een opvangkamp in Ancona reisde de betrokkene naar eigen 

zeggen via Oostenrijk en Duitsland naar België.  

De betrokkene stelde dat hij besloot asiel te vragen in België omdat zijn (vorige) partner in België woont. 

Hij uitte verzet tegen een behandeling van zijn asielaanvraag door de Italiaanse instanties omdat hij niet 

blij was met de manier waarop in Italië met de mensen werd omgegaan. De betrokkene verklaarde dat 

hij moest buiten blijven omdat er zoveel mensen waren.  

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

Middels een tussenkomst van zijn advocaat dd. 12.04.2016 verzoekt de betrokkene de Belgische 

instanties toepassing te maken van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. Hij voert aan 

dat hij sinds december 2015 een relatie heeft met een man van Belgische nationaliteit, dat de Italiaanse 

instanties niet in staat zijn de huidige en toekomstige instroom van immigranten op te vangen en dat 

asielzoekers, wiens verzoek het voorwerp is van een Dublin-procedure ("les demandeurs d'asile placés 

sous procédure Dublin" ) worden behandeld als tweederangs ("de seconde zone"). Hij besluit dat een 

overdracht aan Italië vanwege die redenen een schending zal betekenen van artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De betrokkene verwijst naar en citeert 

uit persberichten (France 24, RTBf en CCTV) en naar een ongedateerd bericht 

(http://www.dublinproject.eu/fr/Actualités-Dublin) 
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Op 05.01.2016 werd een verzoek voor overname gericht aan de Italiaanse instanties, die op 25.02.2016 

met toepassing van artikel 13(1) van Verordening 604/2013 instemden met ons verzoek. De Italiaanse 

instanties vragen de betrokkene over te dragen via de luchthaven van Bari. 

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 

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 opeen 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 EU-Handvest. 

Betreffende de verklaarde relatie met een Belgische man merken we op dat Verordening 604/2013 de 

verantwoordelijkheid legt bij de lidstaat, waar een gezinslid van de verzoeker is toegelaten tot verblijf als 

persoon die internationale bescherming geniet (artikel 9) of als indiener van een verzoek voor 

internationale bescherming (artikel 10). De verklaarde partner van de betrokkene is geen begunstigde 

van internationale bescherming of verzoeker voor internationale bescherming, maar een Belgisch 

staatsburger. Dit betekent dat de vermelde artikels in dit geval niet van toepassing zijn. 

Indien zou worden aangevoerd dat de overdracht van de betrokkene aan Italië een schending betekent 

van zijn grondrechten en meer bepaald van artikel 8 van het EVRM, zijn recht op de eerbiediging van 

zijn familie- en gezinsleven wensen we te benadrukken dat het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens oordeelde dat artikel 8 van het EVRM niet inhoudt dat een staat verplicht is de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van gemeenschappelijk verblijf te respecteren. Met toepassing van de 

beginselen van het internationaal recht is het immers de taak van de overheid om de openbare orde te 

waarborgen en in het bijzonder het recht van binnenkomst en het verblijf te controleren. De overheid is 

er wel toe gehouden een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen en dit op grond van de 

omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten hebben. De omvang van deze positieve 

verplichtingen zijn afhankelijk van de precieze omstandigheden die eigen zijn aan het individuele geval. 

Het komt in deze ook aan de betrokkene toe op voldoende wijze het bestaan van een duurzaam en 

reëel bestaand familie- of gezinsleven aan te tonen en tevens aan te voeren op welke wijze een 

overdracht aan Italië dit gezinsleven zou schenden. We wijzen er op dat in een door de verklaarde 

partner van de betrokkene geschreven verklaring wordt gemeld dat de betrokkene vanuit Italië naar 

België kwam om zijn (vorige) partner te zoeken. Hij vond deze echter niet en leerde wat later zijn huidige 

partner kennen. Na een tijd begonnen ze een relatie. We wensen te benadrukken dat de betrokkene 

heden iets meer dan vijf maanden in België verblijft. In de tussenkomst dd. 12.04.2016 wordt gesteld dat 

de betrokkene sinds december 2015 een relatie heeft met een Belgische man. In de handgeschreven 

verklaring van de verklaarde partner van de betrokkene, gevoegd bij de vermelde tussenkomst, lezen 

we dat de betrokkene en zijn verklaarde partner na enkele ontmoetingen, volgend op hun eerste 

ontmoeting op 19.12.2015, besloten een relatie te beginnen. We kunnen niet anders dan besluiten dat 
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de verklaarde relatie nog maar kort van duur is en deze partnerrelatie vanwege die reden niet kan 

worden gelijkgesteld met een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Verder wensen we op 

te merken dat het EHRM eerder oordeelde dat ook rekening moet worden gehouden of het gezinsleven 

werd ontwikkeld tijdens een periode dat de betrokken personen wisten dat gezien de verblijfsstatus van 

één van hen, het onmiddellijk duidelijk was dat het voortzetten van het gezinsleven op het grondgebied 

van de verdragsluitende staat een precair karakter zou kennen. Indien zulke situatie zich voordoet zal 

enkel in uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van het EVRM worden vastgesteld 

(cfr. EHRM, 17 april 2014, Paposhvili v. België, § 142). De betrokkene vroeg op 29.12.2015 asiel in 

België nadat iets meer dan een maand daarvoor vanwege de illegale binnenkomst van het grondgebied 

van de lidstaten zijn vingerafdrukken werden geregistreerd door de Italiaanse instanties. De betrokkene 

kon dus vermoeden dat de Belgische instanties zich in hun onderzoek naar de verantwoordelijke lidstaat 

op grond van het resultaat van het vingerafdrukkenonderzoek zouden richten tot de Italiaanse instanties 

en dat hij in geval van een akkoord voor overname zich zal dienen te wenden tot de Italiaanse instanties 

voor de behandeling van zijn asielaanvraag. 

Betreffende de in de tussenkomst dd. 12.04.2016 aangehaalde persberichten van France 24, RTBF en 

CCTV wensen we op te merken dat deze publicaties niet zonder meer als objectief en accuraat kunnen 

worden beschouwd. Het gegeven dat eender welk analoog of digitaal medium een artikel publiceert 

bewijst immers niet de correctheid en objectiviteit van de erin vermelde feiten. De in analoge en digitale 

media gepubliceerde berichten en meningen zijn dan ook wat ze zijn, namelijk publicaties waar geen 

objectieve bewijswaarde aan kan worden toegekend en dit in tegenstelling tot de rapporten van 

toonaangevende, gezaghebbende nationale en internationale organisaties. 

Betreffende het citaat, geraadpleegd via http://www.dublinproject.eu/fr/Actualités-Dublin benadrukken 

we dat dit niet gedateerd is en we dan ook niet kunnen nagaan op welke periode dit betrekking heeft. 

Tijdens het verhoor dd. 29.12.2015 werd de betrokkene gevraagd of hij redenen heeft die volgens hem 

verzet tegen een behandeling van zijn asielaanvraag door de Italiaanse instanties rechtvaardigen. Hij 

kreeg de kans om op omstandige wijze de omstandigheden te duiden die volgens hem wijzen op een 

reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling. We merken op dat de betrokkene enkel 

stelde dat hij niet blij was met de manier waarop ze (in Italië) met mensen omgingen en dat hij buiten 

moest blijven omdat er zoveel mensen waren. Hij duidde en specificeerde dit verder niet. We besluiten 

dan ook dat de betrokkene tijdens het verhoor geen gewag maakte van concrete ervaringen, situaties of 

omstandigheden tijdens zijn verblijf in Italië die door hem als een onmenselijke of vernederende 

behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest werden ervaren of 

die volgens hem 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. 

We benadrukken verder dat de betrokkene stelde dat hij na een verblijf van drie nachten in een 

opvangcentrum op Lampedusa door de Italiaanse instanties werd overgebracht naar Sicilië en later naar 

Ancona, waar hij naar eigen zeggen twee weken doorbracht in een opvangcentrum. Dit toont volgens 

ons aan dat de Italiaanse instanties de betrokkene na zijn aankomst niet aan zijn lot overlieten en hem 

onderdak en bijstand boden. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna EHRM) in de zaak Mohammed Hussein versus 

Nederland en Italië stelde reeds 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 v. 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 1990 geboren man. De 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

betrokkene maakte geen gewag van gezondheidsproblemen. We benadrukken dat de betrokkene 

tijdens de duur van zijn asielaanvraag ook 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. De betrokkene maakte niet aannemelijk dat hij op materieel, fysiek of psychologisch vlak 

dermate specifieke noden heeft dat er sprake is van een uitgesproken kwetsbaarheid die noopt tot 

bijkomende concrete en individuele waarborgen betreffende de omstandigheden waarin de betrokkene 

in Italië zal worden opgevangen. 

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. 

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

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

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

bescherming. We verwijzen naar het geactualiseerde rapport over Italië van het mede door de 

"European Council on Refugees and Exiles" (ECRE) gecoördineerde project "Asylum Information 

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

date tot december 2015, verder AIDA-rapport genoemd, een kopie wordt toegevoegd aan het 

administratief dossier) waarin wordt gesteld dat personen, die op grond van de bepalingen van de 

"Dublin-verordening" aan Italië worden overgedragen toegang hebben tot de procedure tot het bekomen 

van internationale bescherming. In het geval dat de "Dublin-terugkeerder" geen asiel vroeg na zijn 

aankomst in Italië en verder trok naar een andere lidstaat kan deze person na overdracht zonder 

problemen een aanvraag indienen (pagina 40, "Where the person did not apply for asylum during his or 

her initial transit or stay in Italy before moving on to another European country, he or she can lodge an 

application under the regular procedure"). Op basis van bovenvermelde informatie zijn we van oordeel 

dat er geen grond is om te besluiten dat de betrokkene, die voorafgaand aan zijn asielaanvraag in 

België geen asiel vroeg in Italië en in wiens geval Italië verantwoordelijk werd voor de behandeling van 

zijn in België ingediende asielaanvraag, na overdracht niet zal worden toegelaten tot de procedure voor 

het bekomen van internationale bescherming. De Italiaanse instanties zullen zijn asielaanvraag 

onderzoeken en de betrokkene niet verwijderen naar zijn land van herkomst zonder een volledig en 

gedegen onderzoek van zijn asielaanvraag. 

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

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

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

Conventie van Genève en het EVRM nakomt. Het verzoek tot internationale bescherming van de 

betrokkene zal door de Italiaanse autoriteiten worden behandeld volgens de standaarden, die 

voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese lidstaten, waaronder 

dus ook België. Italië onderwerpt verzoeken tot internationale bescherming, net als België en de andere 

lidstaten, aan een individueel onderzoek en kent de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming 

toe aan personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Er is derhalve geen 

enkele aanleiding om aan te nemen dat de Italiaanse autoriteiten de minimumnormen inzake de 

asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon die internationale bescherming 

behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden 

respecteren. Italië kent tevens onafhankelijke beroepsinstanties voor beslissingen inzake afgewezen 

asielaanvragen en beslissingen inzake detentie en verwijdering. 

De voorbije jaren werd met behulp van middelen van het Europees Fonds voor Vluchtelingen 

gecreëerde opvangcapaciteit opgericht. Deze opvang was bedoeld voor de tijdelijke opvang van aan 

Italië in het kader van de "Dublin-verordening" overgedragen personen. Het bovenvermelde AIDA-

rapport meldt dat deze opvangstructuren sinds juni 2015 niet meer operatief zijn en dat de verwachting 

is dat de komende maanden een vraag zal worden gericht voor nieuwe middelen binnen het kader van 

het Europese Asiel, Migratie en Integratie Fonds. Het rapport meldt dat "Dublin returnees" intussen 

worden opgevangen in het reguliere opvang netwerk (pagina 67). Het maakt geen gewag van 

problemen ter zake. 

Betreffende het argument dat het Italiaanse opvangnetwerk de huidige (en toekomstige) instroom van 

immigranten in Italië niet aankan 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). Voorts wordt in het reeds geciteerde AIDA-rapport 

opgemerkt dat de Italiaanse instanties, als reactie op de instroom van immigranten, zich blijven inzetten 
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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. 

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 administratiefdossier). Het SPRAR netwerk zal tegen begin 2016 

32.000 personen kunnen herbergen ("Italian Roadmap" 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 gedane inspanningen vruchten afwerpen ("Italian Roadmap" pagina 2). 

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

vluchtelingen de lidstaten voor zeer grote uitdagingen inzake opvang en behandeling plaatst, 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 een genuanceerd beeld geven en eveneens aantonen dat de Italiaanse 

instanties zich niet onverschillig opstellen en maatregelen nemen om bepaalde tekortkomingen het 

hoofd te bieden. Ze geven ons inzien dan ook geen aanleiding te besluiten dat de procedure voor het 

bekomen van internationale bescherming en 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, up to date tot december 2015, 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; "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. 

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

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

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

asielaanvraag, die aan de Italiaanse autoriteiten toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en artikel 13(1) van Verordening 604/2013. 

De betrokkene is niet in bezit van de in artikel 2 van de wet van 15.12.1980 bedoelde 

binnenkomstdocumenten. 

Bijgevolg moet de betrokkene het grondgebied van België verlaten, evenals het grondgebied van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen(3), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Betrokkene zal teruggeleid worden naar de bevoegde Italiaanse instanties.” 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid, van het procedurereglement van de Raad (hierna: 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 wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

de vreemdelingenwet), slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve 
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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. 

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

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 

terugdrijvingsmaatregel, 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”. 

 

In casu bevindt de verzoeker zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 

van de vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk 

vermoed. Het urgente karakter van de vordering wordt ook niet betwist door de verweerder.  

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

2.3.1. 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 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

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 Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) 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 voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: Raad) om niet over te gaan tot een beoordeling van de 

verdedigbare grief. 

 

Ten einde 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 dat 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 
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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 

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 EVRM. 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

2.3.2.1. Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat de verzoeker in een eerste middel de 

schending aanvoert van artikel 3 van het EVRM, van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de 

artikelen 3.2, tweede lid en 3, 5.6 en 17.1 van de Dublin-III-Verordening en van de materiële 

motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht.    

 

De verzoeker verschaft een uitgebreide rechtstheoretische uiteenzetting omtrent de door hem 

geschonden geachte bepalingen en licht het middel als volgt verder toe: 

 

“8. Hieruit blijkt dus dat de tegenpartij een grondig en geïndividualiseerd onderzoek dient te verrichten 

naar de situatie in de lidstaat waarnaar zij een asielzoeker wenst terug te sturen. 

 

Dit onderzoek dient gebaseerd te zijn op recente en actuele informatie, zeker indien de situatie in de 

betrokken lidstaat evoluerend en labiel is, zoals dit in casu het geval is. Overigens dient de lezing 

gedaan door de tegenpartij onpartijdig te zijn en niet partieel  . 

 

Het bestaan van een reëel risico van behandeling verboden door artikel 3 EVRM moet worden 

onderzocht in functie van de omstandigheden waarvan de tegenpartij kennis had of had moeten hebben 

op het moment van het nemen van de bestreden beslissing  . De tegenpartij moet een zo zorgvuldig 

mogelijk onderzoek leiden naar de elementen die een ernstig risico van behandeling strijdig met artikel 3 

EVRM doen vermoeden  .  

 

b) Toepassing in casu 

 

9. In casu doet de tegenpartij echter een onvolledige en éénzijdige lezing van de verschillende 

beschikbare verslagen over de situatie van asielzoekers in Italië en trekt hier onjuiste besluiten uit. Zij 

heeft de moeilijkheden bij de behandeling van asielaanvragen en opvang in Italië niet voldoende 

onderzocht voor het nemen van zijn beslissing en heeft zij geen toepassing gedaan van de 

soevereiniteitsclausule, voorzien in art. 17.1 van de Dublin III-verordering. 

 

Zich steunend op verschillende verslagen, beweert de tegenpartij dat verzoeker in geval van terugkeer 

naar Italië niet automatisch zal worden blootgesteld aan behandelingen strijdig met art. 3 EVRM omwille 

van zijn hoedanigheid van asielzoeker. 

 

Zodoende heeft de tegenpartij echter geen afdoende rekening gehouden met de huidige situatie in Italië. 
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Tevens had de tegenpartij rekening moeten houden met de uiterst labiele en evoluerende situatie van 

Italië, die het hoofd moet bieden aan een aanzienlijk toestroom van asielzoekers omwille van zijn 

geografische ligging. De Italiaanse autoriteiten zijn overstroomd door deze heel belangrijk aantal 

asielzoekers. 

 

10. De tegenpartij doet overigens een heel partiele en onvolledige lezing van het AIDA-verslag, dat zij 

citeert ter ondersteuning van haar standpunt.  

 

Zo stelt de bestreden beslissing bijvoorbeeld dat p. 40 van het AIDA-verslag stelt dat  

 

« Where the person did not apply for asylum during his or her initial transit or stay in Italy before moving 

on to another European country, he or she can lodge an application under the regular procedure. » 

 

Wat de tegenpartij bewust verzwijgt, is deze melding, een beetje later op dezelfde pagina: 

 

« The main problem Dublin returnees face when they are transferred back to Italy relates to the 

reception system, which is, however, a problem common for all asylum seekers. » 

 

M.a.w. zou verzoeker in geval van terugkeer formeel misschien toegang krijgen tot de mogelijkheid om 

een asielaanvraag in te dienen, maar niets garandeert dat hij de nodige opvang zal genieten, wel 

integendeel. 

 

In dezelfde zin, waar de tegenpartij stelt dat « Dublin terugkeerders », sinds de opvangstructuren 

gecreëerd met behulp van middelen van het Europees Fonds voor Vluchtelingen sinds juni 2015 niet 

meer operatief zijn, intussen worden opgevangen in het reguliere opvangnetwerk (p. 67) en dat het 

verslag geen gewag maakt van problemen terzake, maakt ze bewust een onvolledige en partiele lezing 

van dit verslag om haar standpunt te staven. 

 

Het AIDA-verslag meldt inderdaad, onder het hoofdstuk « Criteria and restrictions to access reception 

conditions » (p. 62), dat 

 

« 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. » 

 

En verder, over de toegang van Dublin-terugkeerders tot een opvang, als ze nog nooit een 

asielaanvraag hebben ingediend in Italië (p. 64): 

 

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

accommodation such as self-organised settlements. » 

 

Het volledige citaat van p. 67 van het AIDA-verslag is overigens het volgende: 

 

« As of the end of June 2015, CARA hosted approximately 10,000 asylum seekers. The situation of 

some CARAs is particularly critical because of overcrowding. This is the case of: the CARA of Bari, 

which can accommodate a maximum of 1,216 persons, but hosted 1,440 asylum seekers; the CARA of 

Catania Mineo, with a maximum capacity of 3,000 persons, but hosted 3,422 asylum seekers; the CARA 

of Gorizia, with a maximum capacity of 138, which hosted 252 asylum seekers.  

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. » 

(eigen vetzetting) 

 

Het overbevolkte centrum van Bari is precies degene waarnaar verzoeker zou moeten worden 

teruggestuurd.  
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Gezien op de grote overbezetting van dit centrum (meer dan 10%!) en gezien verzoeker net naar Bari 

moet worden teruggestuurd, had de tegenpartij zich ervan moeten vergewissen dat hij nog degelijk een 

toegang zou krijgen tot dit centrum. Gezien deze overbezetting is het risico inderdaad groot dat hij er 

niet meer opgevangen kan worden, of dan in omstandigheden die onverenigbaar zijn met art. 3 EVRM. 

 

11. In deze zin mocht uw Raad besluiten dat  

 

« En l’espèce, le Conseil observe que la décision querellée fait valoir qu’il ressort des rapports figurant 

au dossier administratif et qu’elle cite dans sa motivation que ‘les ressortissants étrangers dans le cadre 

du Règlement Dublin transférés aux autorités italiennes compétentes sont prises en charge à leur 

arrivée en Italie par les policiers pour entrer en contact avec les autorités responsables de l’aéroport et 

que, par principe, ils ont la possibilité de reprendre une procédure d’asile déjà commencée ou pour en 

commencer une nouvelle et il n’est pas établi qu’un homme célibataire ne pourrait pas avoir droit à 

l’accueil ou que, dans la pratique, il n’aurait pu l’obtenir’. 

 

Le Conseil observe que les sources d’information les plus récentes sur lesquelles la partie défenderesse  

se repose pour arriver à ce constat sont notamment un rapport de Asylum Information Database (ci-

après AIDA) concernant l’Italie, mis à jour au mois d’avril 2014 ainsi qu’un document de la même 

organisation daté du 9 septembre 2014. 

 

Or, à la lecture de ces deux documents, le Conseil observe qu’il y est fait mention ce qui suit : ‘For sure, 

problems arise concerning the reception system in Italy. As CIR emphasised in its ‘Dubliners Project 

reports’, Dublin returnees may have, in practice, more limited access to reception facilities than other 

asylum-seekers, mainly due to the fact that the asylum procedure of a number of those transferred to 

Italy has already been concluded. Therefore, they are no longer considered asylum-seekers and they 

should lose, by law, their right to be accommodated in CARA structure.60 For the beneficiaries of 

international protection or of humanitarian status, the possibility to be accommodated in SPRAR centres 

exists, but the number of places is limited. In addition, if these persons have already been 

accommodated in one of these centres they cannot be housed there again. 

(...) 

Once the asylum seekers arrive at the airport (Milan, Rome, Bari, Venice and Bologna) they are assisted 

by a specific NGO and referred to the reception centre, on the basis of the individual situation 

(vulnerable or ‘ordinary’ categories). Nevertheless, the problem remains that the capacity within 

reception centres is not sufficient and the projects are limited in terms of timeframe. Generally speaking 

these projects have a one-year duration.’ (Rapport AIDA mis à jour en avril 2014, p. 26).  

et : ‘Nevertheless, the standards of Italian reception facilities vary across the country and the structures 

are stretched to their limit. Reception centres in southern Italy are hosting 55% of the asylum seekers, 

with those in Sicily accommodating more than 25’ (Document AIDA du 9 septembre 2014). 

 

Ce faisant, le Conseil observe que la partie défenderesse, dans la décision querellée, semble avoir fait 

une lecture parcellaire des informations qu’elle cite et qu’elle dépose au dossier administratif, 

informations dont la lecture du contenu ne permet manifestement pas d’arriver aussi simplement à la 

conclusion qu’en tire la partie défenderesse selon laquelle ‘il n’est pas établi qu’un homme célibataire ne 

pourrait pas avoir droit à l’accueil ou que, dans la pratique, il n’aurait pu l’obtenir’. 

 

A cet égard, le Conseil tire de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire 

Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 l’enseignement suivant lequel, au vu de la situation délicate et 

évolutive en Italie, l’examen des dossiers dans lesquels un transfert vers ce pays est envisagé en 

application du Règlement de Dublin III doit se faire avec une grande prudence, ce qui implique à tout le 

moins, dans le chef de la partie défenderesse, un examen complet, rigoureux et actualisé des 

informations sur lesquelles elle se fonde pour prendre ses décisions. 

 

[…] Dès lors, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas au requérant de comprendre les justifications 

de l’acte attaqué. En conséquence, le moyen, en ce qu’il invoque une motivation formelle inadéquate de 

la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) datée du 12 février 

2015 et, dans les limites décrites ci-dessus, est sérieux et suffit à emporter l’annulation de l’acte 

attaqué. 

 

[…]  
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Le Conseil constate, à propos de la jurisprudence ainsi citée par la partie défenderesse, qu’il ne saurait 

être soutenu qu’in specie, la partie requérante ‘se borne à invoquer des rapports internationaux, sans 

exposer en quoi leur contenu devrait prévaloir sur les rapports cités par la partie défenderesse dans sa 

décision’ dès lors qu’il ressort de l’analyse supra que la partie requérante se livre à une critique précise 

des motifs de l’acte attaqué, en se fondant sur un rapport lui-même cité par la partie défenderesse, et en 

estimant, au terme d’un raisonnement pertinent, que la partie défenderesse a fait une lecture incomplète 

des informations sur lesquelles elle fonde sa décision. Quoiqu’il en soit, le Conseil estime que les 

arguments ainsi soulevés par la partie défenderesse ne sont pas de nature à énerver les constats qui 

précèdent. Il tient à rappeler qu’au vu de la situation délicate et évolutive prévalant en Italie, situation 

que la partie défenderesse ne peut ignorer, 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 le même sens, voy. CCE, 

138 950, 22 février 2015 (affaire 167 689)] »     

 

In dezelfde zin : 

 

« […] au vu de la situation délicate et évolutive prévalant en Italie, situation que la partie défenderesse 

ne peut ignorer, 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 le 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. Le 

Conseil rappelle en outre que la partie défenderesse se fonde elle-même sur les informations contenues 

dans le rapport AIDA précité et qu’il lui appartient d’en faire une lecture complète et adéquate. »     

 

Deze rechtspraak werd recenter nog bevestigd door uw Raad, die oordeelde dat  

 

« [a]u vu de la situation délicate et évolutive en Italie, l’examen des dossiers dans lesquels un transfert 

vers ce pays est envisagé en application du Règlement de Dublin III doit se faire avec une grande 

prudence, ce qui implique à tout le moins, dans le chef de la partie défenderesse, un examen complet, 

rigoureux et actualisé des informations sur lesquelles elle se fonde pour prendre ses décisions. 

 

En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture des informations qui lui sont soumises, et notamment du 

rapport AIDA cité par la partie défenderesse que, malgré les mesures mises en œuvre par les autorités 

italiennes, il n’est nullement garanti que tout demandeur d’asile 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 le temps de l’examen de la demande d’asile.  

 

Il ressort au contraire du rapport AIDA que les capacités maximales des centres d’accueil en Italie sont 

régulièrement dépassées et que ce problème récurrent de l’insuffisance des capacités des structures 

d’accueil affecte l’ensemble des demandeurs d’asile, en ce compris les demandeurs d’asile transférés 

en Italie dans le cadre des Règlements Dublin, qu’ils fassent l’objet d’une prise en charge ou d’une 

reprise en charge, étant précisé que la situation des demandeurs d’asile ayant introduit une première 

demande d’asile en Italie est généralement encore aggravée par rapport à celle des autres demandeurs 

d’asile. 

 

Le Conseil estime en conséquence que le motif de la décision, selon lequel la problématique des 

difficultés d’accès aux structures d’accueil pour les demandeurs d’asile transférés dans le cadre du 

Règlement Dublin se pose uniquement dans les cas de reprises en charge, n’est pas établi en l’espèce. 
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Les rappels jurisprudentiels faits par la partie défenderesse, dans la décision attaquée, ainsi que le 

simple constat que la partie requérante ne présenterait pas une vulnérabilité aggravée, n’énervent en 

rien le raisonnement qui précède. 

 

Le Conseil observe que dans son courrier du 26 juin 2015, la partie défenderesse a sollicité auprès des 

autorités italiennes des informations concernant les aspects concrets du transfert devant avoir lieu dans 

le cadre de la prise en charge de la partie requérante et que dans leur réponse du même jour, les 

autorités italiennes prient les autorités belges ‘de pourvoir au transfert du dit étranger, près de l’Aéroport 

de Minalo Malpensa (VA) et de [leur] communiquer la date d’arrivée de la personne intéressée en Italie, 

pourvue de laissez-passer, avec au moins sept jours d’avance’, précisant que ‘l’arrivée de l’intéressé en 

Italie ne devra pas avoir lieu après 14h00 dans l’après-midi (à partir du lundi  

jusqu’au jeudi)’ et leur demandant ‘d’informer l’intéressé que, lors de son arrivée en Italie, il doit 

immédiatement se présenter à l’ ‘Ufficio di Polizia di frontiera’ près de l’aéroport’. Le Conseil constate 

que cet échange d’informations entre la Belgique et l’Italie ne concerne pas les garanties d’accueil de la 

partie requérante en termes de logement et que contrairement à ce que soutient la partie défenderesse 

dans sa note d’observations, ces informations ne constituent pas en soi une telle garantie.  

 

Dès lors, la motivation adoptée par la partie défenderesse  n’est pas suffisamment établie à cet égard à 

la lecture du dossier administratif. »   

 

Weze er nog op gewezen dat het feit dat de tegenpartij bij het nemen van de bestreden beslissing zich 

heeft gebaseerd op de meest recent beschikbare AIDA-verslag niets ontneemt van haar plicht om een 

individuele en geactualiseerde analyse te verrichten naar de evoluerende situatie in Italië toe: 

 

« Le Conseil estime dès lors, qu’au vu desdites informations, évoquées ci-avant, dont disposait la partie 

défenderesse, il appartenait à celle-ci, à tout le moins, d’examiner le risque invoqué par la partie 

requérante, à savoir celui que le requérant se retrouve sans hébergement, et sans les moyens de 

pourvoir à ses besoins élémentaires (laquelle situation serait constitutive d’une violation de l’article 3 de 

la CEDH), en tenant compte de la situation actuelle invoquée et étayée par la partie requérante, ainsi 

que des éléments particuliers propres à son cas, ne fussent-ils pas jugés comme étant des éléments 

susceptibles établir une ‘vulnérabilité aggravée’. 

 

[…] 

 

En effet, tenant compte de la situation particulière que connaît actuellement l’Italie et dont le Conseil ne 

peut ignorer l’existence, s’agissant d’un fait de notoriété publique, il convient que la partie défenderesse 

procède de manière sérieuse et rigoureuse à un nouvel examen actualisé des conditions effectives 

d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, en l’espèce. 

 

[…] 

 

L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d’observations, ne peut être 

suivie, au vu des considérations qui précèdent. Il en est particulièrement ainsi de la mention soulignée, 

selon laquelle ‘le rapport AIDA de janvier 2015 figurant au dossier administratif [est] le plus actuel’, cette 

seule circonstance n’exonérant en rien la partie défenderesse d’un examen actualisé de la situation 

évolutive prévalant en Italie, lorsqu’elle prend la décision de refuser le séjour et de donner un ordre de 

quitter le territoire à un étranger à l’égard duquel ce pays a été déterminé comme l’Etat responsable du 

traitement de la demande d’asile. »   

 

Wat betreft uiteindelijk de partiele lezing verricht door de tegenpartij van de in de beslissing geciteerde 

verslagen heeft uw Raad onlangs kunnen beslissen dat  

 

« De gemachtigde had in casu de moeite moeten doen na te gaan of er in het geval van verzoeker 

problemen inzake opvang zouden kunnen bestaan gelet op de informatie in haar bezit en die zij 

overigens partieel citeert ter staving van de bestreden beslissing.  

Niettegenstaande algemene rapporten op zich niet volstaan om aan te nemen dat er een schending is 

van artikel 3 van het EVRM, blijkt op het eerste gezicht noch uit het administratief dossier noch uit de 

bestreden beslissing dat een zorgvuldig en nauwkeurig onderzoek, conform artikel 3 van het EVRM en 

de relevante rechtspraak van het EHRM, werd gevoerd naar alle omstandigheden die betrekking 

hebben op het individueel geval van verzoeker, met name een nauwkeurig onderzoek in het kader van 

opvang voor Dublin terugkeerders wiens asielaanvraag nog niet definitief werd behandeld in Italië »   
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Hierbij moet worden onderlijnd dat deze rechtspraak betrekking had op een alleenstaande, gezonde, 

jonge man, dus niet een persoon die een bijzondere risicoprofiel vertoonde, wat de tegenpartij niet 

belette om een individueel onderzoek te leiden naar een risico van schending van art. 3 EVRM toe, 

volgens uw Raad  . 

 

12. De situatie wordt op dezelfde wijze geanalyseerd door het EHRM. Overeenkomstig de griffier van 

het EVRM, in zijn perscommuniqué over de zaak Tarakhel t. Zwitserland, 

 

« Compte tenu de la situation actuelle du système d’accueil en Italie, l’hypothèse qu’un nombre 

significatif de demandeurs d’asile renvoyés vers ce pays soient privés d’hébergement ou hébergés dans 

des structures surpeuplées, dans des conditions insalubres et un environnement de violence, n’est pas 

dénuée de fondement. »   

 

(stuk 2) 

 

Er kan dus momenteel, en gelet op de huidige situatie in Italië, geen enkele garantie worden geboden 

wat betreft de opvang van verzoeker. Hij vreest dan ook in Italië in onmenselijke omstandigheden 

terecht te zullen komen, gelet op de systeemfouten in het asiel-en opvangsysteem.  

 

Een louter theoretisch engagement om de Italiaanse autoriteiten zeven dagen op voorhand van de 

overdracht op de hoogte te stellen is in dit verband niet voldoende om tegemoet te komen aan de 

vereisten van art. 3 EVRM, zoals de hierboven geciteerde rechtspraak eraan herinnert. 

 

13. De bestreden beslissing is zeer lang en gaat in op de vele klachten, rapporten en arresten met 

betrekking tot het defecte opvang-en asielsysteem in Italië; zodoende tracht de tegenpartij de door haar 

gekende slechte situatie te vergoelijken. 

 

De situatie is echter wat ze is : de opvangsituatie in Italië is desastreus; vele asielzoekers overleven op 

straat, zonder enige ondersteuning.  

 

In tegenstelling tot wat de tegenpartij beweert, mogen de door Mr. ANDRIEN aangehaalde artikels niet 

gewoonweg van de tafel worden geveegd louter omwille van het feit dat het over persartikels gaat, en 

niet over officiële verslagen. 

 

Zoals uw Raad in één van de hierboven geciteerde rechtspraken eraan herinnerde, is de 

problematische opvangsituatie in Italië inderdaad algemeen bekend  . Het relaas dat ervan wordt 

gedaan in de media moet dus ook mede in rekening worden genomen bij de beoordeling van de situatie. 

 

Voor de rest verwijst verzoeker naar aanvullende verslagen en artikels die de opvangsituatie in Italië 

analyseren en die hierna besproken zullen worden. 

 

14. Zo stelt het verslag over Italië verricht door de Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (hierna 

«iOSAR-verslag ») over de opvangomstandigheden o.m. wat volgt :  

 

« Il continue d’y avoir un temps mort notable entre le dépôt de la demande d’asile à la Questura et son 

enregistrement formel (verbalizzazione).  Il est souvent plus long dans les grandes villes et les localités 

où la Questura connaît un manque de personnel. A Rome, il faudrait attendre plusieurs mois la 

verbalizzazione selon divers de nos interlocuteurs et interlocutrices. Du côté des autorités, on indique 

une durée d’attente d’un mois au maximum. A Milan, elle est de trois mois. Les personnes de retour en 

Italie dans le cadre de Dublin sont également touchées par ces retards. 

 

Certes, le droit italien accorde aux requérant-e-s d’asile l’accès à un hébergement dès le moment du 

dépôt de la demande d’asile. Dans la pratique toutefois, il n’est attribué qu’après la verbalizzazione. 

C’est pourquoi, les requérant-e-s d’asile sont livré-e-s à eux/elles-mêmes dans l’intervalle et souvent 

sans abri. 

 

En raison des exigences de la Commission de l’UE, le Ministère italien de l’intérieur a édicté une 

nouvelle directive aux Questure, selon laquelle la verbalizzazione doit coïncider dans le temps avec le 

dépôt de la demande d’asile. Il faut espérer que cette directive et le nouveau système informatique 

Vestanet permettront d’abréger les délais d’attente. Toutefois, l’implémentation du nouveau système à 
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l’échelon national prend du temps et se heurte à des difficultés techniques d’initiation. En outre, il n’est 

pas non plus prévu d’augmenter suffisamment les effectifs pour le traitement des demandes d’asile 

dans les Questure. Reste ainsi à attendre si les mesures prises conduiront effectivement à une 

amélioration.  

 

4.1.3 Conclusion  

 

Il existe encore des obstacles administratifs intempestifs et de grands retards en matière d’accès à la 

procédure d’asile et à un lieu d’hébergement au début de la procédure. »   

(stuk 3) 

 

En verder, over dit blijvend probleem van de afwezigheid van opvang in de beginfase van de 

asielprocedure: 

 

« 7.2 Absence d’hébergement au début de la procédure   

 

Pendant le temps d’attente de l’enregistrement formel de la demande d’asile qui peut durer des mois à 

Rome et Milan, les requérant-e-s d’asile sont sans abri. Selon la DA en vigueur, les Etats membres 

doivent cependant veiller à ce que des conditions matérielles d’accueil soient accordées aux requérant-

e-s d’asile dès la présentation de la demande d’asile (art. 13, par. 1). La DA révisée prévoit une 

obligation semblable pour les Etats membres qui doivent faire en sorte que les demandeurs aient accès 

aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale (art. 

17, par.1). En Italie, la DA a été mise en œuvre par le Decreto Legislativo n° 140 du 30 mai 2005. Le 

décret prévoit que l’accès à l’hébergement est garanti dès le moment de la présentation de la demande 

d’asile (art. 5, ch. 5). Le manque d’accès effectif à un hébergement au début de la procédure est dès 

lors contraire non seulement à la DA, mais aussi au droit italien. Comme ce manque d’hébergement 

existe de manière générale, il s’agit d’une défaillance structurelle. »   

De toegang tot een opvang is, gezien de overbezetting dezer, heel theoretisch : 

 

« Les personnes de retour dans le cadre de Dublin qui sont encore en procédure d’asile peuvent 

théoriquement être hébergées dans les centres de premier accueil CARA prévus pour tous les 

requérant-e-s d’asile. Toutefois, ces centres affichent actuellement complet et n’ont plus même de 

places pour des nouveaux venus. En outre, il y a des projets prévus spécialement pour les personnes 

de retour dans le cadre de Dublin comme les centres du FER avec un nombre extrêmement limité de 

places. Il y a encore les places prévues aussi bien pour les requérant-e-s d’asile que pour les 

bénéficiaires d’une protection (voir à ce sujet ch. 5.2). Toutes les offres sont toutefois fortement limitées. 

Comme les CARA sont actuellement pleinement occupés, il existe le risque que les requérant-e-s 

d’asile restent plus longtemps dans les centres de transition des projets du FER et surchargent les 

structures d’accueil des communes. Cela se répercute alors négativement sur les chances des 

personnes arrivant après de trouver une place d’hébergement. »   

 

(stuk 3) 

 

Over de afwezigheid van de noodzakelijke opvang bij de aankomst aan de luchthaven stelt hetzelfde 

verslag nog: 

 

« Selon les ONG de Malpensa et de Fiumicino, les personnes de retour en application du Règlement 

Dublin dorment parfois plusieurs jours à l’aéroport (sans lits) jusqu’à ce qu’on puisse leur trouver un lieu 

d’hébergement. 

 

Dans sa récente publication sur l’Italie, le HCR écrit que ces personnes, après leur transfert, passent 

parfois plusieurs jours à l’aéroport jusqu’à ce qu’elles soient logées. Aussi bien les ONG présentes aux 

aéroports que la police des frontières de Malpensa indiquent qu’elles ne sont souvent qu’insuffisamment 

informées de l’arrivée de personnes de retour dans la cadre de Dublin et de leurs besoins (notamment 

de nature médicale). Il serait par exemple arrivé que des personnes soient transférées depuis d’autres 

pays européens avec des béquilles ou des fauteuils roulants et que les sociétés d’aviation aient repris 

ces moyens auxiliaires médicaux. Le personnel de l’aéroport aurait alors dû chercher une solution de 

remplacement ad hoc. La police des frontières de Malpensa s’informe maintenant elle-même dans le 

système Dublin et sur les arrivées prévues pour pouvoir s’y préparer. Manifestement, l’information des 

autres pays européens aux autorités et ONG compétentes à l’aéroport d’arrivée, via l’unité italienne 

Dublin, ne fonctionne pas bien. »   
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(stuk 3) 

 

Over de opvang van « Dublin terugkeerders » valt nog het volgende te lezen in dit verslag :  

 

« Les personnes de retour dans le cadre de Dublin sont aussi souvent sans abri. Selon le Centro Astalli, 

il arrive relativement fréquemment que des personnes renvoyées en Italie par d’autres Etats européens 

se retrouvent dans la rue. Les sans-abri au bénéfice d’un statut de protection n’ont pratiquement plus 

aucune chance de trouver une place d’hébergement. »   

 

(stuk 3) 

 

15. Verder kan er nog worden verwezen naar een interview van de directeur van het SPRAR-systeem, 

één van de onderdelen van het Italiaanse opvangnetwerk:  

 

« In 2012 and 2013 the SPRAR system has constantly grown with ad hoc, temporary expansions, 

bringing the system’s capacity to around 9500 places at the end of 2013. 

Bu it’s only with the Ministerial decree of the 29th of January 2014 –which will be valid for the period 

2014-2016 – that the SPRAR system eventually reached a structural capacity of 13.020 places plus 

6500 additional places.  

 Despite being a very good result, this is far from sufficient to cover all the existing needs, especially if 

we consider that the turnover rate within the SPRAR structures is not particularly high. This means that 

the SPRAR will not be the Italian reception system but will only come to constitute a bigger part of the 

system, as compared to previous years.  

Overcrowded, isolated and extemporaneous measures will continue to be resorted to by the Italian 

authorities to host some asylum seekers. The percentage of the ‘lucky ones’ who will find a place in the 

enlarged SPRAR system, compared with the ‘unlucky ones’ who will not find a place in a SPRAR 

project, will largely depend on the influxes of asylum seekers over the next years and on the turnover 

rate within the SPRAR. »   

 

(stuk 4) 

 

16. De toestand werd in de maanden volgend op dit interview alleen maar erger. 

  

Reeds op 11 april 2014 deed het UNHCR de volgende mededeling: 

  

« The UNHCR urged the European Union to help Italy provide more reception facilities and find ‘durable 

solutions’ for asylum seekers fleeing war and persecution. […] 

‘Italy needs support from the EU in increasing its reception possibilities,’ Fleming said. »   

 

(stuk 5) 

 

Ondertussen blijven asielzoekers toestromen in Italië en de opvangsituatie verbetert er niet op, 

integendeel. Op de website van het UNHCR staat te lezen:  

 

« Sea arrivals in Greece and Italy continue unabated, reaching 886,000 by the end of November 2015 - 

a significant increase compared to 2014 (219,000 in total). Arrivals are mainly Syrians, Afghans, 

Eritreans, Nigerians and Somalis, and include families, women, and unaccompanied and separated 

children. »   

 

De situatie in bepaalde opvangkampen is gevaarlijk en overbevolkt.  De berichten over slechte 

opvangplaatsen zijn overal.  

 

Verzoeker citeert een artikel uit de Guardian:    

 

« ‘In an area north of Naples, you have a restaurant, this is hosting 300 people – one room for 300 

people. There are certified hotels where in a room for two or three people they put bunk beds for seven 

or eight migrants,’ Petruzzo said. 

In some cases he claims he has personally witnessed, asylum seekers are brought to farms owned by 

migrant shelter owners to work 12-hour days, usually for about €10 a day. 
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‘The biggest indignation is when you go into the centre and speak to the owners and they will say: ‘what 

do you want, they’re from Africa. We give them food and water, what else do they want?’ The owners 

think they are more beasts than humans,’ Petruzzo said. 

There is a debate about whether the poor living conditions many asylum seekers in Italy face reflect the 

fact that the country simply cannot cope with the numbers of migrants, or whether Italy has purposely 

taken a hands-off approach as a way to deter people from staying. 

Petruzzo said he did not believe the excruciatingly long wait facing those who had applied for asylum 

was an accident. While many are supposed to be interviewed by local immigration authorities within 60 

days of their arrival, most have to wait six to eight months for their interview, and then another six 

months before they get their answer. In that period, they are not allowed to work or leave the country. 

‘It is a long time because the longer they stay, the more Italy gets money from [the] EU, the more shelter 

owners get from that state, and that goes back to the politicians,’ said Petruzzo. ‘It is a lack of 

organisation, but also intentional misconduct.’ 

Lessena’s experience in Italy followed a harrowing journey last year from Libya on a rubber boat that 

was partially deflated. He said he watched while his friend and his friend’s girlfriend drowned. 

He was taken to a building owned by a company that directly and indirectly controls more than two 

dozen other properties. The asylum seekers allege that they were not given soap and other benefits 

they are entitled to, as is stipulated under public contracts required of people who house migrants. They 

also claim their electricity and water were cut off, despite frequent official complaints to police, who 

Lessena said served as middlemen between the owners and the tenants. »   

 

(stuk 6) 

 

17. Ook in de opvangkampen is de situatie verschrikkelijk. In die zin verwijst verzoeker naar de website 

van Artsen zonder Grenzen, die als protest tegen de onmenselijke opvangsituatie en de onwil van de 

overheid daar iets tegen te doen, niet langer in bepaalde centra in Italië wil werken:  

 

« As 2015 drew to a close, Doctors Without Borders, known by its French acronym MSF (Médecins sans 

Frontières), announced it would cease activities at migrant reception centers in Italy in the new year. 

The move — a protest against substandard conditions and absent government attention — is the latest 

signal that Europe’s creaking asylum system is not improving fast enough or measurably. And yet, the 

stream of migrants and refugees crossing the Mediterranean flows unabated. 

[…] 

But though MSF has frequently complained of overcrowding, unsanitary conditions and lack of adequate 

legal and medical services, they found the local government an unwilling partner. ‘We don’t share the 

same vision,’ Sara Creta, a communications officer for MSF Italy, tells Quartz. ‘In general, the authorities 

have not expressed any will to improve reception conditions, or especially to develop a structural 

response’. »   

 

(stuk 7) 

 

Nog recenter verklaarde MSF 35 opvangcentra over het land te hebben bezocht en hiervan te moeten 

concluderen dat 10.000 asielzoekers en vluchtelingen in « onmenselijke » omstandigheden moeten 

overleven: 

 

« At least 10,000 asylum seekers and refugees in Italy have no access to official reception centres and 

are living in subhuman conditions in squats and other makeshift settlements, Doctors Without Borders 

(MSF) said Tuesday. 

In a report, MSF said it studied 35 sites across the country, including former factories, train station 

depots, parks and even the abandoned Olympic Village from the 2006 Winter Games in Turin that 

houses more than 1,000 refugees.  

Half the sites did not have access to electricity or running water, and a third of the refugees who had 

been in Italy for more than a year were not covered by the national health service, mostly because they 

did not meet residency requirements.  

‘This is an invisible population, ignored or tolerated by institutions,’ the president of MSF Italy, Loris De 

Filippi, said in a statement, charging that irregular migrant settlements are regularly cleared, with no 

offer of alternative accommodation. 

MSF’s Giuseppe De Mola said at a press conference that researchers had even been barred by 

residents at two sites in Rome from entering the areas because of ‘ever-growing’ distrust and self-

isolation. 
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A third settlement in the Italian capital being monitored by MSF is just a few minutes away from the 

charity’s offices, it said. A banner hanging from the building, the former headquarters of a government 

agency, reads: ‘We are refugees, not terrorists.’  

MSF said Italy had made insufficient progress in expanding its asylum reception capacity. At the end of 

last year, it had 110,000 places available for asylum seekers but had received 148,000 requests over 

the 2014-15 period. 

According to the medical charity, Italy’s asylum reception facilities avoided ‘paralysis’ only because most 

migrants who land on its shores move on to northern Europe. Out of 320,000 sea arrivals in 2014-15, 

less than a third filed Italian asylum requests, MSF said. 

Italy is expected to see a surge in migrants this year after the tightening of border controls along the so-

called Balkan route connecting Turkey to Germany, which last year was crossed by about 1 million 

people.  

On Tuesday, the Italian Navy said it had conducted an overnight rescue of 244 migrants, while the 

Coastguard said it was coordinating 10 separate sea rescue operations off the coast of Sicily for an 

unspecified number of people.  

Separately, Amnesty International and the Association for Juridical Studies on Immigration (ASGI) said 

they would seek legal redress for 14 migrants sent back to Libya under Italy’s controversial pushback 

policy, enforced in 2009-10 and then abandoned.  

Plaintiffs should be awarded damages and humanitarian visas allowing them to demand asylum in Italy, 

ASGI lawyer Laura Cecchini said at a press conference.  

In a statement, Amnesty and ASGI said those sent away under the pushback measures suffered 

‘months of prison detention, violence, and inhuman and degrading treatment’ upon their return to Libya. 

»   

 

(stuk 8) 

 

Verzoeker benadrukt dat dit verklaringen zijn van MSF, een officiële instantie die in contact is met de 

werkelijkheid van het terrein en die dateren van verleden maand. Het gaat dus niet zomaar over 

persartikels, maar wel over een heel actueel standpunt over de huidige situatie, die volgens MSF in de 

komende maanden nog zou verergeren. 

 

18. Uiteindelijk zet een zeer recent verslag, opgesteld door de ONG Lasciate CIEntrare en gepubliceerd 

op 25.02.2016, uiteen hoe de situatie werkelijk zit in de opvangcentra: 

 

« A comprehensive monitoring of the system is impossible due to an extremely grave lack of 

transparency. 

  

A new report denounces the dismaying state of the Italian reception system, which cost roughly 1 billion 

euros in 2015.  

In Italy, the reception of asylum seekers is extremely complex. The system is made up of many different 

types of facilities and suffers from a general lack of transparency, which means that the state of the 

facilities dedicated to the reception of asylum seekers and migrants is a rather obscure matter for the 

general public. 

A serious lack of transparency exists regarding the operation of refugee reception centers in Italy.  

For this reason, the yearly report by LasciateCIEntrare, a national campaign dedicated to fighting the 

administrative detention of migrants, investigates the conditions of centers where migrants and asylum 

seekers are hosted or detained.  

The report plays a fundamental role in shedding some much-needed light on the business of migrant 

reception in Italy. The new report denounces a dramatic situation, where the reception of asylum 

seekers is often left in the hands of non-competent subjects, the violations are recurrent and the 

monitoring is close to inexistent.  

 

Emergency & disorganization  

 

The reception of asylum seekers in Italy is deeply influenced by the adoption of an emergency 

approach: the huge majority of asylum seekers (72 percent) is indeed hosted in the more than 3,000 

CAS - that is, ‘extraordinary reception centers’ - in Italy, whereas there are fewer than 500 SPRAR 

facilities (‘regular’ structures offering protection to asylum seekers).  

In 2015, Italy spent as much as 1 billion euros in the reception of asylum seekers, but the overwhelming 

majority of this went to CAS and not SPRAR facilities.  
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Furthermore, most CAS are improvised structures – often housed in former restaurants or hotels or in 

isolated buildings – in the hands of unqualified and unprepared staff.  

Reception centers are often inhospitable places set up in abandoned buildings.  

The competency of the staff and the conditions of these facilities – which are rife with overcrowding, 

poor-quality food and lack of psychological and sanitary assistance – are not monitored as they should 

be, according to the report.  

 

Lack of transparency  

 

A comprehensive monitoring of the reception system is impossible due to an extremely grave lack of 

transparency. On several occasions, LasciateCIEntrare, together with Cittadinanzattiva and Libera, 

requested from the Ministry of the Interior and all 106 prefectures access to a full list of all CAS present 

on the territory and the organizations responsible for their administration. 

The output of these requests has been rather modest: the Ministry of the Interior has indeed refused the 

publication of a national list of CAS by saying that it would pose a safety risk.  

For what concerns local prefectures, as many as 52 of them did not reply to the requests at all, and 

those that did mostly provided only partial information (in fact, only eight prefectures produced a full list 

of the CAS present within their territory). »   

 

(stuk 9) 

 

19. Gelet op de slechte omstandigheden waarin asielzoekers in Italië worden opgevangen en de 

kwaliteit van het asielsysteem, dient de bestreden beslissing vernietigd te worden. België heeft 

inderdaad een zelfstandige verplichting om in elke zaak na te gaan of er een mogelijke schending is van 

het artikel 3 EVRM.  

 

De bestreden beslissing is dus niet afdoende gemotiveerd en schendt vervolgens de in het middel 

aangehaalde beginselen en bepalingen. 

 

Het middel is gegrond.” 

 

2.3.2.1.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 62 van de wet van 29 juli 

1991 verplicht de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 

21 juni 2004, nr. 132.710). Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen. 

 

De Raad stelt vast dat motieven die de bestreden akte onderbouwen, op eenvoudige wijze in die akte 

kunnen worden gelezen zodat de verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover hij in 

rechte beschikt. Er wordt immers, met verwijzing naar de toepasselijke wetsbepaling, met name artikel 

51/5 van de van de Vreemdelingenwet en 13.1. van de Dublin-III-Verordening aangegeven dat Italië de 

voor de behandeling van de asielaanvraag verantwoordelijke lidstaat is. De bestreden akte bevat tevens 

een motivering in feite, er wordt op uitvoerige wijze toegelicht dat België niet verantwoordelijk is voor de 

behandeling van de asielaanvraag.  De gemachtigde licht tevens concreet toe waarom er in verzoekers 

geval  geen reden is om toepassing te maken van artikel 17 van de Dublin III-Verordening en 

daarenboven wordt ook concreet nagegaan of de overdracht  aan  Italië  voor de verzoeker een  reëel  

risico vormt om te worden blootgesteld aan behandelingen die een inbreuk vormen op artikel 3 van het  

EVRM en artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. De gemachtigde 

baseert zich hiertoe onder meer doch niet uitsluitend op hetzelfde ‘Asylum Information Database 

Country Report: Italy, up-to-date tot december 2015’ (hierna: het AIDA-rapport) waarop ook de 

verzoeker zijn grieven steunt.  

 

Er dient te worden benadrukt dat de belangrijkste bestaansreden van de uitdrukkelijk motiveringsplicht 

erin bestaat dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen 

aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of 

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

grond daarvan binnen de perken van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de 

betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een 
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annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 

229.582). 

 

De motieven die in de thans bestreden akte figureren, beantwoorden op het eerste gezicht ruimschoots 

aan de doelstelling van de uitdrukkelijke motiveringsplicht.  

 

De verzoeker brengt tegen de bestreden akte concreet in dat de verweerder onvoldoende is nagegaan 

of de Dublinoverdracht naar Italië voor de verzoeker een onmenselijke of vernederende behandeling 

uitmaakt in de zin van artikel 3 van het EVRM zodat hieromtrent onvoldoende werd gemotiveerd. 

 

De verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift naar aantal uittreksels uit het voornoemde AIDA-rapport 

alsook naar een aantal andere algemene bronnen van informatie en verwijt de gemachtigde geen 

grondig onderzoek en een partiële lezing te gedaan te hebben van de informatie betreffende de situatie 

van asielzoekers in Italië.  

 

Dienaangaande dient er evenwel op te worden gewezen dat de gemachtigde specifiek en aan de hand 

van objectieve en onafhankelijke informatie heeft gemotiveerd aangaande de situatie waarin de 

verzoeker, als Dublinterugkeerder naar Italië, zich zal bevinden bij de overdracht aan Italië.  De 

gemachtigde heeft geen bijzondere motiveringsplicht aangaande de door de verzoeker geciteerde 

gedetailleerde uittreksels uit rapporten en (pers)artikelen. Hij dient enkel te motiveren waarom hij, gelet 

op de elementen die verzoekers zaak kenmerken, van oordeel is dat de Dublinoverdracht de toets van 

artikel 3 van het EVRM doorstaat.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoeker in wezen kritiek uitoefent op de inhoudelijke motieven van de 

bestreden beslissingen en op het onderzoek dat door de gemachtigde werd gevoerd inzake de 

bestaanbaarheid van de Dublinoverdracht naar Italië met artikel 3 van het EVRM, waardoor zijn middel 

enkel dienstig kan worden betrokken op de tevens aangevoerde schending van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

Een schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet kan, voor zover zij op ontvankelijke wijze werd 

aangevoerd, op het eerste gezicht dan ook niet blijken. 

 

2.3.2.1.2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet 

steunen op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen 

is en die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 

14 juli 2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

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 
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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). 

 

De kernvraag die zich thans stelt is dan ook of de verzoeker, gelet op de elementen die zijn zaak 

kenmerken bij een overdracht naar Italië gelet op de in het verzoekschrift aangehaalde tekortkomingen 

in de asiel- en opvangprocedure, een reëel risico zal lopen op onmenselijke of vernederende 

behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM. 

 

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

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

de door het EHRM gegeven aanwijzingen. 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 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 

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 verzoeker 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). 

 

Specifiek in het kader van de onderhavige zaak, die een Dublinoverdracht naar Italië behelst, moet er 

samen met de verzoeker op worden gewezen dat ook in het kader van het EVRM het vermoeden, 

waarop het systeem van de Dublinverordening is gebaseerd, met name dat de voor overdracht 

aangezochte lidstaat de fundamentele rechten neergelegd in het EVRM zal eerbiedigen, dit is het 

wederzijds vertrouwensbeginsel, niet onweerlegbaar is. (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, 

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

vaste rechtspraak luidt, er zwaarwegende gronden worden aangetoond die aannemelijk maken dat de 
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betrokken asielzoeker bij verwijdering een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering of 

onmenselijke behandeling. (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. Zwitserland, par. 104). 

 

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 het volgende: 

 

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

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

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

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

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

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

als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen.” 

 

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

van deze lidstaat wordt bijgevolg slechts verhinderd wanneer men niet onkundig kan zijn van het feit dat 

de fundamentele tekortkomingen van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers 

in deze lidstaat ernstige, op feiten berustende gronden vormen om aan te nemen dat de asielzoeker een 

reëel risico zal lopen op onmenselijke of vernederende behandelingen (HvJ 21 december 2011, nr. C-

411/10 en C-493/10, §94). Het EHRM van zijn kant heeft gesteld dat de verplichting om deugdelijke 

materiële opvang te voorzien voor onbemiddelde asielzoekers deel uitmaakt van het positieve recht 

waardoor bij de beoordeling van de graad van ernst die vereist wordt door artikel 3 van het EVRM een 

specifiek gewicht dient te worden gegeven aan de hoedanigheid van asielzoeker van de betrokkene die 

behoort tot een uiterst kwetsbare groep die nood heeft aan speciale bescherming. Deze kwetsbaarheid 

wordt nog bijkomend benadrukt in het geval het families met kinderen betreft waarbij de 

opvangomstandigheden aangepast moeten zijn aan hun leeftijd om te vermijden dat deze een situatie 

van stress en angst met zich brengen en bijzonder traumatiserende gevolgen zouden hebben voor hun 

psychisch welzijn (cf. EHRM 7 juli 2015, V.M./België, §§136-138) 

 

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 verder dat de omstandigheden van het 
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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).” 

 

Vooreerst moet worden vastgesteld dat de verzoeker geen concrete feiten en omstandigheden aanvoert 

die erop zouden wijzen dat hij bij een overdracht aan Italië een reëel risico loopt te worden blootgesteld 

aan een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling omwille van een bijzondere individuele 

kwetsbaarheid. De verzoeker maakt geen gewag van enige vorm van kwetsbaarheid noch van enige 

noodzaak tot het vragen van specifieke garanties bij de overdracht. Uit de voorliggende gegevens blijkt, 

zoals in de bestreden akte op goede gronden wordt aangegeven, dat de verzoeker een gezonde jonge 

man is zonder kinderen. De verzoeker maakt dan ook op het eerste gezicht niet concreet aannemelijk 

dat de rechtspraak in de zaak Tarakhel op zijn specifieke situatie kan worden betrokken.  

 

Uit zijn betoog blijkt dat de verzoeker de algemene situatie van asielzoekers en Dublinterugkeerders in 

Italië aan de kaak stelt. De verzoeker geeft hiermee in wezen aan dat hij deel uitmaakt van een groep 

die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk van slechte behandelingen, derwijze dat deze 

oplopen tot een schending van artikel 3 van het EVRM. Dienaangaande moet worden benadrukt dat de 

bescherming van artikel 3 van het EVRM op dit punt enkel tot een verbod van uitwijzing kan leiden 

wanneer de verzoeker aantoont dat er ernstige redenen bestaan om het bestaan van de praktijk in 

kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat hij tot de bedoelde groep behoort (EHRM 11 oktober 

2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99 (e)). Het gegeven dat een grote groep van asielzoekers 

zich in dezelfde situatie bevinden als de betrokkene, doet geen afbreuk aan het individueel karakter van 

het risico indien het voldoende concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § 359 in fine). In casu 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). 

 

Uit de lezing van de bestreden akte blijkt dat de gemachtigde de te verwachten gevolgen van de 

geplande overdracht heeft onderzocht en dat het onderzoek specifiek werd gericht op enerzijds, 

verzoekers persoonlijke situatie, en anderzijds de situatie van asielzoekers die in het kader van de 

Dublin-III-Verordening naar Italië worden overgedragen. De gemachtigde heeft bij zijn onderzoek 

rekening gehouden met een aantal internationale gezaghebbende rapporten. Hij heeft ook de arresten 

van het EHRM en het HvJ geanalyseerd en hij heeft verzoekers geval in concreto, aan de hand van 

recente informatie omtrent de procedure en de opvang van asielzoekers in Italië alsook aan de hand 

van verzoekers situatie en profiel, aan deze rechtspraak afgetoetst. De gemachtigde is aldus op 

gemotiveerde en concreet onderbouwde wijze tot de conclusie te komen dat bronnen, die onder meer 

de Italiaanse onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers belichten, inderdaad kritische 

kanttekeningen plaatsen bij bepaalde aspecten, maar dat zij een genuanceerd beeld geven en geen 

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

dermate structurele tekortkomingen vertonen waardoor asielzoekers die in het kader van de Dublin-III-

Verordening 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. De gemachtigde stelt zich op het standpunt dat het loutere feit dat opmerkingen kunnen 

worden gemaakt betreffende bepaalde aspecten in verband met de opvang en behandeling van 

asielzoekers in Italië niet zwaarwichtig genoeg is om tot het besluit te komen dat de structurele 
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tekortkomingen dermate ernstig zijn dat de uitwijzing naar Italië, onder de Dublin-III-Verordening, een 

schending van verzoekers grondrechten impliceert. 

 

Wat de aspecten van de asielprocedure in Italië betreft, stelt de gemachtigde in verwijzing naar het 

AIDA-rapport het volgende vast: 

 

“(…) dat personen, die op grond van de bepalingen van de "Dublin-verordening" aan Italië worden 

overgedragen toegang hebben tot de procedure tot het bekomen van internationale bescherming. In het 

geval dat de "Dublin-terugkeerder" geen asiel vroeg na zijn aankomst in Italië en verder trok naar een 

andere lidstaat kan deze person na overdracht zonder problemen een aanvraag indienen (pagina 40, 

"Where the person did not apply for asylum during his or her initial transit or stay in Italy before moving 

on to another European country, he or she can lodge an application under the regular procedure"). Op 

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

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

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

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

bescherming. De Italiaanse instanties zullen zijn asielaanvraag onderzoeken en de betrokkene niet 

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

asielaanvraag.” 

  

Deze vaststellingen worden door de verzoeker niet concreet weerlegd. De verzoeker brengt geen enkel 

concreet gegeven aan waaruit zou kunnen blijken dat hij na zijn Dublinoverdracht geen toegang zou 

hebben tot de asielprocedure of dat er zich structurele problemen zouden voordoen waardoor niet kan 

worden gegarandeerd dat hij niet, direct of indirect, naar zijn land van herkomst of elders zal worden 

uitgewezen vooraleer een adequaat onderzoek werd gevoerd. De verzoeker maakt dan ook geen 

systeemfouten in de Italiaanse asielprocedure aannemelijk. 

 

De verzoeker uit enkel concrete bedenkingen bij het opvangsysteem voor Dublinterugkeerders en 

asielzoekers in Italië. Hij meent dat het niet is gegarandeerd dat hij de nodige opvang zal krijgen. Hij 

verwijst naar het AIDA-rapport waaruit blijkt dat het tot eind september 2015 de praktijk was dat 

asielzoekers slechts na hun formele registratie toegang kregen tot het opvangsysteem en dat deze 

periode soms maanden kon duren waardoor asielzoekers zonder financiële middelen waren 

aangewezen op noodopvang of op een leven op straat. Dienaangaande merkt de Raad op dat de 

verzoeker niet aantoont dat deze praktijk tot op heden voortduurt, noch toont hij aan dat de eventuele 

noodopvang niet aan de elementaire behoeften zou beantwoorden. Uit de overige informatie waarnaar 

de verzoeker verwijst, blijkt verder dat het aantal opvangplaatsen sinds eind september 2015 nog werd 

opgeschroefd, en dat tegen eind 2015 110.000 opvangplaatsen beschikbaar waren. (verslag Artsen 

Zonder Grenzen, toegevoegd aan het verzoekschrift als stuk 8) Ook verliest de verzoeker uit het oog dat 

de Italiaanse overheden zich reeds op 25 februari 2016 uitdrukkelijk akkoord verklaarden met de 

verantwoordelijkheid voor het behandelen van verzoekers asielaanvraag. De verzoeker wordt in het 

kader van artikel 13.1. van de Dublin-III-Verordening overgedragen aan Italië, en de Italiaanse 

autoriteiten hebben hun Belgische collega’s blijkens de stukken van het administratief dossier 

uitdrukkelijk verzocht om hen minstens zeven dagen op voorhand in kennis te stellen van de datum van 

de daadwerkelijke overdracht. Hieruit blijkt op het eerste gezicht dat de Italiaanse overheden de 

overdracht op voorhand willen plannen, waardoor niet kan worden aangenomen dat op voorhand vast 

staat dat voor de verzoeker bij zijn overdracht geen plaats zal worden voorzien in een opvangfaciliteit.  

 

Waar de verzoeker verder verwijst naar de overbevolking in het CARA-opvangcentrum in Bari, merkt de 

Raad op dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker op 6 juni 2016 zal 

worden verwijderd naar Venetië. De verzoeker maakt op geen enkele wijze concreet aannemelijk dat de 

kwaliteit van de opvangfaciliteiten in de regio Venezia ondermaats is of dat hij in die regio geen toegang 

zal hebben tot de adequate opvangvoorzieningen voor asielzoekers.   

 

De verzoeker verwijst vervolgens naar een aantal arresten van de Raad. Deze arresten kennen echter 

geen precedentenwaarde en de relevantie ervan kan in de onderhavige zaak, mede gelet op het feit dat 

de thans bestreden beslissingen blijk geven van een uitgebreider onderzoek dan het geval was in de 

zaken waarnaar de verzoeker verwijst, niet zonder meer worden aangenomen. Overigens werd het 

Tarakhel arrest van het EHRM in later rechtspraak enigszins geactualiseerd en genuanceerd. Ter zake 

kan worden gewezen op de zaak A.M.E. v. Nederland van 13 januari 2015 van het EHRM waarin 

herhaald werd dat de recentere situatie van de opvangstructuren in Italië niet kan worden vergeleken 

met de situatie in Griekenland ten tijde van de zaak M.S.S. (EHRM, zaak A.M.E v. Nederland, 13 januari 
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2015, nr. 51428/10, §35). Het Hof heeft duidelijk gesteld dat een terugwijzing naar Italië in beginsel geen 

schending van artikel 3 van het EVRM uitmaakt. In een arrest van 30 juni 2015 bevestigde het EHRM 

overigens dat, ook al rijzen ernstige twijfels over de capaciteiten van het systeem, de structuur en de 

algemene situatie van de opvangvoorzieningen in Italië op zichzelf de verwijdering van asielzoekers 

naar Italië niet kunnen verhinderen (EHRM A.S/Zwitserland, 30 juni 2015, § 36). De verzoeker brengt 

geen argumenten bij die daar in casu anders over zouden kunnen doen oordelen. 

 

Wat de kritiek inzake de beoordeling van de in de besluitvormingsprocedure voorgelegde persartikels 

betreft, is de Raad van oordeel dat het niet kennelijk onredelijk is van de gemachtigde om de voorkeur 

te geven aan rapporten van gezaghebbende nationale en internationale organisaties boven persartikels. 

Ook het EHRM hecht de meeste waarde aan onafhankelijke, gezaghebbende rapporten. Het standpunt 

van de gemachtigde: “Betreffende de in de tussenkomst dd. 12.04.2016 aangehaalde persberichten van 

France 24, RTBF en CCTV wensen we op te merken dat deze publicaties niet zonder meer als objectief 

en accuraat kunnen worden beschouwd. Het gegeven dat eender welk analoog of digitaal medium een 

artikel publiceert bewijst immers niet de correctheid en objectiviteit van de erin vermelde feiten. De in 

analoge en digitale media gepubliceerde berichten en meningen zijn dan ook wat ze zijn, namelijk 

publicaties waar geen objectieve bewijswaarde aan kan worden toegekend en dit in tegenstelling tot de 

rapporten van toonaangevende, gezaghebbende nationale en internationale organisaties. Betreffende 

het citaat, geraadpleegd via http://www.dublinproject.eu/fr/Actualités-Dublin benadrukken we dat dit niet 

gedateerd is en we dan ook niet kunnen nagaan op welke periode dit betrekking heeft.” is op het eerste 

gezicht niet onjuist noch kennelijk onredelijk.  

 

Waar de verzoeker verwijst naar een rapport van OSAR en een interview met een directeur van het 

SPRAR-systeem, merkt de Raad op dat dit rapport in oktober 2013 werd gepubliceerd en dat de 

informatie die hieruit blijkt nog van ruim daarvoor dateert. Ook de informatie uit het voormelde interview 

slaat op de periode 2012-2013. Daar tegenover staat dat uit de informatie die de gemachtigde hanteert 

en ook uit de informatie die de verzoeker bijbrengt, blijkt dat de Italiaanse overheden sindsdien grote 

inspanningen hebben geleverd en de opvangvoorzieningen aanzienlijk hebben uitgebreid. Met de 

verwijzing naar deze stukken toont de verzoeker dan ook niet aan dat hij anno 2016 bij een 

Dublinoverdracht naar Italië aan dermate onmenselijke behandelingen zal worden blootgesteld dat een 

schending van artikel 3 van het EVRM moet worden vastgesteld. Ook met het citaat uit de mededeling 

van het UNHCR van 11 april 2014, kan zulks niet blijken. Dit citaat betreft enkel een oproep aan de EU 

om Italië te ondersteunen bij het verhogen van de opvangcapaciteit. Hieruit blijkt nog niet dat hieraan 

geen gevolg zou zijn gegeven. 

 

Het extract uit het artikel van the Guardian van 26 november 2015 dat de verzoeker aanhaalt betreft een 

citaat van de voorzitter van de organisatie “Associazione 3 Febbraio”. Voor zover al kan worden 

aangenomen dat zijn verklaringen berusten op objectief vastgestelde feiten, merkt de Raad op dat het 

slechts de situatie in een aantal noodopvangfaciliteiten betreft. De verzoeker maakt echter niet 

aannemelijk dat hij, als Dublinterugkeerder met een uitdrukkelijk overnameakkoord, in een dergelijke 

opvanginitiatief zal terecht komen. In casu leert de lezing van de bestreden akte en het AIDA-rapport 

van december 2015 dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen verschillende opvangstructuren 

en de verschillende fasen in opvang in Italië (p. 60 e.v.). 

 

Er lijkt vooreerst een onderscheid gemaakt te moeten worden tussen zgn. eerste lijnsopvang, enerzijds, 

en zgn. tweede lijnsopvang, anderzijds, zoals voorzien door de Italiaanse wetgeving. In de eerste 

lijnsopvang situeren zich de tijdelijke opvangcentra (CAS) en de reguliere opvangcentra voor 

asielzoekers (CARA, CDA en CPSA). De tijdelijke opvangcentra (CAS) werden opgericht om tegemoet 

te komen aan een toenemende influx van bootvluchtelingen. Deze tijdelijke opvangcentra staan geheel 

los van de reguliere opvangcentra. In de bestreden beslissing wijst de verwerende partij erop dat er 

geen tekenen zijn van interferentie tussen beide “circuits”. De verzoeker zal, met andere woorden, niet 

terecht komen in een zgn. CAS. De reguliere opvangcentra (CARA, CDA en CPSA) voorzien in een 

eerste grootschalige opvang tot asielzoekers kunnen doorstromen naar het SPRAR-netwerk. Uit het 

AIDA-rapport blijkt dat asielzoekers in het algemeen in deze eerstelijnsvoorzieningen blijven voor een 

duur van 7 tot 30 dagen, tot wanneer zij kunnen doorvloeien naar de tweedelijnsopvang, in het zgn. 

SPRAR-netwerk. Het betreft hier kleinschaligere opvangvoorzieningen, gemeenschapshuizen of 

appartementen. In deze opvangvoorzieningen worden meer en betere diensten aangeboden, en blijkens 

de stukken lijkt het probleem van overbevolking zich niet te situeren op dit niveau. Op grond van deze 

vaststellingen toont verzoeker, een alleenstaande jonge man die verklaarde geen 

gezondheidsproblemen te hebben, niet aan dat de korte periode die hij zou moeten doorbrengen in een 
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CARA-voorziening alvorens hij zou doorstromen naar een SPRAR-voorziening, gelijk zou staan met een 

behandeling die van een dermate hardheid is dat ze strijdt met artikel 3 van het EVRM. 

 

De Raad wijst verder op de volgende passage in de bestreden akte: 

 

“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 administratiefdossier). Het SPRAR netwerk zal tegen begin 2016 

32.000 personen kunnen herbergen ("Italian Roadmap" 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 gedane inspanningen vruchten afwerpen ("Italian Roadmap" pagina 2). 

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

vluchtelingen de lidstaten voor zeer grote uitdagingen inzake opvang en behandeling plaatst, maar dat 

dit er niet toe mag leiden dat vluchtelingen de facto de lidstaat kunnen uitkiezen waar zij hun 

asielaanvraag willen behandeld zien.” 

 

Wat de citaten uit een rapport van Artsen Zonder Grenzen (MSF) en de NGO Lasciate CIEntrare betreft, 

merkt de Raad op dat hieruit op het eerste gezicht nog niet blijkt dat de toestand in de overgrote 

meerderheid van de verscheidene hierboven geduide opvangstructuren dermate slecht is dat van 

structurele, inhumane toestanden in de asielopvang kan worden gesproken. De informatie van Artsen 

Zonder Grenzen handelt over de situatie in de opvangcentra op Sicilië, en meer bepaald het emergency 

reception centre te Pozzallo. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker naar 

Venetië wordt overgebracht, zodat het op het eerste gezicht uitgesloten is dat de verzoeker in een CAS 

in Sicilië zal terecht komen. Ook de informatie van Lasciate CIEntrare, voor zover het al om objectief 

verifieerbare gegevens gaat, kan op het eerste gezicht niet op verzoekers geval worden betrokken. De 

informatie is immers zeer algemeen en vaag en hieruit blijkt geen enkele beoordeling in deze of gene 

zin van de opvangvoorzieningen voor Dublinterugkeerders.  

 

Uit de bestreden akte blijkt voorts dat de gemachtigde erkent dat er punctuele problemen zijn inzake de 

opvang en behandeling van asielzoekers. Hij neemt echter niet aan dat het om dermate structurele 

problemen gaat dat moet worden afgezien van de overdracht aan Italië in toepassing van de Dublin-III-

Verordening. Hieromtrent kan het volgende gelezen worden: 

 

“We zijn van oordeel dat bronnen, die de Italiaanse onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers 

belichten, inderdaad kritische kanttekeningen plaatsen bij bepaalde aspecten, maar een genuanceerd 

beeld geven en eveneens aantonen dat de Italiaanse instanties zich niet onverschillig opstellen en 

maatregelen nemen om bepaalde tekortkomingen het hoofd te bieden. Ze geven ons inzien dan ook 

geen aanleiding te besluiten dat de procedure voor het bekomen van internationale bescherming en 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, up to date tot 

december 2015, 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; 

"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).” 

 

De citaten uit de rapporten waarnaar de verzoeker verwijst, doen daar op het eerste gezicht niet anders 

over denken, temeer nu ze, fragmentarisch als ze zijn, weliswaar bepaalde moeilijkheden aan de 

oppervlakte brengen, maar de conclusie van de verwerende partij, met name dat er geen sprake is van 

structurele tekortkomingen in de Italiaanse asielprocedure en opvangvoorzieningen waardoor 

asielzoekers die in het kader van de Dublin-verordening worden overgedragen, er onmenselijk of 

vernederend behandeld zullen worden in de zin van artikel 3 van het EVRM niet ondermijnen. Ter zake 
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kan worden gewezen op de zaak A.M.E v. Nederland van 13 januari 2015 van het EHRM waarin 

herhaald werd 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. (EHRM, zaak A.M.E v. Nederland, 13 januari 

2015, nr. 51428/10, §35). Het Hof heeft duidelijk gesteld dat een terugwijzing naar Italië in beginsel geen 

schending van artikel 3 van het EVRM uitmaakt. In een arrest van 30 juni 2015 bevestigde het EHRM 

overigens dat, ook al rijzen ernstige twijfels over de capaciteiten van het systeem, de structuur en de 

algemene situatie van de opvangvoorzieningen in Italië op zichzelf de verwijdering van asielzoekers 

naar Italië niet kunnen verhinderen (EHRM A.S/Zwitserland, 30 juni 2015, § 36). Verzoeker brengt geen 

argumenten bij die daar in casu anders over zouden kunnen doen oordelen. 

 

Samenvattend kan dan ook worden gesteld dat de verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat de 

gemachtigde niet deugdelijk heeft onderzocht en gemotiveerd dat er, op het vlak van zijn individuele 

situatie of in het licht van de algemene situatie in Italië gronden zijn om een risico op een schending van 

artikel 3 van het EVRM aannemelijk te maken en er geen grond is voor de behandeling van de 

asielaanvraag door de Belgische instanties met toepassing van artikel 17(1) van Verordening 604/2013. 

De verzoeker betwist voorts niet dat de Italiaanse overheden overeenkomstig artikel 13.1. van de 

Dublin-III-Verordening de bevoegde lidstaat zijn voor de behandeling van zijn asielaanvraag.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en de door de verzoeker 

genoemde bepalingen van de Dublin-III-Verordening, blijkt op het eerste gezicht niet.  

 

Gelet op de informatie die thans voorligt en gelet op het profiel van de verzoeker, zijnde een gezonde 

alleenstaande en hoogopgeleide man van 23 jaar waarvan niet blijkt dat hij bijzondere noden heeft, 

dient de Raad prima facie tot de conclusie te komen dat er geen indicaties zijn dat de overdracht naar 

Italië in strijd is met de bescherming geboden door artikel 3 van het EVRM. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM ligt dus prima facie niet voor.  

 

2.3.2.1.3. Het eerste middel is niet ernstig.    

 

2.3.2.2. In een tweede middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM, van 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van de 

zorgvuldigheidsplicht.  

 

Wederom verschaft hij eerste een rechtstheoretische toelichting bij de geschonden geachte bepalingen. 

Vervolgens onderbouwt hij het middel als volgt: 

 

“22. De bestreden beslissing lijkt ervan uit te gaan dat gezien de relatie tussen verzoeker en Dhr. L. J. 

enkel sinds een aantal maanden duurt, deze de bescherming geboden door art. 8 EVRM niet verdient. 

 

Er is echter sprake van een familieband die hecht genoeg is opdat verzoeker er via zijn raadsman 

melding zou maken aan de tegenpartij, en hiervan de bescherming zou vragen. Ze was tevens hecht 

genoeg opdat Dhr. J. de moeite zou doen om een verklaring hieromtrent op te stellen en over te maken 

aan de tegenpartij. 

 

Verzoeker en Dhr. J. waren van plan om te gaan samenwonen en om een verklaring van wettelijke 

samenwoonst af te leggen. 

 

Wanneer er, zoals in casu, voldoende elementen zijn voorgelegd waaruit het bestaan en de hechtheid 

van de aangehaalde familieband blijkt, in tempore non suspecto daarenboven, komt het niet toe aan de 

tegenpartij om soeverein te oordelen dat de aangehaalde familieband niet hecht genoeg zou zijn zonder 

hierover op een andere manier te motiveren dan door te stellen dat verzoeker en zijn partner maar een 

aantal maanden een koppel zijn. 

 

23. Het doel van art. 8 EVRM is precies om de privé- en familieleven te beschermen tegen zulke 

oordelen en inmengingen van de overheid; door – zij het impliciet – te besluiten dat de relatie van 

verzoeker met Dhr. J. niet onder het toepassingsgebied van art. 8 EVRM valt, verdraait de tegenpartij de 

geest en het doel van deze bepaling, en vermijdt zij om de toetsing vereist door art. 8, lid 2 EVRM te 

verrichten. 

 

Zulke verdraaiing maakt een schending uit van deze bepaling.  
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De tegenpartij had, overeenkomstig lid 2 van art. 8 EVRM, een afweging moeten maken tussen het 

privé- en familieleven van verzoeker en het noodzakelijk belang om verzoeker te dwingen om terug te 

keren naar Italië.  

 

De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek 

van de zaak met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen.  

 

Aan deze plicht is hier overduidelijk niet voldaan.  

 

24. Ook diverse arresten van het EHRM bevestigen dat de evenredigheidsafweging op basis van 

concrete en uitzonderingscriteria dient te geschieden. In de recente zaak Shakurov t. Rusland besliste 

het Hof :  

 

« (a) General principles  

 

193. The Court has previously examined a number of cases raising issues of family or private life in the 

context of expulsion or exclusion of an alien, for instance following a criminal conviction. Article 8 issues 

were also raised in some cases in which, like in the present case, the applicants faced extradition from 

the respondent State to another State, in which they were wanted for an offence (see King v. the United 

Kingdom (dec.), no. 9742/07, 26 January 2010, and Aronica v. Germany (dec.), no. 72032/01, 18 April 

2002; see also Launder v. the United Kingdom, no. 27279/95, Commission decision of 8 December 

1997, and Raidl v. Austria, no. 25342/94, Commission decision of 4 September 1995). 

 

194. The Court has held in cases concerning expulsion of settled migrants that as Article 8 protects the 

right to establish and develop relationships with other human beings and the outside world and can 

sometimes embrace aspects of an individual’s social identity, it must be accepted that the totality of 

social ties between a settled migrant and the community in which they are living constitutes part of the 

concept of ‘private life’ within the meaning of Article 8 (see, as a recent authority, Üner v. the 

Netherlands [GC], no. 46410/99, § 59, ECHR 2006 XII, and Boultif v. Switzerland, no. 54273/00, § 48, 

ECHR 2001 IX). Regardless of the existence or otherwise of a ‘family life’, the expulsion of a settled 

migrant constitutes interference with his or her right to respect for private life. It will depend on the 

circumstances of the particular case whether it is appropriate for the Court to focus on the ‘family life’ 

rather than the ‘private life’ aspect. 

195. Concerning justification of an interference with a person’s private or family life, it is the Court’s 

established case law that such interference will be in breach of Article 8 of the Convention unless it can 

be justified under paragraph 2 of that Article as being ‘in accordance with the law’, as pursuing one or 

more of the legitimate aims listed therein, and as being ‘necessary in a democratic society’ in order to 

achieve the aim or aims concerned (see, in a variety of contexts, Maslov v. Austria [GC], no. 1638/03, § 

65, ECHR 2008; Enea v. Italy [GC], no. 74912/01, § 140, ECHR 2009; and S.H. and Others v. Austria 

[GC], no. 57813/00, § 89, 3 November 2011). »   

In casu werd er geen afweging van de belangen verricht, daar de relatie van verzoeker met Dhr. J. als 

niet voldoende hecht om onder de bescherming van art. 8 EVRM te vallen, werd geacht.   

 

De bestreden beslissing is bij gebreke aan enige afweging, evident niet redelijk en niet proportioneel.  

 

25. Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van art. 8 EVRM, net zoals die van de 

overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of met 

praktische regelingen   en anderzijds, dat deze bepalingen primeert op de bepalingen van de 

vreemdelingenwet  , is het de taak van het bestuur om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig 

mogelijk onderzoek te doen van de zaak, en dit op  grond van de omstandigheden waarvan zij kennis 

heeft of zou moeten hebben.  

 

In deze optiek kan tevens verwezen worden naar het zorgvuldigheidsbeginsel dat de overheid de 

verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding.  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de beoordeling van het door art. 8 van het EVRM 

beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een « fair balance » moet worden 

gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds, en het algemeen belang 
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van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare 

orde anderzijds.  

In casu is duidelijk dat het bestuur niet alle relevante feiten en omstandigheden in zijn belangenafweging 

heeft betrokken, en met name de liefdesrelatie tussen verzoeker en Dhr. J. gewoonweg als niet waardig 

van de bescherming van art. 8 EVRM heeft beschouwd. 

 

Nochtans is de tegenpartij op de hoogte van het gezinsleven en de aanwezigheid van effectief beleefde 

hechte persoonlijke banden tussen verzoeker en zijn partner. 

 

De bestreden beslissing houdt met het gezinsleven van verzoeker geen rekening en maakt dan ook een 

schending uit van artikel 8 van het EVRM.  

 

Het middel is gegrond.” 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven. Wanneer een schending van het recht op respect 

voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt aangevoerd, kijkt de Raad dan ook in de eerste 

plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te 

onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en 

gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is 

van een privé- en/of familie- en gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de 

bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, 

Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’ noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen een feitenkwestie 

die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde nauwe persoonlijke banden. Wat het 

bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake is van 

een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen deze 

familie- of gezinsleden voldoende hecht is (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 

november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de beoordeling van het door artikel 8 van het EVRM 

beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een ‘fair balance’ moet worden 

gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van 

de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare 

orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezinsleven is echter niet 

absoluut is. Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse 

gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een Staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, 

§ 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de 

algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van 

gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan 

(EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, 
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Mugenzi/Frankrijk, § 43), noch om het recht op een bepaalde verblijfstitel te garanderen (EHRM 16 

december 2014, Chbihi Loudoudi en a./België, § 135). De Verdragsstaten hebben het recht, op grond 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht en ongeacht de verplichtingen die voor hen van 

verdragen voortvloeien, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-

onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De Staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden 

voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

In een situatie van eerste toelating, zoals ook in dit geval aan de orde is, oordeelt het EHRM dat er geen 

toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, maar moet eerder 

onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de Staat om de betrokken vreemdeling op zijn 

grondgebied te laten blijven zodat hij zijn recht op eerbiediging van het gezinsleven aldaar kan 

handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), 

§ 105). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de Staat een 

billijke afweging heeft gemaakt tussen de concurrerende belangen van het individu, enerzijds, en de 

samenleving, anderzijds. Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere 

beoordelingsmarge. 

 

De omvang van de positieve verplichting die op de Staat rust is afhankelijk van de specifieke 

omstandigheden van de betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, 

Rees/The United Kingdom, § 37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, 

§ 39; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 106-107).  

 

De verzoeker stelt dat in de bestreden akte niet wordt aangenomen dat zijn relatie met de heer J. 

voldoende hecht is om onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM te vallen en brengt hiertegen 

in dat er sprake is van een familieband die hecht genoeg is opdat enerzijds de verzoeker via zijn 

raadsman hiervan melding zou maken aan de diensten van de verweerder en anderzijds de heer J. de 

moeite heeft gedaan om hieromtrent een verklaring op te stellen.  

 

Dienaangaande merkt de Raad op dat het bestaan van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM in de feiten dient te worden beoordeeld. Er valt dan ook niet in te zien hoe de loutere melding 

ervan en de loutere moeite om een verklaring van wettelijke samenwoonst op te stellen, zou kunnen 

volstaan om een voldoende hechte en beleefde familiale banden aan te nemen derwijze dat deze de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM genieten. Ook de loutere bewering, met geen enkel feitelijk 

gegeven onderbouwd, dat de verzoeker en de heer J. van plan zijn om te gaan samenwonen en om een 

verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen, volstaat niet. Overigens dient te worden vastgesteld 

dat in de verklaring van de heer J., waarvan een afschrift zich in het administratief dossier bevindt, 

geenszins dergelijke voornemens zijn opgenomen.  

 

In de bestreden akte kan met betrekking tot de vermeende relatie met de heer J. het volgende worden 

gelezen: 

“Betreffende de verklaarde relatie met een Belgische man merken we op dat Verordening 604/2013 de 

verantwoordelijkheid legt bij de lidstaat, waar een gezinslid van de verzoeker is toegelaten tot verblijf als 

persoon die internationale bescherming geniet (artikel 9) of als indiener van een verzoek voor 

internationale bescherming (artikel 10). De verklaarde partner van de betrokkene is geen begunstigde 

van internationale bescherming of verzoeker voor internationale bescherming, maar een Belgisch 

staatsburger. Dit betekent dat de vermelde artikels in dit geval niet van toepassing zijn. 

Indien zou worden aangevoerd dat de overdracht van de betrokkene aan Italië een schending betekent 

van zijn grondrechten en meer bepaald van artikel 8 van het EVRM, zijn recht op de eerbiediging van 

zijn familie- en gezinsleven wensen we te benadrukken dat het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens oordeelde dat artikel 8 van het EVRM niet inhoudt dat een staat verplicht is de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van gemeenschappelijk verblijf te respecteren. Met toepassing van de 

beginselen van het internationaal recht is het immers de taak van de overheid om de openbare orde te 

waarborgen en in het bijzonder het recht van binnenkomst en het verblijf te controleren. De overheid is 

er wel toe gehouden een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen en dit op grond van de 

omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten hebben. De omvang van deze positieve 

verplichtingen zijn afhankelijk van de precieze omstandigheden die eigen zijn aan het individuele geval. 

Het komt in deze ook aan de betrokkene toe op voldoende wijze het bestaan van een duurzaam en 

reëel bestaand familie- of gezinsleven aan te tonen en tevens aan te voeren op welke wijze een 

overdracht aan Italië dit gezinsleven zou schenden. We wijzen er op dat in een door de verklaarde 
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partner van de betrokkene geschreven verklaring wordt gemeld dat de betrokkene vanuit Italië naar 

België kwam om zijn (vorige) partner te zoeken. Hij vond deze echter niet en leerde wat later zijn huidige 

partner kennen. Na een tijd begonnen ze een relatie. We wensen te benadrukken dat de betrokkene 

heden iets meer dan vijf maanden in België verblijft. In de tussenkomst dd. 12.04.2016 wordt gesteld dat 

de betrokkene sinds december 2015 een relatie heeft met een Belgische man. In de handgeschreven 

verklaring van de verklaarde partner van de betrokkene, gevoegd bij de vermelde tussenkomst, lezen 

we dat de betrokkene en zijn verklaarde partner na enkele ontmoetingen, volgend op hun eerste 

ontmoeting op 19.12.2015, besloten een relatie te beginnen. We kunnen niet anders dan besluiten dat 

de verklaarde relatie nog maar kort van duur is en deze partnerrelatie vanwege die reden niet kan 

worden gelijkgesteld met een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Verder wensen we op 

te merken dat het EHRM eerder oordeelde dat ook rekening moet worden gehouden of het gezinsleven 

werd ontwikkeld tijdens een periode dat de betrokken personen wisten dat gezien de verblijfsstatus van 

één van hen, het onmiddellijk duidelijk was dat het voortzetten van het gezinsleven op het grondgebied 

van de verdragsluitende staat een precair karakter zou kennen. Indien zulke situatie zich voordoet zal 

enkel in uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van het EVRM worden vastgesteld 

(cfr. EHRM, 17 april 2014, Paposhvili v. België, § 142). De betrokkene vroeg op 29.12.2015 asiel in 

België nadat iets meer dan een maand daarvoor vanwege de illegale binnenkomst van het grondgebied 

van de lidstaten zijn vingerafdrukken werden geregistreerd door de Italiaanse instanties. De betrokkene 

kon dus vermoeden dat de Belgische instanties zich in hun onderzoek naar de verantwoordelijke lidstaat 

op grond van het resultaat van het vingerafdrukkenonderzoek zouden richten tot de Italiaanse instanties 

en dat hij in geval van een akkoord voor overname zich zal dienen te wenden tot de Italiaanse instanties 

voor de behandeling van zijn asielaanvraag.” 

 

Met zijn vage beweringen toont de verzoeker op het eerste gezicht niet aan dat deze beoordeling 

kennelijk onredelijk of feitelijk onjuist is. De Raad merkt op dat de vaststellingen van de gemachtigde 

steun vinden in de stukken van het administratief dossier. Betreffende de vermeende relatie met de heer 

J. kan in het dossier enkel een melding van verzoekers advocaat en een handgeschreven verklaring van 

de heer J. worden teruggevonden. Los van het feit dat deze verklaringen niet op hun waarachtigheid 

kunnen worden getoetst nu zij door geen enkel objectief feitelijk gegeven worden onderbouwd, kan uit 

deze verklaringen niet blijken dat er tussen de verzoeker en de heer J. sprake is van effectief beleefde 

nauwe persoonlijke banden die een gezins- of familieleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

constitueren. Uit deze verklaringen blijkt dat de verzoeker en de heer J. niet samenwonen, dat zij elkaar 

sinds een vijftal maand meer en meer ontmoeten en dat de “gevoelens” aan het groeien zijn, doch een 

dergelijk pril stadium van “daten” kan geenszins gelijkgesteld worden met een daadwerkelijk beleefd 

gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

 

Nu op het eerste gezicht niet blijkt en de verzoeker ook niet concreet aantoont dat een 

beschermenswaardig gezinsleven voorligt dat valt onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het 

EVRM, kan prima facie geen schending van deze bepaling worden vastgesteld. 

 

Voor het overige wijst de Raad er op dat uit de hierboven geciteerde passages in de bestreden akte, 

blijkt dat de gemachtigde wel degelijk rekening heeft gehouden met de familiale toestand van de 

verzoeker. De verzoeker, die overigens niet ingaat op de concrete motivering betreffende het 

ontwikkelen van een gezinsleven in een periode dat men zich bewust was van het precair karakter van 

het verderzetten van de relatie in België, toont met zijn betoog niet aan dat de bestreden beslissingen 

zijn genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van 

de appreciatiebevoegdheid waarover het bestuur beschikt. Er blijkt niet dat met bepaalde stukken of 

elementen ten onrechte geen rekening is gehouden of dat de bestreden beslissingen niet op zorgvuldige 

wijze werden voorbereid. 

 

De verzoeker toont prima facie geen schending aan van de materiële motiveringsplicht, de 

zorgvuldigheidsplicht of artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

 

Het tweede middel is niet ernstig. 

 

2.4. De verzoeker heeft geen ernstige middelen aangevoerd die die de vernietiging van de 

aangevochten beslissing zouden kunnen verantwoorden. Dienvolgens is niet voldaan aan de tweede 

van de drie cumulatieve voorwaarden, zoals opgelegd in de artikelen 39/82, § 2 van de 

vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het PR RvV, om tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid van de bestreden beslissing over te gaan.  
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Deze vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te 

verwerpen 

 

3. 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 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie juni tweeduizend zestien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. H. VAN GOETHEM Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

H. VAN GOETHEM C. DE GROOTE 

 


