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 nr.  197 751 van 11 januari 2018 

in de zaak x / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op haar gekozen woonplaats bij 

advocaat Annick HENDRICKX 

Marcel Broodthaersplein 8/5 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 9 januari 2018 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) van 4 januari 2018. 

 

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 9 januari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX 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 

 

1.1 Verzoekster kwam op 29 mei 2017  België binnen en vroeg op 7 juni 2017 asiel aan. 
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1.2 Op 29 juni 2017 richtte de Dienst Vreemdelingenzaken een verzoek tot overname aan Italië 

overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees 

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

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

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

wordt ingediend (hierna: de Dublin III-verordening). 

 

1.3 De Italiaanse autoriteiten hebben niet geantwoord binnen een termijn van twee maanden op  

het verzoek tot overname, zodat, overeenkomstig artikel 18 (7) van de Dublin III- verordening, Italië 

werd aangeduid als de voor de behandeling van de asielaanvraag verantwoordelijke lidstaat. 

 

1.4 Op 6 december 2017 werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf met bevel om het  

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

1.5 Op 4 januari 2018 werd aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding  

met het oog op verwijdering afgegeven (bijlage 13 septies). Dit is de thans bestreden beslissing, die als 

volgt gemotiveerd is: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC MAINTIEN EN VUE D’ELOIGNEMENT 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

[…] 

 

Aan de mevrouw, die verklaart te heten: 

[…] 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, 

[…] 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend artikel / 

volgend(e) artikel(en) van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

ijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

d heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten, dat haar 

betekend werd op 5.12.2017 (bijlage 26 quater van 5.12.2017). 

 

[…] 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens van Italië te doen terugleiden: 

Op 7.06.2017 diende betrokkene een asielaanvraag in. Op 5.12.2017 nam België een beslissing tot 

weigering van verblijf met een bevel om het grondgebied te verlaten, geldig 10 dagen (bijlage 26quater). 

Deze beslissing werd op 5.12.2017 aan betrokkene betekend. 

Bovendien blijkt uit onderzoek dat betrokkene geregistreerd werd in de EURODAC-databank (Italië). 

Het feit dat de zoon van betrokkenes echtgenoot, A. M. (°29.05.20185), legaal in België verblijft als 

erkend vluchteling (asielaanvraag van 11.07.2014) geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Een 

repatriëring staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of 
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privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale relaties wat 

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

 

Betrokkenes echtgenoot A. A. (°11.04.1957) en zoon A. A. (°1.01.1994) verblijven ook illegaal in België. 

Zij kregen net als betrokkene een bevel om het grondgebied te verlaten en dienen dus eveneens België 

te verlaten. 

Betrokkene verblijft echter nog steeds op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Zij 

respecteert de reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven 

aan een bevel om het grondgebied te verlaten dat aan haar afgeleverd zal worden zodat een 

gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 

 

[…] 

 

Vasthouding 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien haar terugleiding naar de grens van Italië niet onmiddellijk 

kan uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten, dat haar 

betekend werd op 5.12.2017 (bijlage 26 quater van 5.12.2017). 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat zij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te haren laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

Gezien betrokkene niet in bezit is van aan geldig reisdocument op het moment van haar arrestatie, is 

het noodzakelijk haar ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden ten einde de 

overname te vragen aan Italië. 

 

[…] 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

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

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

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen.  

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

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

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

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

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

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

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

 

2.1. Het uiterst dringende karakter  

 

In casu bevindt verzoekster 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 uiterst dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt niet betwist door 

verweerder.  

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

2.2. De middelen 

 

2.2.1.  In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 62 van de vreemdelingenwet 

en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen. Het middel wordt uiteengezet als volgt: 

 

“Eerste middel: Schending van artikel 62 van de wet van 15 december 1980 en van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 aangaande de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 
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De verwijderingsbeslissing rust op de achterliggende overweging dat Italië een Europese lidstaat is die 

de Conventie van Genève heeft ondertekend, waardoor betrokkene in de mogelijkheid zal gesteld 

worden om een asielaanvraag in te dienen, die correct zal verlopen en met gepaste 

opvangmogelijkheden. 

 

Op basis van recente rapporten blijkt dat de omzetting van onder meer de Procedurerichtlijn (Richtlijn 

2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de 

lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus ) en de Opvangrichtlijn (richtlijn 

2003/9/EG van 27.01.2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de 

lidstaten) niet correct gebeurde. 

 

De Italiaanse asielprocedure getoetst aan richtlijnen 

 

Een aantal aspecten van de Italiaanse asielprocedure is in strijd met de Procedurerichtlijn van 

01.12.2005:  

 

- Eén strijdig aspect betreft de gang van zaken aangaande de organisatie van een gehoor. De 

asielzoeker wordt bijvoorbeeld niet standaard bijgestaan door een tolk. Dit terwijl de Procedurerichtlijn 

bepaalt dat de asielzoeker gebruik moet kunnen maken van de diensten van een tolk indien een goede 

communicatie dat vereist. ( zie artikel 10 lid l onder b en artikel 13 lid 3 onder b).  

- Het is daarnaast niet duidelijk of de asielzoeker in overeenstemming met artikel 13 lid 3 in staat 

wordt gesteld de gronden van zijn asielverzoek uiteen te zetten.  

- Daarnaast wordt de beslissing op de asielaanvraag niet standaard kenbaar gemaakt in een taal die 

de vreemdeling redelijkerwijs kan geacht worden te begrijpen.  

- Overeenkomstig de Procedurerichtlijn dient een lidstaat in principe binnen 6 maanden een eerste 

beslissing te nemen. Ik vele gevallen heeft er dan nog geen nader gehoor plaatsgevonden.  

- Als er beschikkingen worden genomen, ontbreekt in de meeste gevallen een deugdelijke motivering, 

met name als gevolg van een volstrekt onvoldoende inhoudelijk gehoor voor wat betreft de 

asielmotieven.  

 

Opvang van asielzoekers in Italië 

 

Het Italiaanse opvangsysteem laat te wensen over. De Italiaanse overheid gaat ervan uit dat de 

vreemdelingen voor zichzelf dienen te zorgen. Er is slechts een kleine minderheid die toegang krijgt tot 

de opvangprojecten. Of men recht op opvang krijgt, hangt veelal af van de gemeente waar de 

asielzoekers zich bevinden en of in die gemeente een integratieproject bestaat.  

Zorgdragen voor opvang is een verplichting die vervat zit in artikel 13 Opvangrichtlijn. 

Gelet op het voorgaande, had de DVZ minstens schriftelijke garanties aangaande een correcte 

behandeling van de asielprocedure en aangaande de mogelijkheid tot opvang, dienen te vragen aan de 

Italiaanse overheden. 

De DVZ kan niet zomaar voorbij gaan aan de vele moeilijkheden voor vluchtelingen in Italië.  

 

Verzoekster verwijst naar een artikel in bijlage, van “De Redactie”. De heer Angelo Van Schaik deelde 

mee aan “De Redactie” dat het Italiaanse opvangsysteem op instorten staat. Daar de Italiaanse regering 

de instroom niet meer aankan, heeft zij een verzoek ingediend bij de Europese Unie om schepen met 

vluchtelingen te mogen weigeren in Italiaanse havens. Volgens De redactie betreft het een noodkreet 

van de Italiaanse regering, die het toenemend aantal vluchtelingen niet meer aankan, met alle gevolgen 

van dien (geen opvangplaats, moeilijke toegang tot de asielprocedure – vaak zonder voldoende 

voorlichting en zonder bijstand van een raadsman, gebrek aan tolken, uiterst gebrekkige medische 

zorgverlening….). De DVZ is hier uiteraard van op de hoogte (cfr relocatieprojecten).” 

 

2.2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van  

de bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet verplichten de overheid in de akte de 

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

een “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

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

zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste 

bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 

1991, bestaat erin 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 
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nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die 

gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is 

kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is 

de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden. 

Verzoekster voert dan wel de schending aan van de formele motiveringsplicht, maar brengt geen enkel 

concreet argument aan waaruit zou kunnen blijken dat niet is voldaan aan de vereisten van deze 

verplichting. Een schending ervan is dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

 

Verzoekster voert in het middel verder aan dat zowel de Opvangrichtlijn als de Procedurerichtlijn in 

Italië niet volledig correct werden omgezet. Zij betoogt dat de Dienst Vreemdelingenzaken derhalve 

minstens schriftelijke garanties aangaande een correcte behandeling van de asielprocedure en de 

mogelijkheden tot opvang had moeten vragen aan de Italiaanse overheden. Zij wijst verder op een 

artikel van "De Redactie" waarin er sterke kritiek wordt geuit op het Italiaans opvangsysteem. In het 

bijzonder wordt in dit stuk gewezen op een tekort aan opvangplaatsen, moeilijkheden bij de 

toegang tot de asielprocedure, een tekort aan tolken en gebrekkige medische zorgverlening. 

 

De Raad dient vast te stellen dat de kritiek van verzoekster uitsluitend betrekking heeft op de 

beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten van 6 december 

2017, aan haar ter kennis gebracht op 8 december 2017. Het thans bestreden bevel, dat ertoe 

strekt vast te stellen dat verzoeker aan het in de beslissing van 6 december 2017 vervatte bevel 

om het grondgebied te verlaten geen gevolg heeft gegeven, is een maatregel die los staat van 

deze eerdere beslissing.  

Ter terechtzitting verklaart de advocate van verzoekster dat zij op 8 januari 2018 met een ter post 

aangetekend schrijven een annulatieberoep heeft ingediend tegen de beslissing van 6 december 

2017. Daargelaten of de handelswijze van de verwerende partij om over te gaan tot een 

gedwongen uitvoering vooraleer de betrokkene zijn wettelijke beroepsmogelijkheden heeft 

uitgeput, in overeenstemming is met het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van 

artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, kan de Raad in de 

actuele stand van het geding slechts vaststellen dat  de beslissing tot weigering van verblijf van 6 

december 2017, ingevolge het ‘privilège du préalable’, wordt vermoed wettig te zijn, zolang deze 

niet werd vernietigd. Het louter instellen van een annulatieberoep brengt immers geen omkering 

mee van het vermoeden dat een administratieve rechtshandeling, tenminste zolang ze door de 

Raad niet is vernietigd, moet worden geacht wettig te zijn ("privilège du préalable") (RvS 4 

december 2014, nr. 229.458). 

 

De kritiek op de overname van de asielprocedure door de Italiaanse overheden is niet gericht 

tegen het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten en kan aldus niet leiden tot een 

eventuele nietigverklaring ervan.  

Het eerste middel is, in de mate het ontvankelijk is, niet ernstig.  

 

2.2.3. In het tweede middel voert verzoeker de schending aan artikel 3 van het EVRM. Het  

middel luidt als volgt:  

“Schending van artikel 3 EVRM 

Artikel 3 EVRM bepaalt: “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen”. 

Bij terugkeer naar Italië loopt verzoekster het risico blootgesteld te worden aan een 

onmenselijke/vernederende behandeling, wegens de tekortkomingen in het systeem (voormeld).  

Zie ook Aida rapport van 2016 – pag 40-41 en pag 64-65 (in bijlage). 

Pag 40: 

Pag 64-65: 

Verzoekster riskeert geen opvangplaats te verkrijgen, daar haar in het verleden een plaats werd 

toegekend: 

Een reëel risico op een schending van artikel 3 EVRM moet op zich voldoende zijn om verzoekster niet 

terug te sturen naar Italië.  

 

Gelet op de hele problematiek in Italië had de DVZ ook minstens garanties moeten vragen. 

 

Verzoekster verwijst naar de website www.waytostay.nu (artikel in bijlage). Uit dit artikel blijkt dat het 

moeilijk is om vast te stellen hoe de opvang precies geregeld is in Italië omdat de opvang behoorlijk 



  

 

 

X Pagina 6 

verschilt tussen regio’s en steden. Het artikel leert dat de verschillende instanties nauwelijks met elkaar 

communiceren, waardoor het moeilijk is om een volledig beeld te schetsen. Er wordt gesteld dat het 

aantal opvangplaatsen gestegen is van 5.000 naar 120.000, maar dat ook het aantal asielzoekers 

enorm gestegen is. De Italiaanse regering verwacht ook dat vluchtelingen zelf voor een woonplek 

kunnen zorgen. Veel vluchtelingen zijn dakloos in Italië. In Rome wonen veel mensen in kraakpanden 

en in sloppenwijken. 

Daarnaast is het voor vluchtelingen zeer moeilijk om aan werk te geraken - de Italianen vinden zelf al 

geen werk – waardoor zij kwetsbaar zijn voor gedwongen arbeid zoals prostitutie. Vluchtelingen trachten 

te overleven, voor integreren is er geen plaats. Vluchtelingen hebben in principe dezelfde rechten als 

Italianen op sociale voorzieningen, zoals uitkeringen. In de praktijk is dit echter niet voldoende om van te 

leven en niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Vluchtelingen zijn in Italië afhankelijk van hun eigen 

netwerken om te kunnen overleven.” 

 

2.2.4. Ondanks dat de beslissing van 6 december 2017 tot weigering van verblijf met bevel  

om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) moet worden geacht met de wet overeen te 

stemmen zolang deze niet werd vernietigd door de Raad, geeft het thans bestreden beslissing 

uitvoering aan deze eerdere beslissing en dient te worden onderzocht of het thans bestreden bevel 

de verzoekende partij niet blootstelt aan een door artikel 3 van het EVRM verboden handeling.  

 

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 het gedrag van de verzoekende partij (vaste rechtspraak: zie bv. 

EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). Artikel 4 van het Handvest heeft 

dezelfde inhoud en moet dan ook conform artikel 52, 3 van het Handvest dezelfde inhoud en 

reikwijdte als artikel 3 van het EVRM worden toegekend. Het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens (hierna verkort 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 zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen 

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

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

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

dat land te verwijderen (zie vaste rechtspraak EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. 

Bulgarije, § 96).  

Om te beoordelen of verzoekende partij een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een 

door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, dienen de voorzienbare gevolgen van een 

terugkeer van verzoekende partij naar Italië te worden onderzocht, rekening houdend met de 

algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan haar geval (zie EHRM 

11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, § 99 (c)). Het bestaan van een reëel risico op 

een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling moet worden 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). Er rust op de verwerende partij, bij het nemen van een 

verwijderingsbeslissing, de plicht om een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te verrichten van 

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

behandeling (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 293 en 388). Het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, waarvan de Dublin III Verordening deel van uitmaakt, 

berust op wederzijds vertrouwen tussen de Lidstaten. Er wordt dan ook in eerste instantie uit 

gegaan van een sterk vermoeden dat de behandeling van asielzoekers in elke lidstaat in 

overeenstemming is met de eisen van het Handvest, met het Verdrag van Genève en met het 

EVRM. Het Hof van Justitie heeft evenwel benadrukt dat de overdracht van asielzoekers in het 

kader van het Dublinsysteem in bepaalde omstandigheden onverenigbaar kan zijn met het verbod 

van artikel 4 van het Handvest. Zo is het niet uitgesloten dat de werking van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel in de praktijk in een bepaalde lidstaat grote 

moeilijkheden kan ondervinden. Het Hof heeft geoordeeld dat een asielzoeker een ernstig risico op 

onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van dat artikel zou lopen in het geval van 
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overdracht aan een lidstaat waarvan ernstig moet worden gevreesd dat het systeem van de 

asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers er tekortschieten. Op grond van het 

in dat artikel neergelegde verbod mogen de lidstaten dus geen overdracht aan een lidstaat 

verrichten in het kader van het Dublinsysteem wanneer zij niet onkundig kunnen zijn van het 

bestaan van dergelijke tekortkomingen in die lidstaat (HvJ 21 december 2014, gevoegde zaken 

C411/10 en 493/10). In een arrest van 16 februari 2017 heeft het Hof van Justitie in een zaak die 

een Dublin-overdracht als voorwerp had en waarin het Hof van Justitie zelf heeft gewezen op de 

synergie van de verplichtingen die voortvloeien uit het EVRM, het Handvest, de Dublin III 

Verordening en de Opvangrichtlijn, geoordeeld dat zelfs indien niet ernstig hoeft te worden 

gevreesd voor systeemfouten in de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de 

asielaanvraag, een asielzoeker slechts kan worden overgedragen in het kader van de Dublin III 

Verordening in omstandigheden waarin het uitgesloten is dat die overdracht een reëel en bewezen 

risico inhoudt dat de betrokkene wordt onderworpen aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest. Dit vereist volgens het Hof een onderzoek 

naar individuele elementen die een overdracht in de weg staan (HvJ 16 februari 2017, C.K. e.a. t. 

Slovenië, C578/16 PPU).  

 

Verzoekster gaat eraan voorbij dat het EHRM eind 2015 en in oktober 2016 nogmaals bevestigde 

dat de situatie voor asielzoekers in Italië niet kan worden vergeleken met de situatie in Griekenland 

ten tijde van het MSS arrest en dat de algemene en structurele situatie van asielzoekers in Italië, 

en van de opvangvoorzieningen aldaar, op zich niet voldoende is om alle overdrachten van 

asielzoekers, in het kader van de Dublin III-Verordening, naar Italië te schorsen (EHRM 30 juni 

2015, A.S. v. Zwitserland, nr. 39350/13; EHRM 3 november 2015, nr. 37466/13, A.M. v. 

Zwitserland; EHRM 17 november 2015, nr. 54000/11, A.T.H. v. Nederland; EHRM 4 oktober 2016, 

nr. 30474/14, Ali e.a. v. Zwitserland en Italië, §15, 33). 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat voorafgaand aan het nemen van de thans bestreden 

beslissing de te verwachten gevolgen van de geplande overdracht naar Italië werd onderzocht en 

dat het onderzoek specifiek werd gericht op de situatie van asielzoekers die in het kader van de 

Dublin III-Verordening naar Italië worden overgedragen. Uit de bijlage 26quater van 6 december 

2017 blijkt dat het bestuur bij dit onderzoek rekening gehouden heeft met internationale 

gezaghebbende rapporten en arresten van het EHRM en geoordeeld dat hieruit blijkt dat niet op 

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

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

niet zou worden verkregen.  

 

Inzake de kritiek op het opvangbeleid van asielzoekers, blijkt uit voormelde rapporten dat, hoewel 

er zich desgevallend problemen kunnen voordoen in individuele gevallen, er verschillende 

opvangmogelijkheden bestaan waar verzoekster in principe toegang tot heeft en asielaanvragen 

wel degelijk worden behandeld zodat niet op voorhand vaststaat dat zij niet zal worden behandeld 

overeenkomstig de Europese regelgeving, temeer nu haar raadsman op de hoogte is van de 

initiatieven die zij kan nemen en haar hieromtrent kan informeren. 

  

Er werd rekening gehouden met de persoonlijke situatie van verzoekster, alsook de actuele situatie 

in Italië, de grote toestroom van immigranten dat Italië als buitengrens van de EU kent, de 

moeilijkheden in de onthaal- en opvangvoorzieningen, doch ook de maatregelen die ter zake 

worden genomen om aan de tekortkomingen te verhelpen wat aantoont dat de Italiaanse 

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

Er werd wel bovendien uitvoerig gemotiveerd omtrent blz. 40 van het AIDA rapport en de blz. 59-78 

van het AIDA rapport dat door verzoekster ook in haar verzoekschrift werd geciteerd. Er werd 

immers onder meer gemotiveerd dat niet blijkt dat de asielzoekers automatisch en systematisch 

uitgesloten zijn van materiële opvang en dat er sprake is van een toename in de opvangplaatsen. 

Er werd ook ingegaan op de aard van de kwetsbaarheid, waarbij geoordeeld werd dat er geen 

sprake is van een kwetsbaar persoon.  

 

Een verwijzing naar een website en een artikel op “de redactie” is niet van die aard om afbreuk te 

doen aan de vaststellingen zoals die blijken uit de gezaghebbende rapporten waarnaar in de 

bijlage 26quater werd verwezen. 
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Verzoekster toont evenmin aan dat zij gezondheidsproblemen zou kennen, noch dat zij 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 hij in Italië zal worden opgevangen. 

 

Gelet op de inhoud van de algemene rapporten en arresten van het EHRM is het geenszins 

kennelijk onredelijk dergelijk oordeel te treffen. Zo oordeelde het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens in het arrest Ali and others v. Switzerland and Italy (decision n°30474/14, 4/10/2016), 

dat de overdracht van volwassen alleenstaande asielzoekers, ongeacht of ze mannelijk dan wel 

vrouwelijk zijn, inclusief die asielzoekers die medische behandeling nodig hebben maar niet kritisch 

ziek zijn, geen aanleiding geeft tot een schending van artikel 3 EVRM:   

 

“36. As to the second applicant, the Court recalls that it has already concluded that the transfer 

from Switzerland to Italy of adult asylum seekers, including those requiring medical treatment but 

who are not critically ill, would not give rise to a violation of Article 3 of the Convention (A.S. v. 

Switzerland, no. 39350/13, § 38, 30 June 2015; A.M. v. Switzerland (dec), no. 37466/13, § 20, 3 

November 2015). 

Since the second applicant is an adult and has not established that he is critically ill, the Court does 

not see any reason to depart from its conclusions in the above-mentioned cases.” 

 

Verzoekster maakt niet aannemelijk welke bijkomende schriftelijke garanties nog gevraagd dienden 

te worden gelet op de recente bronnen zoals beschreven in de bijlage 26quater. Verwerende partij 

heeft een zorgvuldig onderzoek gevoerd naar de algemene situatie in Italië en de specifieke 

situatie van verzoekster. Gezien zij geen enkel element heeft aangehaald dat kan wijzen op enige 

kwetsbaarheid kan zij in casu niet worden gevolgd waar zij stelt dat verwerende partij naast dit 

voormeld zorgvuldig onderzoek, ook nog bijkomende individuele garanties had moeten vragen 

omtrent de opvangmodaliteiten. Verzoekster is een meerderjarige vrouw van vijftig jaar, die 

verklaarde in goede gezondheid te verkeren. Zij wordt vergezeld van haar meerderjarige en 

gezonde zoon, ten aanzien van wie tevens een bijlage 13septies werd genomen en een vlucht 

werd voorzien naar Rome. 

Met verwijzing naar het OSAR rapport werd ook ingegaan op de verschillende soorten opvang die 

georganiseerd worden in Italië. In het rapport werd inderdaad gewezen op het aantal toegenomen 

opvangplaatsen gedurende de laatste jaren.  

 

Uit de lezing van de bijlage 26quater en het AIDA rapport blijkt ook dat een onderscheid moet 

worden gemaakt tussen verschillende opvangstructuren en de verschillende fase in opvang in Italië 

(p. 60 e.v.). Er is vooreerst een onderscheid 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, zoals de Raad het 

aangeeft, opgericht om tegemoet te komen aan een toenemende influx van bootvluchtelingen. Die 

tijdelijke opvangcentra staan geheel los van de reguliere opvangcentra.  

 

De Italiaanse instanties blijven zich bovendien inzetten om de opvangcapaciteit in het SPRAR-

opvangnetwerk te vergroten. Verzoekster gaat er met haar kritiek aan voorbij dat de tijdelijke 

opvangcentra geheel los staan van de reguliere opvangcentra. 

 

Verzoekster betwist niet dat Dublin-terugkeerders in de luchthavens van Rome en Milaan worden 

begeleid en ondersteund door NGO’s die er actief zijn. Ook deze NGO’s kunnen blijkens de door 

het bestuur gehanteerde rapporten van AIDA en SFH opvangvoorzieningen bieden, dan wel de 

Dublin-terugkeerder begeleiden in het verkrijgen van een opvangplaats in het reguliere netwerk.  

Daarnaast blijkt uit het AIDA-rapport dat Dublin-terugkeerders eens zij aankomen op de 

luchthavens, worden bijgestaan door een specifieke NGO en ze verwezen worden naar een 

opvangcentrum op basis van hun individuele situatie (kwetsbaar of niet). Verder blijkt uit het AIDA-

rapport ook dat de mogelijkheid bestaat om asielzoekers financiële middelen toe te kennen om zelf 

tijdelijk in hun huisvesting te voorzien. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat verzoekster aan haar 

lot zal worden overgelaten bij zijn aankomst in Italië.  
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Het tweede middel is niet ernstig.  

 

2.3.1. In wat kan beschouwd worden als een derde middel, voert verzoekster de schending aan 

artikel 8 van het EVRM. Het middel wordt uiteengezet als volgt:  

 

“Artikel 8 van het EVRM beschermt het recht op eerbiediging van het privé- en familieleven. 

 

Artikel 8 EVRM beschermt niet alleen het familieleven in de strikte zin van het woord, maar ook het 

privéleven. 

 

De Raad van State heeft zich hierover reeds verschillende keren uitgesproken: 

 

« le paragraphe 1er de l’art. 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne garantit pas 

seulement la vie familiale, ainsi que paraît l’y réduire la partie adverse, mais protège aussi le droit au 

respect de la vie privée ; ce droit couvre un domaine d’application large, qui comprend notamment les 

rapports humains que l’individu est appelé à nouer avec autrui ; qu’il résulte que la partie adverse, en 

s’étant dispensé d’examiner les raisons culturelles et affectives et les liens personnels d’amitié qui 

pourraient justifier l’examen par la Belgique de la demande d’asile du requérant, n’a pas statué en 

prenant en compte toutes les circonstances de l’espèce, et n’a pas motivé adéquatement sa décision. ». 

(C.E. 6/12/2001 ,n° 101.547.) 

Een beperking van een fundamenteel grondrecht kan enkel in de gevallen voorzien door artikel 8§2 van 

het EVRM : 

 

« geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. » 

 

Ook hierover sprak de Raad van State zich reeds uit als volgt : 

 

 « Une mesure d’éloignement du territoire constitue une ingérence dans le droit de l’étranger au respect 

de sa vie privée », et que « une telle ingérence n’est permise que pour autant qu’elle constitue une 

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, notamment à la défense et à la prévention 

des infractions pénales ».  

(C.E., n° 78711, 11 février 1999 ; CE, n° 105.428, 9 avril 2002)   

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in zijn arrest REES van 17/10/1986 gesteld, dat, 

om de verplichtingen van een Staat te bepalen, er een evenwicht moet worden bewaard tussen, aan de 

ene kant het algemeen belang en aan de andere kant de belangen van het individu, en dat de criteria 

van artikel 8§2 EVRM in dat verband een nuttige richtlijn vormen. 

 

Een inbreuk op artikel 8 EVRM is dan ook alleen maar toegelaten indien ze noodzakelijk is voor het 

verwezenlijken van één van de doeleinden  die voorzien worden door het Verdrag, en indien ze 

daarenboven noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

 (« La mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'Homme », Ed. du jeune Barreau de 

Bruxelles. 1994, pag.92.) 

 

"En particulier, la règle de proportionnalité postule l'exclusivité du moyen: non seulement la limitation de 

la liberté doit apparaître comme le SEUL moyen apte à atteindre le but autorisé, mais encore, parmi 

plusieurs mesures qui peuvent s'offrir à elle, l'autorité doit opter pour la mesure la moins restrictive"  

(VELU, ERGEC « La Convention Européenne des Droits de l'Homme », Bruylant Bruxelles, 1990, n° 

194 en SWARTENBROECKS, « Les AR interdisant à des étrangers non-C.E.E. de résider dans 

certaines communes sont-ils compatibles avec les engagements internationaux de la Belgique? », 

R.D.E., 1994, n° 78, pag. 301).  

 

Deze vereiste van proportionaliteit legt aan een overheid de verplichting op om een afweging te maken 

tussen het beoogde doel, noodzakelijk voor het algemene belang, en de ernst van de inbreuk op de 

bescherming van het particulier belang. 
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« Ce critère de nécessité implique que l’ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et 

proportionné au but légitime recherché ; qu’il incombe à l’autorité de montrer dans la motivation formelle 

de la décision d’expulsion qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l’atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.  »  

(zie CE 9/04/02, n° 105.428 in dezelfde zin : CEDH, arrest « BERREBAH» van 21 juni 1988, série. A n° 

138, p. 24; CEDH, arrest "BARTHOLD", o. c., §§ p5-59;  CE, arresten n° 66.292 van 16 mei 1997, n° 

68.643 van 26 sept 1997, en n° 78.711 van 1 feb 1999.) 

 

Verzoekster heeft Syrië verlaten omwille van problemen die kaderen binnen het Verdrag van 

Genève/situatie in Syrië. De zoon van haar echtgenoot, X, werd erkend als vluchteling in België. Hij 

spreekt inmiddels zeer goed Nederlands en heeft werk gevonden. 

 

Verzoekster is afhankelijk van haar stiefzoon : hij spreekt Nederlands en werkt zodat hij ook financieel 

voor haar instaat. 

 

De eenheid van gezin is een grondrecht. Familiale dossiers worden door DVZ en CGVS ook steeds als 

één dossier behandeld: de dossiers worden namelijk gelinkt aan elkaar. 

 

Verzoekster werpt op dat zij het geheel onbegrijpelijk vindt dat de DVZ aan de ene kant kandidaat-

asielzoekers in het kader van een relocatieproject laat overkomen naar België en aan de andere kant 

een familie uit elkaar haalt door een te strikte toepassing van de Dublinvedragen, waardoor zelfs artikel 

8 EVRM (naast artikel 3 EVRM) geschonden wordt.” 

 

2.3.2. Na een theoretische uiteenzetting en het uitgebreid citeren van de jurisprudentie met betrekking 

tot artikel 8 van het EVRM, voert verzoekster aan dat haar stiefzoon in België verblijft als erkend 

vluchteling. Zij voert aan dat zij afhankelijk is van haar stiefzoon. Deze spreekt Nederlands en werkt 

zodat hij ook financieel voor verzoekster in staat. 

Naar aanleiding van haar asielaanvraag in België heeft verzoekster verklaard dat haar stiefzoon in 

België verblijft en dat zij hierom in België wilde blijven. In de bijlage 26quater van 6 december 2017 werd 

hieromtrent gemotiveerd dat de meerderjarige zoon van verzoeksters echtgenoot niet kan worden 

beschouwd als een gezinslid in de zin van artikel 2 (g) van de Dublin III-verordening.  

De Raad merkt in dit verband op dat, daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders 

en minderjarige kinderen wordt verondersteld, het anders ligt in de relatie tussen ouders en 

meerderjarige kinderen. In het arrest Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekkingen 

tussen ouders en meerderjarige kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de 

l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémen-taires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming 

van artikel 8 van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen 

van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve banden). Bij de beoordeling of er al dan 

niet een gezinsleven bestaat moet rekening worden gehouden met alle indicaties die de verzoekende 

partij dienaangaande aanbrengt, zoals bv. het samenwonen, de financiële afhankelijkheid van het 

meerderjarig kind ten aanzien van zijn ouder, de afhankelijkheid van de ouder ten aanzien van het 

meerderjarig kind, de reële banden tussen ouder en kind.  Verzoekster beperkt zich tot de motivering 

dat haar stiefzoon voor haar financieel zou instaan, zonder dit in concreto aannemelijk te maken.  

 

Nu het bestaan van een effectief beleefd gezinsleven niet wordt aangetoond en verzoekster en haar 

halfbroer reeds geruime tijd gescheiden leven, kan verzoekster zich niet dienstig beroepen op de 

bescherming geboden door artikel 8 EVRM. 

Waar verzoekster tenslotte nog aanvoert dat aan de ene kant asielzoekers in het kader van een 

relocatieproject naar België worden gehaald, terwijl anderzijds families worden uit elkaar gehaald door 

een te strikte toepassing van de Dublin-verdragen, houdt zulks weliswaar kritiek in op het gevoerde 

beleid, maar is deze kritiek niet van aard aan te tonen dat verzoeksters recht op een privé- of 

gezinsleven wordt geschonden.  

Het derde middel is niet ernstig.  

 

2.4. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. 

 

De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid af te wijzen. Op de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

dient dan ook niet te worden ingegaan. 
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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 elf januari tweeduizend achttien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. HEIRBRANT, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. HEIRBRANT C. VERHAERT 

 


