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 nr. 66 967 van 20 september 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 8 juli 2011 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 15 juni 2011 tot weigering 

van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater), aan de verzoekende partij ter 

kennis gebracht op dezelfde dag. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 augustus 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 september 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. HENDRICKX 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, komt op 16 mei 2011 België binnen en dient 

op dezelfde dag een asielaanvraag in. 

 

Uit een vergelijking van de vingerafdrukken (hit Eurodac) blijkt dat verzoekster reeds werd geregistreerd 

te Fiumicino in Italië op 7 april 2009, te Vallorbe in Zwitserland op 14 april 2009 en te Rome in Italië op 

27 juli 2009. 

Op 20 mei 2011 richten de Belgische autoriteiten een terugnameverzoek aan Italië in toepassing van 

artikel 16.1.c van de Verordening (EG) Nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling 
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van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt 

ingediend (hierna: Dublin-II-Verordening). 

 

Op 14 juni 2011 licht België de Italiaanse autoriteiten in van het feit dat zij niet hebben gereageerd 

binnen de in artikel 20, § 1b van de Dublin-II-Verordening vastgelegde termijn, waardoor Italië op grond 

van artikel 20, § 1c van de Dublin-II-Verordening wordt geacht in te stemmen met de terugname van 

verzoekster. 

 

Op 15 juni 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden 

beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

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

met toepassing van artikel 16.1.c en art 20.1.c van de Verordening van de Raad (EG) Nr. 343/2003 van 

18/02/2003.  

Betrokkene heeft op 16/05/2011 een asielaanvraag ingediend in België. Betrokkene verklaarde dezelfde 

dag in België te zijn aangekomen. Betrokkene verklaarde de Syrische nationaliteit te bezitten en 

geboren te zijn in 1954.  

Uit het vingerafdrukkencontrole van 16/05/2011 in het centrale systeem Eurodac blijkt dat 

betrokkene voorafgaand aan haar asielaanvraag in België, reeds het statuut van vluchteling had 

aangevraagd in Italië op 07/04/2009 en 27/07/2009 en in Zwitserland op 14/04/2009. Betrokkene 

verklaart tijdens haar verhoor op onze diensten van 18/05/2011 dat ze inderdaad in Italië en Zwitserland 

al asiel heeft gevraagd. Ze verklaart dat ze begin april 2009 uit Syrië is vertrokken en per vliegtuig naar 

Italië is gereisd waar ze asiel vroeg. Betrokkene reisde echter onmiddellijk door naar Zwitserland waar 

ze eveneens een asielaanvraag indiende. Na een verblijf van ongeveer vier maanden zou ze terug aan 

de Italiaanse instanties zijn overgedragen. Terug in Italië vroeg betrokkene opnieuw asiel. Ze verklaart 

dat ze er bijna twee jaar verbleef op verschillende plaatsen. Op 14/05/2011 zou ze vanuit Italië naar 

België zijn gekomen waar ze op 16/05/2011 het statuut van vluchteling aanvroeg samen met haar twee 

minderjarige kinderen. Betrokkene verklaart dat ze in Italië erkend werd, een stelling waar betrokkene 

echter niet het minste begin van bewijs voorlegt.  

Rekening houdend met de beschikbare gegevens werd op 20/05/2011 op basis van art. 16.1.c van 

Verordening van de Raad (EG) Nr. 343/2003 van 18/02/2003, een terugnameverzoek verstuurd aan de 

Italiaanse autoriteiten. Aangezien de Belgische autoriteiten op 03/06/2011 nog geen antwoord hadden 

ontvangen van Italië stond dit, overeenkomstig artikel 20§1c van Verordening (EG) Nr. 343/2003 van 

18/02/2003, gelijk met de aanvaarding van het terugnameverzoek. Italië werd hierdoor op 04/06/2011 de 

verantwoordelijke lidstaat voor de behandeling van de asielaanvraag van betrokkene. Dit hield tevens 

de verplichting in om betrokkene over te nemen en zijn asielaanvraag te behandelen. We hebben dit 

aan de Italiaanse autoriteiten laten weten met een Tacit Agreement van 14/06/2011. Italië ondertekende 

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

Rechten van de Mens (EVRM). Het is als lidstaat van de Europese Unie gebonden door dezelfde 

internationale verdragen als België. De asielaanvraag van de betrokkene zal door de Italiaanse 

autoriteiten worden behandeld volgens de standaarden, die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en 

die ook gelden in de andere Europese lidstaten, waaronder dus ook België. De Italiaanse autoriteiten 

hebben de richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen 

voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, alsook de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 

april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen 

als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft en de inhoud van deze 

bescherming en de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende de minimum 

normen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus 

in hun nationaal recht omgezet. Er is geen gegeven voorhanden waaruit blijkt dat deze omzetting niet 

correct gebeurd zou zijn.  

Betrokkene verklaart dat ze in Italië verwaarloosd werden, ze zouden er geen geld en opvang gekregen 

hebben. Gelet op het feit dat betrokkene verklaart dat ze gedurende een jaar in opvangcentra verbleven, 

wijst erop dat betrokkene wel degelijk opvang heeft gekregen na het indienen van haar asielaanvraag. 

Betrokkene kan niet aannemelijk maken dat Italiaanse autoriteiten de richtlijn 2003/9/EG van de Raad 

van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de 

lidstaten niet zou respecteren. Betrokkene verklaart bovendien dat ze in Italië erkend is, hetgeen zou 
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impliceren dat zij bovendien niet meer onder bovengenoemde richtlijn zou vallen. Betrokkene brengt 

echter niet het minste begin van bewijs voor omtrent haar vermeende erkenning in Italië, noch enig 

ander document betreffende haar huidige status in Italië. De loutere verklaring van betrokkene dat ze in 

Italië geen opvang en geld kregen volstaat geenszins om te kunnen wijzen op een eventuele schending 

van art. 3 van het EVRM. Betrokkene moet dus kunnen aantonen dat zij ernstige redenen heeft om te 

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

strijdig is met art. 3 van de EVRM. Betrokkene verklaart verder nog dat ze haar kinderen naar school 

wou laten gaan en dat dit in Italië niet kon. We merken op dat Italië ook het Verdrag van 20 

november 1989 inzake de rechten van het kind heeft ondertekend en geratificeerd. Er zijn geen redenen 

om aan te nemen dat Italië de verplichtingen, in casu art. 28 (recht op onderwijs), die daaruit 

voortkomen niet zou naleven.  

Het gegeven dat Italië momenteel het voorwerp is van een uitzonderlijk immense toestroom van 

kandidaat-vluchtelingen en economische migranten door de politieke gebeurtenissen die plaatsgrepen 

in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, meer bepaald in Tunesië, Libië en Egypte, betekend echter niet 

automatisch dat betrokkene blootgesteld zal worden aan een onmenselijke of vernederende 

behandeling en/of dat diens asielaanvraag niet met de nodige aandacht en objectiviteit zal worden 

behandeld. Betrokkene brengt dan ook geen enkel element aan waaruit blijkt dat Italië momenteel de 

asielaanvragen van vreemdelingen die in toepassing van de Dublin-II-Verordening terug- of 

overgenomen worden van een andere lidstaat niet met de nodige zorg en conform de ter zaken 

geldende internationale regelgeving zou onderzoeken. Betrokkene verklaart dat hij in Italië erkend was 

en dus verblijfsrecht had. Betrokkene slaagt er derhalve niet in aannemelijk te maken dat er een reëel 

risico bestaat dat Italië haar zal repatriëren, indien niet, dan wel niet afdoende, is vastgesteld of zij 

bescherming behoeft en dat zij als dusdanig zal blootgesteld worden aan een behandeling die strijdig is 

met art. 3 EVRM.  

Betrokkene verklaart geen familie te hebben in België. Haar zoon K. S. zou nog in Italië zijn en zou 

er volgens betrokkene erkend zijn. Een behandeling van de aanvraag in België op basis van art 7 of art 

15 van de Dublin II Verordening is derhalve niet aan de orde. Betrokkene heeft geen specifieke reden 

waarom hij zijn asielaanvraag precies in België wou indienen, het was de keuze van haar dochter. In 

verband met haar gezondheidstoestand verklaart betrokkene dat ze last heeft van migraine, rugklachten 

en hartkloppingen. Er zijn geen medische attesten aanwezig in het administratief dossier van 

betrokkene. Bijgevolg hebben de Belgische instanties geen redenen om aan te nemen dat betrokken 

niet zou kunnen reizen.  

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

België te behandelen op grond van art. 3§2 of art. 15 van Verordening (EG) Nr. 343. Bijgevolg is België 

niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan de Italiaanse autoriteiten 

toekomt, met de toepassing van art. 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 art. 16.1.c en 

art.20§1c van de Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003 en moet betrokkene 

het grondgebied van het Rijk binnen de zeven (7) dagen verlaten. Zij dient zich aan te bieden bij de 

bevoegde Italiaanse autoriteiten. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Enig middel, genomen uit de schending van artikel 62 van de wet van 15 december 1980, de artikelen 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 aangaande de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

Aangezien, de verwijderingsbeslissing rust op de 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, 

Terwijl, op basis van recente rapporten duidelijk 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 asielprocedure 

Voor een volledig overzicht van de asielprocedure in Italië, met kritiek op bepaalde punten: 

Zie NAV, nr 3 juni 2009 p 176 - 186, door Meester Alessandra Ricci Ascoli, jurist bij de afdeling 

Programma's Mensenrechtenbeleid van Amnesty International - kopie in bijlage. 
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De asielprocedure getoetst aan richtlijnen 

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

01.12.2005 (uit voormeld artikel) 

- 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 1 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, 

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

asielmotieven. 

Opvang van asielzoekers in Italië 

Voor een grondig overzicht van de opvang van asielzoekers in Italië wordt verwezen naar het voormeld 

artikel als bijlage. 

Hier wordt samengevat dat het Italiaanse opvangsysteem te wensen overlaat. 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 hetgeen hoger werd uiteengezet. Het is dus niet correct dat 

de DVZ motiveert dat "De asielaanvraag van de betrokkene zal door de Italiaanse autoriteiten worden 

behandeld volgens de standaarden, die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en die ook gelden in de 

andere Europese lidstaten, ...". 

Dat de DVZ schriftelijke garanties had dienen te vragen blijkt tevens uit een rapport dd 14.07.2009: "Le 

HCR mène des entretiens avec des demandeurs d'asile refoulés en Libye." (kopie als bijlage). In de 

laatste paragraaf wordt gesteld dat bij afwezigheid van het vragen van schriftelijke garanties, de toegang 

tot de asielprocedure kan ontzegd worden aan betrokken personen en dat zodoende het internationaal 

rechtsprincipe van non-refoulement gehypothekeerd wordt. 

Er bestaat met andere woorden een reëel risico op een schending van artikel 3 EVRM. 

Dat aldus voormelde motivering niet afdoende is; 

Zodat, de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, niet 

beantwoordt aan de motiveringsvereisten die krachtens artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 Vreemdelingenwet vereist zijn.” 

 

2.2. In de nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij dat alleszins werd voldaan aan het doel 

van de formele motiveringsplicht.  Volgens de verwerende partij schijnt verzoekster de motieven van de 

bestreden beslissing immers te kennen, vermits zij ze aanvecht in het verzoekschrift. 

 

In de mate waarin verzoekster een schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht, wijst de 

verwerende partij er allereerst op dat uit artikel 3, punt 2 van de Dublin-II-Verordening geen verplichting 

kan worden afgeleid voor de Belgische Staat om een asielverzoek te behandelen indien, 

overeenkomstig de bepalingen van voormelde verordening, een andere lidstaat verantwoordelijk is voor 

de behandeling van deze aanvraag. Volgens de verwerende partij maakt verzoekster niet duidelijk 

waarom zij van mening is dat deze bepaling niet correct werd geïnterpreteerd.   

 

De verwerende partij merkt voorts op dat de keuze tot de behandeling van een asielaanvraag door een 

welbepaalde lidstaat sowieso niet aan de asielverzoeker toekomt.  Het is immers de bedoeling van de 

Europese reglementering om uit te sluiten dat de asielverzoeker zelf de lidstaat zou kiezen die zijn 

asielaanvraag zou behandelen.  Volgens de verwerende partij is Italië bijgevolg de bevoegde lidstaat. 

In zoverre verzoekster betwist dat ze in Italië voldoende garanties heeft dat de asielprocedure correct 

zal verlopen en dat er opvang voor haar zal zijn, betoogt de verwerende partij dat verzoekster zich 
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beperkt tot het leveren van zeer algemene kritiek, en niet de minste moeite doet om deze algemene 

bezorgdheden toe te passen op haar persoonlijke situatie.  Volgens de verwerende partij volstaat het 

allerminst om te verwijzen naar algemene rapporten om de vrees voor persoonlijke problemen te 

onderbouwen. 

 

De verwerende partij haalt dienaangaande tevens een rapport aan van juli 2009 van het Italiaanse 

ministerie van Binnenlandse Zaken waaruit blijkt dat Italië zowel de vluchtelingenstatus als de 

subsidiaire beschermingsstatus kent, evenals de bescherming op basis van enige andere ernstige 

humanitaire gronden. Volgens de verwerende partij wordt in dit rapport zeer duidelijk de kritiek van 

verzoekster weerlegd. Er zijn namelijk wel degelijk duidelijke regels en afspraken voor een correct 

verloop van de asielprocedure.  Blijkens dit overheidsrapport is de opvang van verzoekster ook 

gegarandeerd. 

 

Wat verder verzoeksters verklaring betreft dat ze gedurende een jaar in een opvangcentrum heeft 

verbleven in Italië, stelt de verwerende partij dat verzoekster hiermee zelf aangeeft in het verleden geen 

persoonlijke problemen te hebben ondervonden om opvang te krijgen in Italië. 

 

Vermits er geen enkele reden is om te twijfelen aan het correct verloop van de asielprocedure in Italië, 

of aan het feit dat verzoekster aldaar gepaste opvang zal krijgen, is de verwerende partij van mening dat 

een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 

en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950, BS 19 augustus 1955, err. BS 29 juni 1961 

(hierna: EVRM) niet aannemelijk wordt gemaakt.  Verzoekster brengt volgens de verwerende partij 

immers geen overtuigende bewijzen aan, dat zij niet correct zal behandeld worden van zodra zij naar 

Italië zal worden uitgewezen voor de behandeling van haar asielverzoek, noch dat zij geen gepaste 

opvang zal kunnen genieten.  Het blijft bij vage beweringen die zelfs niet kunnen in aanmerking worden 

genomen als begin van bewijs.  De verwerende partij stelt bovendien vast dat verzoekster tot tweemaal 

toe asiel heeft aangevraagd in Italië.  Zij deed dit op 7 april 2009 en 27 juli 2009.  Volgens de 

verwerende partij heeft verzoekster nooit eerder een bezwaar gemaakt tegen Italië als asielland. 

 

De verwerende partij besluit dat de bestreden beslissing wel degelijk afdoende werd gemotiveerd, en dit 

zowel in feite als in rechte. 

 

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door artikel 62 van de vreemdelingenwet 

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

bestuurshandelingen heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de bestreden beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.  Voornoemde artikelen 

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

bestuurshandeling ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze.  Het begrip ‘afdoende’ impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De bestreden bestuurshandeling geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt immers verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, met 

name artikel 16.1.c en artikel 20.1.c van de Dublin-II-Verordening, artikel 51/5 van de vreemdelingenwet 

en 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.  Tevens bevat de 

bestreden beslissing een motivering in feite, namelijk dat België niet verantwoordelijk is voor de 

behandeling van de asielaanvraag die aan Italië toekomt.  Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt 

deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens 

de bestuurshandeling is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de 

formele motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekster de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissing kent nu zij deze in een enig middel aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt.  Het doel van 
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de uitdrukkelijke motiveringsplicht is in casu voldaan; het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van 

de materiële motiveringsplicht te worden behandeld. Bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

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

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

In een enig middel stelt verzoekster vast dat de bestreden beslissing rust op de overweging dat Italië 

een Europese lidstaat is die de Conventie van Genève heeft ondertekend, waardoor verzoekster in de 

mogelijkheid zal worden gesteld een asielaanvraag in te dienen die correct zal verlopen en met gepaste 

opvangmogelijkheden. Volgens verzoekster blijkt evenwel duidelijk uit recente rapporten dat de 

omzetting van onder meer de Procedurerichtlijn en de Opvangrichtlijn niet correct gebeurde.  

Verzoekster verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar twee aan het verzoekschrift toegevoegde 

artikelen, met name ‘Asiel in Zuid-Europa’ en ‘Le HCR mène des entretiens avec des demandeurs 

d’asile refoulés en Libye’. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster tijdens het Dublininterview van 18 mei 

2011 als volgt heeft geantwoord op de vraag of er een specifieke reden was waarom zij precies in 

België een asielaanvraag wilde indienen: “Mijn dochter heeft voor België gekozen.” Verzoekster 

verklaarde vervolgens: “In Italië werden we verwaarloosd. We werden niet gesteund en daarom kwamen 

we naar hier. We kregen daar geen opvang en geen geld.  Ik wil mijn kinderen naar school sturen, maar 

dat gaat niet in Italië.” 

 

In de bestreden beslissing wordt in dit verband het volgende overwogen:  

 

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

Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Het is als lidstaat van de Europese Unie gebonden 

door dezelfde internationale verdragen als België. De asielaanvraag van de betrokkene zal door de 

Italiaanse autoriteiten worden behandeld volgens de standaarden, die voortvloeien uit het 

gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese lidstaten, waaronder dus ook België. De 

Italiaanse autoriteiten hebben de richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling 

van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, alsook de richtlijn 2004/83/EG 

van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde 

landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft 

en de inhoud van deze bescherming en de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 

betreffende de minimum normen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van 

de vluchtelingenstatus in hun nationaal recht omgezet. Er is geen gegeven voorhanden waaruit blijkt dat 

deze omzetting niet correct gebeurd zou zijn.” 

 

En 

 

“[B]etrokkene verklaart dat ze in Italië verwaarloosd werden, ze zouden er geen geld en opvang 

gekregen hebben. Gelet op het feit dat betrokkene verklaart dat ze gedurende een jaar in opvangcentra 

verbleven, wijst erop dat betrokkene wel degelijk opvang heeft gekregen na het indienen van haar 

asielaanvraag. Betrokkene kan niet aannemelijk maken dat Italiaanse autoriteiten de richtlijn 2003/9/EG 

van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers 

in de lidstaten niet zou respecteren. (…) Betrokkene verklaart verder nog dat ze haar kinderen naar 

school wou laten gaan en dat dit in Italië niet kon. We merken op dat Italië ook het Verdrag van 20 

november 1989 inzake de rechten van het kind heeft ondertekend en geratificeerd. Er zijn geen redenen 

om aan te nemen dat Italië de verplichtingen, in casu art. 28 (recht op onderwijs), die daaruit 

voortkomen niet zou naleven.” 

 

De Raad merkt op dat de stelling als zou verzoekster in Italië verwaarloosd zijn geweest geenszins 

wordt onderbouwd door de in het verzoekschrift aangehaalde artikelen. De bronnen waarnaar 

verzoekster verwijst, geven immers slechts een algemeen overzicht van het Italiaanse asielsysteem en 

staven haar persoonlijke beweringen allerminst.  Het volstaat evenwel niet in algemene en vage termen 

zijn bezorgdheid te uiten over onder meer de opvangsituatie van asielzoekers in Italië; verzoekster dient 

dit ook hard te maken aan de hand van concrete feiten en gegevens betreffende haarzelf.  De Raad 

stelt bovendien vast dat het internetartikel ‘Le HCR mène des entretiens avec des demandeurs d’asile 
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refoulés en Libye’ volstrekt geen toepassing vindt op voorliggend geval, aangezien dit artikel louter 

betrekking heeft op bootvluchtelingen die voor het eiland Lampedusa aankomen en verzoekster 

verklaard heeft per vliegtuig naar Italië te zijn gereisd. 

 

In het licht van voormeld betoog besluit de Raad dat de bestreden beslissing steunt op afdoende, 

pertinente, deugdelijke en ter zake dienende motieven. De schending van de materiële motiveringsplicht 

kan niet worden aangenomen. 

 

Verzoekster werpt ten slotte de schending op van artikel 3 van het EVRM. 

 

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). 

 

De Raad herhaalt dat uit de verklaringen van verzoekster zoals deze zich in het administratief dossier 

bevinden, blijkt dat verzoekster als volgt heeft geantwoord op de vraag of er een specifieke reden was 

waarom zij precies in België een asielaanvraag wilde indienen: “Mijn dochter heeft voor België 

gekozen.”  Bij “andere nuttige informatie” werd vermeld “In Italië werden we verwaarloosd. We werden 

niet gesteund en daarom kwamen we naar hier. We kregen daar geen opvang en geen geld. Ik wil mijn 

kinderen naar school sturen, maar dat gaat niet in Italië.” 

 

De Raad merkt op dat de bestreden beslissing tot gevolg heeft dat verzoekster dient terug te keren naar 

Italië, aangezien werd vastgesteld dat dit land bevoegd is voor de behandeling van haar asielaanvraag.  

Italië, lidstaat van de Europese Unie, is een rechtsstaat, is partij bij het EVRM en het Internationaal 

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en is 

bovendien gebonden door de Europese migratie- en asielregelgeving. Op basis van het 

intracommunautaire vertrouwensbeginsel dient dan ook verondersteld te worden dat de betrokken staat 

zijn verplichtingen die uit deze bepalingen voortvloeien, zal nakomen (EHRM 2 december 2008, K.R.S. 

v. Verenigd Koninkrijk, § 17). Het bestuur mag derhalve uitgaan van het vermoeden dat een beslissing 

die tot gevolg heeft dat een vreemdeling zich naar het betrokken land dient te begeven of naar dit land 

kan teruggeleid worden, geen aanleiding geeft tot problemen in verband met artikel 3 van het EVRM (zie 

ook J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, 

Volume I, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 210). 

 

Het voormelde vermoeden is weerlegbaar. Het is in principe aan verzoekster om bewijzen aan te voeren 

die toelaten aan te tonen dat er ernstige gronden zijn om aan te nemen dat zij, indien de aangevochten 

maatregel zou worden uitgevoerd, zou worden blootgesteld aan een reëel risico te worden onderworpen 

aan een behandeling in strijd met artikel 3 (zie EHRM 26 juli 2005, N. v. Finland, § 167). Indien 

dergelijke bewijzen worden aangevoerd, is het aan de regering om de bestaande twijfels hieromtrent 

weg te nemen (EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 77). 

 

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 verzoeker in het land van 

bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met 

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

persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 75 en 

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

 

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

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

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In deze 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 verzoeker 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). 
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Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

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

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

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

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

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

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

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

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

beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekerj in een geval moeten worden gestaafd door 

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

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

Müslim/Turkije, § 68). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). In casu maakt de verzoekende 

partij niet aannemelijk dat ze tot een dergelijke groep behoort.  

 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van verzoeker 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 een 

verzoekende partij, moet verzoeker over de materiële mogelijkheid beschikken om ten gepasten tijde 

deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 366). 

 

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

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

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

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

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

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

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

§§ 293 en 388). 

 

De Raad dient vast te stellen dat verzoekster geen elementen aanbrengt die erop wijzen dat zij een 

reëel risico op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling loopt.  Verzoekster heeft tijdens 

haar interview enkel melding gemaakt van het feit dat zij in Italië werd verwaarloosd en ook in het 

verzoekschrift laat verzoekster geheel na om met concrete gegevens uiteen te zetten in welk opzicht zij 

een behandeling vreest in Italië die zou inhouden dat zij het risico loopt om te worden onderworpen aan 

een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM. 

 

In de mate waarin verzoekster ter ondersteuning van haar standpunt de twee bij het verzoekschrift 

toegevoegde artikelen aanhaalt, verwijst de Raad naar hetgeen hiervoor werd overwogen, met name 

dat een eenvoudige verwijzing naar algemene bronnen die gewag maken van problemen met de 

asielprocedure, de opvangsituatie van asielzoekers en de detentie-omstandigheden in het land waar 

verzoekster mag worden teruggeleid niet volstaat om het reëel risico op een door artikel 3 van het 

EVRM verboden handeling aannemelijk te maken.  De omstandigheid dat de door verzoekster 

aangehaalde artikelen afkomstig zijn van gezaghebbende bronnen waarvan de ernst en 

betrouwbaarheid zijn erkend, doet geen afbreuk aan deze vaststelling.  Het komt toe aan verzoekster 
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om in concreto aan te tonen op welke manier zij een reëel risico loopt in de staat waarnaar zij wordt 

teruggestuurd. In casu brengt verzoekster geen enkel persoonlijk element aan waaruit blijkt dat er in 

haar hoofde een gegronde vrees bestaat voor foltering of voor onmenselijke of vernederende 

behandeling of bestraffing bij een eventuele terugkeer naar Italië. 

 

In voorliggend geval voegt verzoekster nog toe dat de Dienst Vreemdelingenzaken schriftelijke garanties 

aangaande een correcte behandeling van de asielprocedure en aangaande de mogelijkheid tot opvang 

had dienen te vragen aan de Italiaanse overheden. Bij afwezigheid van het vragen van schriftelijke 

garanties kan volgens verzoekster de toegang tot de asielprocedure worden ontzegd aan betrokken 

personen, waardoor het internationaal rechtsprincipe van non-refoulement gehypothekeerd wordt.  

Verzoekster kan niet gevolgd worden in haar uiteenzetting. Uit haar verklaringen zoals die voorkomen in 

het administratief dossier (interview 18 mei 2011, vraag 13) blijkt dat verzoekster verklaarde eerst drie 

maanden en vervolgens negen maanden in een opvangcentrum te hebben verbleven. Verzoekster heeft 

dus in Italië kunnen genieten van opvang en heeft er een asielaanvraag kunnen indienen. Ze heeft nooit 

verklaard dat de Italiaanse autoriteiten zouden hebben gepoogd om haar terug te brengen naar haar 

land van herkomst zonder dat haar asielaanvraag zou worden onderzocht. 

 

De schending van artikel 3 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel. 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig september tweeduizend en elf door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


