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 nr. 97 324 van 18 februari 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 26 november 2012 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 13 november 2012 tot weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 januari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 februari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. HENDRICKX verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker werd op 13 november 2012 het verblijf geweigerd, onder een bijlage 26quater, en hij werd 

bevolen het grondgebied te verlaten. Er werd eveneens beslist hem vast te houden in een welbepaalde 

plaats. Het betreft de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“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 
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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. 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. In 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.  

Verzoeker deelt mee dat hij in Italië asiel had gevraagd, maar dat hij nooit werd gehoord. Hij verkreeg 

daarenboven, zonder dat een onderzoek plaatsvond met betrekking tot zijn asielmotieven, een bevel om 

het grondgebied te verlaten. Het is duidelijk dat deze gang van zaken niet conform de Procedurerichtlijn 

van 01.12.2005 is.  

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 verzoeker, omwille van zijn medische problemen, 

behoort tot een kwetsbare groep. Gelet op het feit dat Italië overspoeld wordt door vluchtelingen en 

asielaanvragen, had de DVZ garanties moeten vragen in geval van terugzending van een asielzoeker 

naar Italië. 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. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 
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dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk de motieven aan op grond waarvan de beslissing is 

genomen. De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat 

stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991. 

 

Verzoeker verwijt de verwerende partij geen schriftelijke garanties aan Italië gevraagd te hebben met 

betrekking tot verzoekers terugzending en dat suggereert een reëel risico op een schending van artikel 

3 van het EVRM. 

 

Er geldt een interstatelijke vertrouwensbeginsel tussen lidstaten, op grond waarvan tussen lidstaten van 

de Europese Unie ervan mag worden uitgegaan dat ze de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag 

van Genève van 1951 en artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, naleven. 

De Raad kan de motieven van de bestreden beslissing bijtreden waar de verwerende partij stelt dat  

"dient te worden benadrukt dat Italië een volwaardig lid is van de Europese Unie en door dezelfde 

internationale verdragen als België is gebonden zodat er geen enkele reden bestaat om aan te nemen 

dat betrokkene voor de behandeling van zijn asielaanvraag minder waarborgen in Italië dan in België 

zou genieten. Italië heeft eveneens de Vluchtelingenconventie van Genève dd. 28.07.1951 ondertekend 

en neemt net als België een beslissing over een asielaanvraag op basis van deze 

vluchtelingenconventie en beslist op eenzelfde objectieve manier over de aangebrachte gegevens in 

een asielverzoek. 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."  

Het interstatelijk beginsel houdt echter ook in dat het vermoeden dat alle lidstaten van de Europese Unie 

de in hun hoofde bestaande communautaire verplichtingen naleven, kan worden weerlegd door 

concrete aanwijzingen dat een lidstaat die verplichtingen niet nakomt. 

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

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

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens (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. v. Russia, § 78; EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italy, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah and cons. v. United Kingdom, § 108 in fine). 

 

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 Vilvarajah and cons. v. United Kingdom, § 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.v. Russia, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italy, § 131; EHRM 4 februari 2005, 

Mamatkulov and Askarov v. Turky, § 73; EHRM 26 april 2005, Müslim v. Turky, § 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. EHRM,28 

februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens (E.H.R.M.) 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). De 
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verzoekende partij dient derhalve aan te tonen dat de specifieke elementen van haar individueel dossier 

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

 

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

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

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) .  

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat er sprake zou zijn van omstandigheden eigen aan zijn situatie die 

zouden kunnen leiden tot een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, 

noch dat hij behoort tot een groep die systematisch blootgesteld zou worden aan slechte behandelingen 

of mensonterende behandelingen in strijd met artikel 3 van het EVRM. 

 

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. 

 

Het enige 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

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 achttien februari tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, voorzitter, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 


