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 nr. 202 147 van 9 april 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. WALDMANN 

Rue Mandeville 60 

4000 LIÈGE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 15 juni 2017 heeft 

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

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

van 1 juni 2017 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater), 

aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 1 juni 2017. 

 

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 7 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 maart 2018. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. VAN OVERDIJN, die loco advocaat J. WALDMANN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, komt België binnen op 6 februari 2017 en 

dient een asielaanvraag in op 7 februari 2017. 

 

Uit een vergelijking van de vingerafdrukken blijkt dat verzoeker op 14 november 2016 werd 

geregistreerd in Italië. 

 

Op 10 maart 2017 vragen de Belgische autoriteiten aan Italië de overname van verzoeker 

overeenkomstig artikel 13.1 van de verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

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). 

 

De Italiaanse autoriteiten antwoorden niet. 

 

Op 16 mei 2017 melden de Belgische autoriteiten aan Italië dat Italië met toepassing van artikel 22.7 

van de Dublin III-verordening de verantwoordelijke lidstaat is geworden en dat er een stilzwijgend 

akkoord is. 

 

Op 30 mei 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de staatssecretaris) de beslissing tot weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Dit is de bestreden beslissing:  

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN 

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

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

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

naam : K. voornaam : S.  geboortedatum : (…)1997 geboorteplaats : K. nationaliteit : Guinee 

Alias: K., S., (..) 2001 

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

REDEN VAN DE BESLISSING : 

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

toekomt, met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 22(7) van 

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

De betrokkene, die staatsburger van Guinee van Soussou afkomst verklaart te zijn, werd op 06.02.2017 

door onze diensten geregistreerd en vroeg op 07.02.2017 asiel in België. Betrokkene was niet in het 

bezit van enige persoonlijke – of identiteitsdocumenten. Het vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat 

de vingerafdrukken van betrokkene op 14.11.2016 in Italië geregistreerd werden omwille van illegale 

binnenkomst. 

Bij zijn aanmelding in België verklaarde betrokkene geboren te zijn op 02.02.2001 waardoor hij door 

onze diensten beschouwd werd als niet-begeleide minderjarige. Op 10.02.2017 liet de Dienst Voogdij 

voor betrokkene bij de Dienst Radiologie van Militair Hospitaal Koningin Astrid te Neder-over-Heembeek 

(BE) een medisch onderzoek uitvoeren teneinde na te gaan of betrokkene al dan niet jonger is dan 18 

jaar. De conclusie van dit medisch onderzoek luidde: “sur la base de l’analyse qui précède, nous 

pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable qu’en date du 10-02-2017 K. S. est âgé de 

plus de 18 ans et que 20,3 ans avec un écart-type de 2 ans constitue une bonne estimation”. 

Overwegende het feit dat uit bovenstaand medisch onderzoek blijkt dat betrokkene meer dan 18 jaar 

oud is werd de voor betrokkene ingestelde voogdij op 15.02.2017 opgeheven. Bijgevolg wordt 

betrokkene niet meer beschouwd als niet-begeleide minderjarige waardoor zijn geboortedatum op 

30.03.2017 door onze diensten werd vastgelegd op 02.02.1997. 

Op 30.03.2017 werd betrokkene gehoord in het kader van zijn asielprocedure in België. Hierin 

verklaarde hij in januari 2017 vertrokken te zijn vanuit C. (Guinee) en stelde hij per boot en per auto naar 

België te zijn gereisd waar hij op 05.02.2017 arriveerde. Betrokkene vroeg asiel in België op 07.02.2017. 

Betreffende deze verklaarde reisroute merken we op dat betrokkene geen melding maakte van het feit 

dat zijn vingerafdrukken in Italië geregistreerd werden omwille van illegale binnenkomst op 14.11.2016. 

Na confrontatie met het EURODACresultaat verklaarde betrokkene niet te weten of zijn vingerafdrukken 

al dan niet genomen werden in Italië en hij stelde tevens Italië niet te kennen. Hij verduidelijkte daarbij 

dan ook niet of hij al dan niet in Italië geweest zou zijn. 

Tijdens zijn gehoor in België werd aan betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke reden(en) hij 

besloot asiel te vragen in België en of hij met betrekking tot omstandigheden van opvang of van 

behandeling redenen heeft die volgens hem verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke 

lidstaat in het kader van Verordening 604/2013 rechtvaardigen. De betrokkene stelde hieromtrent dat hij 

besloot in België asiel te vragen vermits hij de boot nam in C. (Guinee) waarna hij voor het wist in België 

was beland. Betreffende een overdracht naar Italië in het kader van Verordening 604/2013 verklaarde 

betrokkene dat hij Italië niet kent. 

Betrokkene verklaarde geen in België of in een andere lidstaat verblijvende familieleden te hebben. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Op 10.03.2017 werd er voor betrokkene een verzoek voor overname gericht aan de Italiaanse 

instanties. Dit verzoek werd niet binnen de door artikel 22(1) van Verordening 604/2013 gestelde termijn 

beantwoord, waardoor Italië met toepassing van artikel 22(7) de verantwoordelijke lidstaat werd. Op 

16.05.2017 werden de Italiaanse instanties door onze diensten op de hoogte gesteld van dit stilzwijgend 

akkoord en van hun verantwoordelijkheid voor de behandeling van de asielaanvraag van betrokkene. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna EHRM) oordeelde dat een verwijdering door 

een lidstaat aan een andere lidstaat een probleem betreffende artikel 3 van het EVRM kan inhouden 

indien er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat in de ontvangende lidstaat een reëel 

risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Het EHRM stelde hierbij ook dat de te 

verwachten gevolgen van een verwijdering dienen te worden onderzocht rekening houdende met de 

algemene situatie in die lidstaat en met de omstandigheden die eigen zijn aan de situatie van de over te 

dragen persoon. Hieromtrent wensen we op te merken dat het EHRM tevens oordeelde dat de 

omstandigheden in het kader van de Dublin-Verordening de ontvangende lidstaat een zeker niveau van 

hardheid moeten kennen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen 

(Mohammed v. Oostenrijk, nr. 2283/12, 6 juni 2013). 

We merken verder op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn uitspraak van 21.12.2011 in 

de gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10 oordeelde dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

is uitgedacht in een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit stelsel 

deelnemen, de grondrechten eerbiedigen waaronder begrepen de rechten die de Conventie van 

Genève van 1951 of het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) als 

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

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

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

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

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

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

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

kunnen dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 

604/2013. 

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

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

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

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

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

grondrecht door de verantwoordelijke lidstaat gevolgen heeft voor de verplichtingen van de andere 

lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 343/2003 en Verordening 604/2013. 

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

verantwoordelijke lidstaat onder de bepalingen van Verordening 343/2003, opgevolgd door Verordening 

604/2013, indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen met 

betrekking tot procedures inzake asiel en internationale bescherming en onthaal - en 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in die lidstaat aannemelijk maken dat de asielzoeker door 

overdracht aan die lidstaat een risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Elke 

lidstaat is dan ook gehouden te onderzoeken of een overdracht aan een andere lidstaat zou kunnen 

leiden tot een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het 

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Het komt tevens aan de betrokkene toe om aannemelijk te 

maken dat in zijn geval feiten en omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat hij door een overdracht 

aan Italië een reëel risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 

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

We merken verder op dat het zeker niet ontkend kan worden dat de grote instroom van vluchtelingen de 

lidstaten, waaronder ook Italië, voor zeer grote uitdagingen plaatst inzake opvang en behandeling, maar 

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

asielaanvraag willen behandeld zien. Zo merken we op dat betrokkene verklaarde dat hij besloot in 

België asiel te vragen omdat hij na zijn vertrek vanuit Guinee opeens in België beland was. Hieromtrent 

benadrukken we dat deze verklaring te kaderen valt onder de persoonlijke voorkeur of keuze van 

betrokkene voor of tegen een bepaalde lidstaat en we wensen desbetreffend nogmaals te benadrukken 

dat in Verordening 604/2013 de criteria en de mechanismen werden vastgelegd om te bepalen welke 

lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze 

van de asielzoeker dan ook wordt uitgesloten. De loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door 

de betrokkene of de wens om in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven kunnen dan ook geen grond 
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zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. Het komt betrokkene 

hierbij niet toe om zelf te bepalen in welk land zijn asielaanvraag dient te worden behandeld. 

Betreffende de registratie van zijn vingerafdrukken in Italië verklaarde betrokkene niet te weten of zijn 

vingerafdrukken geregistreerd werden en stelde hij verder Italië niet te kennen. Betrokkene 

verduidelijkte dan ook niet of hij al dan niet ooit in Italië geweest was. Hieromtrent merken we ook op dat 

het administratief dossier van betrokkene aantoont dat betrokkene in België aanvankelijk heeft 

geprobeerd om de registratie van zijn vingerafdrukken te omzeilen. Zo werd vastgesteld dat betrokkene 

geprobeerd heeft om de registratie van zijn vingerafdrukken te vermijden. Desbetreffend merken we op 

dat er tevens ook een medisch attest d.d. 08.03.2017 werd aangebracht waarin gesteld wordt dat 

betrokkene omwille van een aanhoudend probleem met zijn vingerafdrukken niet in staat is om zijn 

vingerafdrukken te laten registreren. Hieromtrent benadrukken we dat betrokkene op d.d. 10.03.2017 

opnieuw uitgenodigd werd bij onze diensten in het kader van de registratie van zijn vingerafdrukken en 

dat dit zonder problemen verliep en dat betrokkene wel degelijk in staat was om zijn vingerafdrukken te 

laten registreren. Bovenstaande, in combinatie met de verklaringen van betrokkene waarin hij volhardt in 

een ontkenning van zijn registratie in Italië, doet besluiten dat betrokkene de registratie van zijn 

vingerafdrukken wou omzeilen en niet wil bevestigen dat zijn vingerafdrukken wel degelijk geregistreerd 

werden in Italië omwille van illegale binnenkomst. Hieromtrent wensen we ook te benadrukken dat het 

vingerafdrukkenonderzoek voor betrokkene duidelijk een EURODAC-resultaat type 2 aantoonde 

betreffende een registratie in Italië omwille van illegale binnenkomst en toont daarbij ook aan dat de 

vingerafdrukken van betrokkene tevens ook in Italië zonder problemen geregistreerd werden. 

Verder benadrukken we dat de overname van betrokkene aan de Italiaanse instanties verzocht werd 

met toepassing van artikel 13(1) van Verordening 604/2013: “wanneer is vastgesteld, aan de hand van 

bewijsmiddelen of indirect bewijs, zoals omschreven in de twee in artikel 22, lid 3, van deze verordening 

genoemde lijsten, inclusief de gegevens zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 603/2013, dat een 

verzoeker op illegale wijze de grens van een lidstaat heeft overschreden via het land, de zee of de lucht 

of komende vanuit een derde land, berust de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek 

om internationale bescherming bij die lidstaat. Die verantwoordelijkheid eindigt twaalf maanden na de 

datum waarop de illegale grensoverschrijding heeft plaatsgevonden.” Deze overname impliceert dan 

ook dat betrokkene na overdracht aan Italië de mogelijkheid zal hebben om een asielaanvraag in te 

dienen indien hij dat wenst. Dit verzoek zal door de Italiaanse instanties onderzocht worden en de 

betrokkene zal dan ook niet verwijderd worden naar zijn land van herkomst of land van gewoonlijk 

verblijf zonder een volledig en gedegen onderzoek van dit verzoek. De betrokkene zal ook gemachtigd 

zijn te verblijven in Italië in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming en de door 

de wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen. Tevens zullen de Italiaanse autoriteiten minstens zeven 

dagen vooraf in kennis worden gesteld van de overdracht van de betrokkene. 

Verder merken we met betrekking tot aan Italië overgedragen personen op dat verscheidene recente 

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

604/2013 aan Italië worden overgedragen, toegang hebben tot de procedure voor het bekomen van 

internationale bescherming. Zo verwijzen we onder meer naar het geactualiseerde AIDA-rapport over 

Italië waarin wordt gesteld dat personen, die op grond van de bepalingen van de "Dublin-verordening" 

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

bescherming indien ze nog geen verzoek indienden in Italië ("Where the person did not apply for asylum 

during his or her initial transit or stay in Italy before moving on to another European country, he or she 

can lodge an application under the regular procedure", pagina 40). 

Daarnaast merken we op dat betrokkene tijdens zijn gehoor niet verduidelijkte of hij al dan niet in Italië 

geweest zou zijn en daarbij dus ook geen melding maakte van het feit of hij al dan niet werd 

opgevangen in Italië. 

Hieromtrent benadrukken we dat het vingerafdrukkenonderzoek aantoont dat de betrokkene geen 

asielaanvraag indiende in Italië en derhalve niet ressorteerde onder het toepassingsgebied van Richtlijn 

2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor 

opvang van verzoekers om internationale bescherming (‘de opvangrichtlijn’). Artikel 3(1) bepaalt 

namelijk zeer duidelijk dat deze richtlijn van toepassing is op “alle onderdanen van derde landen en 

staatlozen die een verzoek om internationale bescherming op het grondgebied, inclusief aan de grens, 

in de territoriale wateren of in de transitzones, van een lidstaat indienen voor zover zij als verzoeker op 

het grondgebied mogen verblijven, alsmede op de gezinsleden, indien zij overeenkomstig het nationale 

recht onder dit verzoek om internationale bescherming vallen”. Het stond de betrokkene ons inziens vrij 

tijdens zijn verblijf in Italië een asielaanvraag in te dienen en het kan de Italiaanse autoriteiten derhalve 

niet euvel worden geduid dat het niet voorzag in de aan een asielaanvraag gekoppelde 

opvangvoorzieningen overeenkomstig de voormelde opvangrichtlijn. 

We wensen verder ook te benadrukken dat Italië, net als België, de Conventie van Genève van 1951 

ondertekende en partij is bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
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(EVRM). Er moet er dan ook van worden uitgegaan dat Italië het beginsel van non-refoulement alsmede 

de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomt en 

daarbij ook de mensenrechten respecteert. Dit impliceert daarbij ook dat Italië verzoeken tot 

internationale bescherming, net als België en de andere lidstaten, aan een individueel onderzoek 

onderwerpt en het de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toekent aan personen, die 

voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Er is derhalve geen enkele aanleiding om 

aan te nemen dat de Italiaanse autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de 

erkenning als vluchteling of als persoon die internationale bescherming behoeft, zoals die zijn 

vastgelegd in de Europese richtlijnen 2011/95/EU en 2013/32/EU, niet zouden respecteren. 

Verder merken we op dat betrokkene tijdens zijn gehoor verklaarde geen gezondheidsproblemen te 

hebben maar dat er echter wel in het administratief dossier van betrokkene een medisch attest 

aanwezig is betreffende de registratie van zijn vingerafdrukken. Hieromtrent benadrukken we dit attest 

niet aantoont dat betrokkene aan dergelijke gezondheidsproblemen lijdt die aanleiding geven te 

besluiten dat redenen betreffende de gezondheid van betrokkene een overdracht aan Italië zouden 

verhinderen of dat betrokkene door overdracht aan Italië vanwege redenen van gezondheid een reëel 

risico zou lopen op blootstelling aan omstandigheden die een schending vormen van artikel 3 van het 

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Verder verwijzen we desbetreffend ook naar het 

geactualiseerde AIDA-rapport over Italië waarin duidelijk wordt gesteld dat asielzoekers in Italië toegang 

hebben tot gezondheidszorg, zowel juridisch gezien als in de praktijk, en waarin er geen melding wordt 

gemaakt van structurele of systematische tekortkomingen hieromtrent (p. 79-81). 

Indien er verder verwezen zou worden naar het arrest van het EHRM in de zaak Tarakhel v.Zwitserland, 

waarin gesteld wordt dat asielzoekers een kwetsbare groep vormen en bijzondere bescherming 

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

uitgesproken kwetsbaarheid, merken we op dat dit arrest stelt dat een overdracht in dergelijke gevallen 

van uitgesproken kwetsbaarheid volgens het EHRM zonder individuele waarborgen een schending van 

artikel 3 van het EVRM kan betekenen. We benadrukken echter dat de omstandigheden, waarvan 

sprake in de zaak Tarakhel v. Zwitserland namelijk een gezin met zeer jonge kinderen, niet hetzelfde 

zijn als in de zaak van de betrokkene, een in 1997 geboren alleenstaande man. We benadrukken hierbij 

ook nogmaals dat betrokkene tot op heden geen attesten of andere elementen aanbracht die aanleiding 

geven te besluiten dat hij in de onmogelijkheid verkeert te reizen of dat redenen betreffende zijn 

gezondheid een overdracht aan Italië zouden verhinderen en dat redenen van gezondheid bij overdracht 

zouden leiden tot een risico op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden vormen van 

artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Zo verwijzen we in dit verband ook naar 

recente rechtspraak van het EHRM waarin bevestigd wordt 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 van het EVRM (EHRM 4 oktober 2016, nr. 30474/14, Ali e.a. v. Zwitserland en 

Italië). De betrokkene maakte dan ook niet aannemelijk dat hij op materieel, fysiek of psychologisch vlak 

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

bijkomende concrete en individuele waarborgen en garanties betreffende de omstandigheden waarin de 

betrokkene in Italië zal worden opgevangen. 

Daarnaast merken we op het EHRM in de zaak Mohammed Hussein versus Nederland en Italië stelde 

dat de situatie van onder meer asielzoekers in Italië niet kan worden gelijkgesteld met de situatie in 

Griekenland. Het Hof oordeelde dat op basis van verslagen van gouvernementele en niet-

gouvernementele organisaties kan worden besloten dat de algemene toestand en leefomstandigheden 

van asielzoekers, (erkende) vluchtelingen en tot verblijf toegelaten vreemdelingen tekortkomingen kent, 

maar niet kan worden gelijkgesteld met een systemisch falen in het bieden van bijstand en opvang aan 

een kwetsbare groep zoals het geval was in de zaak M.S.S. v. België en Griekenland (EHRM 

02.04.2012, nr. 27725/10 Mohammed Hussein e.a. v. Nederland en Italië, § 43, 44, 46 en 49). Deze 

beoordeling werd door het EHRM ook hernomen in haar oordeel in de zaak Tarakhel v. Zwitserland en 

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

04.11.2014, nr. 29217/12 Tarakhel v.Switzerland). Ook in het arrest van het EHRM in de zaak A.M.E v. 

Nederland (EHRM, 13.01.2015, nr. 51428/10) herhaalde het Hof dat de huidige situatie van de 

opvangstructuren in Italië niet kan worden vergeleken met de situatie in Griekenland ten tijde van de 

zaak M.S.S. (§35). 

We merken desbetreffend ook op dat het geactualiseerde AIDA-rapport meldt dat de tijdelijke 

bijkomende opvangcapaciteit, die met behulp van middelen van het Europees Fonds voor Vluchtelingen 

in de nabijheid van de grote luchthavens (Rome-Fiumicino, Milaan-Malpensa, Bologna…) was opgericht 

met het oog op de tijdelijke opvang van aan Italië in het kader van de "Dublin-verordening" 

overgedragen personen, sinds juni 2015 niet meer operationeel zijn. Het rapport meldt dat aan Italië 

overgedragen personen, die in Italië nog niet in opvangcentra werden geplaatst, toegang hebben tot de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

opvangstructuren (pagina 64). Het AIDA-rapport belicht dan ook de inspanningen van de Italiaanse 

instanties om de opvangcapaciteit met name in het SPRAR-opvangnetwerk te vergroten (pagina 60). 

Zo blijkt uit het AIDA-rapport dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen zogenaamde eerste 

lijnsopvang, enerzijds, en zogenaamde tweede lijnsopvang, anderzijds, zoals voorzien door de 

Italiaanse wetgeving. In de eerste lijnsopvang situeren zich de reguliere opvangcentra voor asielzoekers 

(CARA, CDA en CPSA). De reguliere opvangcentra (CARA, CDA en CPSA) voorzien in een eerste 

grootschalige opvang tot asielzoekers kunnen doorstromen naar de tweede lijnsopvang, het SPRAR-

netwerk. Daarnaast zijn er ook nog de noodopvangvoorzieningen (zogenaamde CAS), waarvan uit het 

SHF rapport van 2016 blijkt dat Dublinterugkeerders meestal hierin worden opgevangen. 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 betrokkene aan zijn lot zal worden overgelaten bij zijn aankomst in Italië. 

Een andere recente bron is het rapport van de Zwitserse non-gouvernementele organisatie SFH 

(‘Schweizerische Flüchtlingshilfe” –Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von 

Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rück-kehrenden in Italien”, Bern, 

augustus 2016, een kopie van dit document wordt toegevoegd aan het administratief dossier). Dit 

rapport, dat een actualisatie is van een rapport uit 2013, besteedt ruim aandacht aan het lot van 

personen, die binnen het kader van Verordening 604/2013 aan Italië worden overgedragen. We wensen 

te benadrukken dat de auteurs hun aandacht hebben gericht op de situaties in Rome en Milaan en zelf 

verklaren dat de bemerkingen hieromtrent niet kunnen worden getransponeerd op de algemene situatie 

in Italië (“Der vorliegende Bericht zeigt die Situation in Italien anhand der Beispiele Rom und Mailand 

auf. Aufgrund der grossen Unterschiede, die zwischen den einzelnen Regionen und auch auf der Ebene 

der Gemeinden bestehen, ist es nicht möglich, einen Überblick über die Situation im ganzen Land zu 

geben” pagina 5). Wat de situatie van ‘Dublin-terugkeerders’ betreft zijn we van oordeel dat de lezing 

van dit rapport geenszins doet besluiten dat terugkeerders geen toegang zouden krijgen tot de 

procedure tot het bekomen van internationale bescherming en uitgesloten zijn van bijstand. Zo meldt het 

rapport dat zowel in Rome als Milaan NGO’s, die bijstand verlenen aan terugkeerders, operationeel zijn. 

We merken op dat de auteurs verscheidene malen opperen dat wat de opvang van verzoekers voor 

internationale bescherming betreft Italië niet voldoet aan zijn verplichtingen, voortkomende uit de 

Europese richtlijn ter zake (pagina 12). We zijn echter van oordeel dat deze conclusie ons inzien niet 

kan worden gerechtvaardigd door het door de auteurs aangebrachte materiaal. Het rapport maakt 

inderdaad gewag van tekortkomingen, maar volgens ons niet in die mate en op een dergelijke schaal 

dat dient te worden besloten dat Italië zijn verplichtingen in het algemeen niet nakomt. 

Zo wijzen we er ook op dat in het reeds geciteerde AIDA-rapport wordt gesteld dat de Italiaanse 

instanties zich blijven inzetten om de opvangcapaciteit met name in het SPRAR-opvangnetwerk te 

vergroten. In het boven geciteerde rapport van het SFH wordt ook gewezen op het gedurende de 

voorbije vier jaar sterk toegenomen aantal opvangplaatsen (“Das Aufnahmesystem in Italien ist 

innerhalb von vier Jahren von ca. 5.000 Plätzen auf ca. 120.000 Plätze gewachsen. Die staatliche 

Aufnahmekapazität betrug im Februar 2016 105.248 Plätze”, pagina 15). Verder wensen we, net als de 

auteurs van het AIDA-rapport (pagina 60), de aandacht te vestigen op de recente jaarlijkse samenkomst 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de nationale Vereniging van Gemeenten (ANCI - 

"Associazone nazionale Comuni Italiani") waar het plan werd ontvouwd voor een verdere uitbouw van 

een uniform opvangsysteem en de verdere expansie van het SPRAR-netwerk ("The plan envisages the 

phasing out of the CAS, with a view to the consolidation of a uniform reception system across the 

country. 

This system would entail an expansion of the SPRAR system, through equitable distribution of asylum 

seekers and migrants across 8.000 municipalities in the country" 

http://www.asylumineurope.org/news/19-10-2016/italyplans-  uniform-reception-system-through-sprar-

expansion). Dit toont alvast ook aan dat er door de Italiaanse overheid tal van inspanningen geleverd 

worden om het hoofd te bieden aan voormelde tekortkomingen en Italië heeft dan ook de nodige 

praktische maatregelen genomen om te garanderen dat de regelgeving daadwerkelijk geïmplementeerd 

wordt op het terrein. Het staat derhalve buiten kijf dat Italië de nodige inspanningen levert om in opvang 

te voorzien. 

Verder wensen we ook te verwijzen naar een recent rapport uitgaande van Amnesty International 

(“Hotspot Italy. How EU’s Flagship Approach leads to violations of refugee and migrant rights”, 2016) dat 

verwijst naar specifieke omstandigheden bij de Italiaanse hotspots die een schending van artikel 3 van 

het EVRM of artikel 4 van het EUHandvest kunnen impliceren. We merken op dat het beschreven 

rapport zich uitsluitend focust op de omstandigheden bij de registratie van asielzoekers en kandidaat-

vluchtelingen na aankomst bij de Italiaanse hotspots. Deze omstandigheden hebben dan ook geen 
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betrekking op de situatie van betrokkene vermits hij onder de bepalingen van Verordening 604/2013 niet 

terug naar de Italiaanse hotspots zal gebracht worden. Uit de beschrijving van wat de hotspots zijn en 

wat de bedoeling erachter is vanuit de Europese Unie, blijkt zeer duidelijk dat deze hotspots niet 

bedoeld zijn voor Dublin-terugkeerders. Daarnaast merken we op dat het rapport geen melding maakt 

van schendingen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest met betrekking tot de 

asielprocedure in Italië en dat er ook geen melding wordt gemaakt van de noodzaak van een 

opschorting van overdrachten naar Italië in het kader van Verordening 604/2013. We benadrukken 

verder ook dat betrokkene tijdens zijn gehoor geen melding maakte van andere concrete ervaringen, 

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

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

werden ervaren of die volgens hem wijzen op een risico op een schending van artikel 3 van het EVRM 

of artikel 4 van het EU-Handvest. Zo maakte betrokkene specifiek gericht op Italië geen melding van 

specifieke bezwaren of problemen. 

We wensen hierbij dan ook te benadrukken dat bronnen, die de Italiaanse onthaal - en 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers belichten inderdaad kritische bemerkingen plaatsen bij 

bepaalde aspecten, maar tevens een genuanceerd beeld geven en eveneens aantonen dat de 

Italiaanse instanties zich niet onverschillig opstellen en blijvend maatregelen nemen om tekortkomingen 

omwille van de massale en continue toestroom van vluchtelingen het hoofd te bieden. Ze geven ons 

inzien dan ook geen aanleiding te besluiten dat de onthaal – en opvangvoorzieningen voor asielzoekers 

in Italië dermate structurele tekortkomingen vertonen waardoor asielzoekers die in het kader van 

Verordening 604/2013 aan Italië worden overgedragen per definitie een reëel risico lopen op 

blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 

van het EU-Handvest. Dat er zich in individuele gevallen problemen kunnen voordoen, doet derhalve 

geen afbreuk aan het gegeven dat Italië grote inspanningen doet, dat er verschillende 

opvangmogelijkheden zijn en dat deze stelselmatig worden uitgebreid. Het loutere feit dat opmerkingen 

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

asielzoekers in Italië is volgens ons onvoldoende om tot dit besluit te komen. We verwijzen hieromtrent 

onder meer ook naar de reeds boven geciteerde rapporten van AIDA en SFH, maar ook naar het door 

Christopher Chope, lid van de Parlementaire vergadering van de Raad van Europa, opgestelde rapport 

"L'arrivée massive de flux migratoires mixtes sur les côtes italiennes", Raad van Europa, rapport 13531, 

09.06.2014; “Italy – over 100.000 refugees and migrants have reached Italy by sea in 2014- Many 

moved forward to other European countries”, AIDA, 09.09.2014; UNHCR, "Recommendations on 

important aspects of refugee protection in Italy", juli 2013; “Italy increases reception place and improves 

treatment of subsidiary protection beneficiaries”, ECRE Weekly Bulletin, 30.04.2015; “Third 

Resettlement and Relocation Forum – Italian Roadmap”, Brussel, 01.10.2015 (kopies van de geciteerde 

rapporten worden toegevoegd aan het administratief dossier). 

Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt dan ook besloten dat niet aannemelijk 

werd gemaakt dat de betrokkene door overdracht aan Italië een reëel risico loopt op blootstelling aan 

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

Handvest. 

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

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

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

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

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

verwijdering van vreemdelingen en artikel 22(7) van Verordening 604/2013. 

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

binnenkomstdocumenten. 

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

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

zijn om er zich naar toe te begeven. 

Betrokkene zal teruggeleid worden naar de bevoegde Italiaanse autoriteiten.(…).” 

 

Op 20 juni 2017 wordt verzoeker overgedragen aan de Italiaanse autoriteiten. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op van de vordering tot schorsing 

omdat verzoeker geen ernstige middelen aanvoert en niet aantoont op basis van concrete gegevens 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te zullen ondervinden bij de tenuitvoerlegging van de bestreden 
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beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat het beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. 

Het is bijgevolg niet vereist deze exceptie te beantwoorden. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Premier moyen 

La partie requérante prend premier moyen pris de La violation de L'article 51/4 de la loi du 15 décembre 

1980. 

13 . Aux termes de l'article 51/4- le régime de l'emploi des langues en matière d'asile est le suivant : 

« § 1er. - L'examen de la demande d'asile visée aux articles 50, 50 bis, 50 ter et 51 a lieu en français ou 

en néerlandais. 

La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des 

éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire. 

(...) 

L'annexe 26 de la partie requérante stipule quant à elle : 

« (...) a introduit une demande d'asile conformément à l 'article 50/51121 de la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

Le (la)prénommé(e), déclare requérir l'assistance d'un interprète qui maitrise la langue Soussou lors de 

l'examen de sa demande d'asile et est informé(e) que la langue dans laquelle sa demande d'asile sera 

examinée par les instances compétentes est le français ». 

14-. En l'espèce, le conseil constatera à l'examen du dossier administratif que la demande d'asile du 

requérant était examinée en français, conformément à l'article 51/4-, §2, de la loi du 15 décembre 1980. 

La décision querellée constituant incontestablement une décision subséquente d'éloignement du 

territoire, au sens de l'article 51/4, § 1, alinéa 2, de la même loi, la partie défenderesse était tenue de 

faire usage du français lorsqu'elle a pris l'ordre de quitter le territoire et la décision de refus de séjour 

pris dans le cadre de la demande d'asile visée (annexe 26 quater). 

Les termes «décisions subséquentes d'éloignement du territoire» utilisés dans l'article 51/4 de la loi du 

15 décembre 1980 désignent toute décision d'éloignement qui suivrait la procédure d'asile dans le 

temps. Le terme «subséquent» désigne en effet, selon le Dictionnaire Larousse, ce « qui vient à la suite, 

dans l'ordre du temps, du rang ». 

Même si ces termes doivent être lus au regard du délai de six mois prévu par le 3ème paragraphe de 

l'article 51/4 de la  loi du 15 décembre 1980. En l'espèce, la procédure d'asile s'est clôturée par l'acte 

attaqué qui considère que la Belgique n'est pas l'Etat responsable pour sa demande d'asile et met fin à 

son séjour et lui ordonne de quitter le territoire. 

15. Il résulte de ce qui précède que l'acte attaqué doit bien être considéré comme une « décision 

subséquente d’ éloignement du territoire » au sens de l'article 51/4, §1er de la loi du 15 décembre 1980 

de sorte que cet acte devait être pris en langue française. 

16. L'arrête rejetant la demande de suspension estime : qu'il ressort du dossier administratif que la 

partie adverse aurait pris une nouvelle annexe 26 changeant la langue par conséquent la langue de 

traitement de la demande d'asile. - sans pour autant que cette décision ai été notifié au requérant. 

Doit faire l'objet d'une notification notamment la décision qui détermine de manière individuelle un 

élément de la situation juridique d'une personne, et ce, même en l'absence de disposition prévoyant une 

notification1. A défaut d'avoir été notifié valablement l'acte sera inopposable à la personne à qui il devait 

être notifié2. 

Dans ce contexte, les constations émanant du magistrat relatif à la langue de traitement de la demande 

d'asile du requérant n'énerve en rien ce constat. Au moment où votre conseil était saisi et est saisi, la 

langue de traitement de la langue de la demande d'asile demeure le français aucune notification de 

changement de langue n'étant intervenu et ayant été porté à la connaissance du requérant. 

18. En conséquence, le premier moyen, qui est en outre d'ordre public, en ce qu'il se fonde sur la 

violation de l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980, est, sérieux et justifie l'annulation de l'acte 

attaqué." 

 

3.1.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende : 

 

“In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- Artikel 51/4 van de Vreemdelingenwet.  

Verzoekende partij houdt voor dat de bestreden beslissing onterecht in het Nederlands werd genomen, 

daar de asielaanvraag van verzoekende partij in het Frans is opgesteld.  

Verzoekende partij laat gelden dat deze kritiek niet kan worden aangenomen.  
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Artikel 51/4 Vreemdelingenwet voorziet :  

“§ 1. Het onderzoek van de in de artikelen 50, 50bis, 50ter en 51 bedoelde asielaanvraag geschiedt in 

het Nederlands of in het Frans.  

De taal van het onderzoek is tevens de taal van de beslissing waartoe het aanleiding geeft alsmede die 

van de eventuele daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied. § 2. De 

vreemdeling, bedoeld in de artikelen 50, 50bis, 50ter of 51), dient onherroepelijk en schriftelijk aan te 

geven of hij bij het onderzoek van de in de vorige paragraaf bedoelde aanvraag de hulp van een tolk 

nodig heeft.  

Indien de vreemdeling niet verklaart de hulp van een tolk te verlangen, kan hij volgens dezelfde regels 

het Nederlands of het Frans kiezen als taal van het onderzoek. Indien de vreemdeling geen van die 

talen heeft gekozen of verklaard heeft de hulp van een tolk te verlangen, bepaalt de Minister of zijn 

gemachtigde de taal van het onderzoek, in functie van de noodwendigheden van de diensten en 

instanties. Tegen die beslissing kan geen afzonderlijk beroep worden ingesteld.  

§ 3. Bij de procedures voor de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State alsmede indien de vreemdeling 

tijdens de behandeling van de asielaanvraag of binnen een termijn van zes maanden na afloop van de 

asielprocedure verzoekt om het toekennen van een machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 9bis 

of 9ter, wordt de taal gebruikt die overeenkomstig paragraaf 2 is gekozen of bepaald.”  

In casu heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie aanvankelijk een bijlage 26 

opgesteld in het Frans. Evenwel werd deze bijlage 26 vervangen en werd de asielaanvraag onderzocht 

in het Nederlands.  

Tevens werd verzoekende partij in de Nederlandse taal verhoord.  

Bijgevolg is de taal van de procedure het Nederlands.  

Verzoekende partij kan niet anders voorhouden. 

Het eerste middel kan niet worden aangenomen. Het is niet ernstig.” 

 

3.1.3. Artikel 51/4, §§ 1 en 2 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1 

Het onderzoek van de in de artikelen 50,50bis, 50ter en 51 bedoelde asielaanvraag geschiedt in het 

Nederlands of in het Frans. 

De taal van het onderzoek is tevens de taal van de beslissing waartoe het aanleiding geeft alsmede die 

van de eventuele daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied. 

§ 2 

De vreemdeling, bedoeld in de artikelen 50,50bis, 50ter of 51, dient onherroepelijk en schriftelijk aan te 

geven of hij bij het onderzoek van de in de vorige paragraaf bedoelde aanvraag de hulp van een tolk 

nodig heeft. 

Indien de vreemdeling niet verklaart de hulp van een tolk te verlangen, kan hij volgens dezelfde regels 

het Nederlands of het Frans kiezen als taal van het onderzoek. 

Indien de vreemdeling geen van die talen heeft gekozen of verklaard heeft de hulp van een tolk te 

verlangen, bepaalt de Minister of zijn gemachtigde de taal van het onderzoek, in functie van de 

noodwendigheden van de diensten en instanties. Tegen die beslissing kan geen afzonderlijk beroep 

worden ingesteld.” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier (bijlage 26 d.d. 7  februari 2017) blijkt dat verzoeker 

verklaard heeft de hulp te verlangen van een tolk Soussou. Vervolgens heeft de gemachtigde van de 

staatssecretaris eerst beslist dat de taal van het onderzoek het Frans is, maar daarna werd een nieuwe 

bijlage 26 opgesteld waarin beslist werd dat de taal van het onderzoek het Nederlands is.  

 

Verzoeker voert aan dat, nu het Frans de taal van het onderzoek is, eveneens het Frans de taal had 

moeten zijn van de beslissing waartoe het aanleiding geeft en van de eventuele daaropvolgende 

beslissing tot verwijdering van het grondgebied.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt echter dat beslist werd dat de taal van het onderzoek 

het Nederlands is en dat het onderzoek naar de asielaanvraag van verzoeker gevoerd werd in het 

Nederlands,  zo werd vb. het gehoorverslag van verzoeker opgesteld in het Nederlands. Bijgevolg is de 

bestreden beslissing die in het Nederlands opgesteld is, opgesteld in de taal van het onderzoek van de 

asielprocedure en kan geen schending van artikel 51/4 van de vreemdelingenwet worden aangenomen. 

 

Een schending van artikel 51/4 van de vreemdelingenwet is niet aangetoond. 
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Het eerste middel is niet gegrond. 

 

3.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Second moyen 

La partie requérante prend second moyen pris de la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 ; de la violation de l'article 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (ci-après CEDH), 

l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 3 et 17 du 

Règlement (UE] n°604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre 

responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats 

membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, de la violation du principe général de bonne 

administration imposant à l'autorité de statuer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, du 

principe de bonne administration qui exige de statuer en prenant en considération tous les éléments du 

dossier et du principe de prudence ou du devoir de minutie. 

19. La décision attaquée ne tient nullement en compte l'article 3.2, alinéa 2 et 3 du Règlement Dublin III: 

(...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme 

responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des 

défaillances systémigues dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui 

entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre 

responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre 

peut être désigné comme responsable 

Lorsqu 'il est impossible de transférer le demandeur en vertu présent paragraphe vers un Etat membre 

désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel 

la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable 

devient l'Etat membre responsable. (...) 

20. En l'espèce, l'Italie ne peut être considérée comme l'Etat responsable du traitement de la demande 

d'asile du requérant en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et d'accueil 

italienne. Ces défaillances systémiques sont attestées par de nombreuses sources ci exposées. 

Ainsi la Belgique ne peut, en application de la jurisprudence européenne et du règlement Dublin III, 

transférer un demandeur d'asile vers un Etat où il risque de subir des traitements contraires à l'article 3 

de la CEDH, en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil 

des demandeurs. 

21. La décision attaquée affirme que : « Where the person did not apply for asylum during his or her 

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

application under the regular procédure» ainsi pour la partie adverse; la partie requérante ne 

rencontrerait aucune difficulté lors de son retour afin d'introduite une demande d'asile. Toutefois elle 

omet les paragraphes suivants de ce point du rapport qui précise : 

« On 9 February 2017, the Danish Refugee Council and the Swiss Refugee Council published a report 

disclosing the results of the monitoring they have carried out during 2016 on the situation of Dublin 

returnees in italy3. The report mentions that none of the applicants monitored had access to SPRAR 

centres upon arrival in Italy but were accommodated in facilities not earmarked for families with children 

in one case it ws not ensured the unity of the family. The Dublin returnees were not provided with 

enough information on the procédure. 

Therefore, the authors conclude that the manner in which the families and persons with special 

reception needs are received by the Italian authorities is very arbitrary. and that "families and persons 

with specific reception needs who are transferred to Italy under the Dublin III Régulation risk violations of 

their human rights ». 

22. Ainsi, le rapport constate, que pour les familles suivies dans le cadre du monitoring, aucune d'entre 

elle n'avait eu accès à un SPRAR, le manque d'information relatif à la procédure et qu'elles étaient 

soumis à l'arbitraire des autorités italiennes... Que la procédure existe est une chose, que la partie 

requérante puisse avoir accès à celle-ci semble beaucoup moins certain en outre elle doit être effective.. 

Par la suite la partie adverse estime en somme que les rapports précités ne mettent pas en évidence 

que la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ont des déficiences 

structurelles qui exposeraient le requérant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art 3 de 

la CEDH et l'article A de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'Italie étant, tout 

comme la Belgique une démocratie, il n'existe pas, pour la partie adverse ; de raison de croire, que 

l'Italie ne respecterait pas ses obligations internationales. Ce qui n'a pas pourtant empêcher votre 

conseil d'annuler ou de suspendre des annexe 26 quater - notamment les arrêts 159.072 du 21.12.2015 

et 138 950 du 22.02.2015 considérant notamment que : « il n'apparaît pas que la simple mention, sans 
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autre forme de précision, de ce que les autorités italiennes ont indiqué que le requérant « fera l'objet du 

projet FER » suffise à considérer que la partie défenderesse n 'a pas manqué à cette exigence et ce, 

compte tenu de ce qui précède, notamment l'actuel afflux massif de demandeurs d'asile en Italie, non 

contesté par la partie défenderesse» et «Partant, au terme de l'ensemble des développements faits 

supra, le Conseil juge que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation formelle et à 

celle de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier qui lui était soumis, et estime qu 

'elle ne s'est pas livrée à un examen aussi rigoureux que possible des éléments indiquant l'existence 

d'un risque réel de traitement prohibé par l'article 3 de la CEDH ». 

23. La partie adverse soutient par ailleurs que la partie requérante aurait en Italie un accès aux soins et 

au conseil juridique et se réfère au rapport AIDA actualisé à cette fin. Toutefois, le rapport de l'OSAR sur 

lequel se fonde pour partie celui de l'AIDA précise concernant les soins : 

« L'accès aux soins d'urgence est possible. Pour les autres cas d'atteintes à la santé, il est rendu difficile 

en raison d'obstacles de nature administrative et financière, de difficultés de communication et de 

manque d'information. La possibilité de soins médicaux et leur efficacité ont un lien étroit avec la 

situation de logement des personnes concernées, il y a nettement trop peu de places d'hébergement 

appropriées pour les malades et en particulier pour les personnes présentant une affection psychique, 

qui n'ont guère de possibilités de recevoir un traitement adéquat et d'être accueillies dans une institution 

adaptée. C'est pourquoi, bien des gens ayant besoin d'une aide médicale vivent dans la rue et passent 

la nuit dans des refuges d'urgence. Dans de telles conditions, ni un traitement efficace ni une guérison 

ne sont possibles » 

Et 

« La pratique italienne est encore contraire à la DA sur un autre point, à savoir en exigeant deux ou six 

mois après le dépôt de la demande d'asile le paiement de la franchise (ticket) pour des prestations 

médicales. Selon l'art. 17par. 4 DA en effet, les Etats membres n'ont le droit de faire participer aux frais 

des soins médicaux que les requérant-e-s d'asile qui en ont les moyens » 

Pour ce qui concerne l'accès juridictionnel, le constat n'est pas meilleur : 

« Malgré des adaptations légales, il subsiste dans la réalité des obstacles administratifs considérables 

qui conduisent régulièrement à de grands retards en ce qui concerne l'accès à la procédure d'asile et à 

un hébergement au début de la procédure ». 

Et 

« Dans les grandes villes italiennes comme Rome et Milan, il faut attendre plusieurs mois avant que la 

demande d'asile soit formellement enregistrée (verbalizzazione).La DP prévoit cependant qu'une 

demande de protection internationale, lorsqu'elle est déposée auprès de l'autorité compétente pour 

l'enregistrer, doit être enregistrée dans les trois jours ouvrables. Si elle est présentée à une autre 

autorité, le délai est de six jours (art. 6 al. 1 DP). En cas d'affluence de demandes simultanées, il peut 

être prolongé à dix jours (art. 6 al. 5 DP). Les Etats membres doivent garantir qu'une personne ayant 

présenté une demande de protection internationale soit en mesure de la déposer formellement de 

manière effective dans les plus brefs délais possibles (art. 6 al. 2 DP). Les très longs retards dans 

l'enregistrement des demandes d'asile dans les grandes villes italiennes dépassent considérablement 

les délais prévus dans la DP et constituent dès lors une violation systématique du droit de l'UE». 

24. La partie adverse soutien ensuite d'une part que la partie requérante ne pourrait être considéré 

comme vulnérable étant un homme de 20 ans et d'autre part que le rapport AIDA confirmerait que les 

problèmes d'hébergement des requérants d'asile ne serait qu'épisodique. 

Alors que le rapport du Schweizerische Fluchtlingshilfe sur lequel s'appuie la partie adverse dans sa 

décision constate : 

«¦ Les hommes seuls ne sont pas considérés comme vulnérables. Toutefois, la précarité de la vie de 

sans-abri, la crainte d'être victime d'agressions et les constants efforts à déployer pour couvrir les 

besoins élémentaires rendent toute personne vulnérable. La Cour EDH partage cette opinion dans la 

mesure où elle a retenu que, de par leur seule position juridique, les requérant-e-s d'asile en général 

constituent un groupe vulnérable?. 

On attend en particulier des hommes jeunes et en bonne santé qu 'ils puissent se débrouiller seuls. 

C'est pourquoi, dans les procédures Dublin, ils sont transférés sans autre mesure d'instruction et leurs 

recours contre les transferts sont d'expérience pratiquement voués à l'échec7. Comme ils ne sont pas 

considérés comme vulnérables, ils n'ont aucune priorité d'accueil dans bien des lieux d'hébergement en 

Italie. En même temps, ils font partie du groupe de personnes les plus touchées par le chômage dans 

ce pays (voir Chapitre 7.2). 

Les hommes seuls au bénéfice d'un statut de protection qui sont transférés en Italie se retrouvent ainsi 

le plus souvent dans la situation de sans-abri ou dans une maison occupée sans perspective 

d'améliorer leur existence. 

Les pères de famille n 'ont parfois plus revu leur(s) enfant(s) et leur femme restés dans le pays d'origine 

parce qu'ils ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour un regroupement familial et qu'ils 
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ne souhaitent pas les faire venir pour qu'ils soient sans abri. Des femmes qui ont dû laisser leur(s) 

enfant(s) dans leur pays d'origine parlent aussi de cette situation qui est gravement préjudiciable à leur 

santé psychique ». 

Ou encore : 

« En raison de son manque flagrant de places appropriées aux personnes vulnérables ainsi que de son 

nombre très insuffisant de places d'hébergement adéquates en général, l'Italie ne respecte pas ses 

obligations découlant de la directive sur l'accueil. En outre, cette directive exige des pays membres q 'ils 

identifient les besoins particuliers. Or, dans le système italien de l'accueil, cette obligation n'est pas 

suffisamment mise en œuvre, ce qui conduit à des violations systématiques des droits des personnes 

concernées dans la manière dont elles sont accueillies ». 

Et de conclure : 

Il existe, dans l'hébergement des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection en Italie, des 

défaillances qui résultent d'une violation systématique des droits des requérant-e-s d'asile découlant de 

la DA et de la DQ. L'Italie ne respecte pas dans son entier ses obligations prévues par l'acquis de l'UE 

en matière d'asile. Elle ne se conforme pas non plus à ses obligations concernant d'une part 

l'information des intéressé-e-s au sujet de l'accès aux soins médicaux et, d'autre part, la prise en 

considération des besoins des personnes particulièrement vulnérables. De plus, les droits de l'enfant 

selon la CDE, le droit à l'unité de la famille selon la CEDH et le droit de l'UE sont insuffisamment 

respectés. Quant au manque de soutien apporté aux requérant-e-s d'asile et aux bénéficiaires d'une 

protection, il peut devenir constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH. Si cette situation de fait ne suffit 

pas à leur faire reconnaître l'existence de défaillances systématiques qui affectent le système italien 

d'hébergement dans son entier, les autorités et tribunaux appelés à se prononcer sur des transferts 

doivent au moins examiner avec diligence et au cas par cas si les droits des intéressé-e-s sont bafoués. 

C'est dire que les autorités qui envisagent un transfert ont un devoir de clarification concrète et 

individuelle. Or, cette tâche n 'est souvent pas accomplie dans des cas particuliers. Enfin, tes Etats 

membres ne sauraient se libérer de leurs obligations de vérification en arguant que les personnes 

concernées peuvent faire valoir elles-mêmes leurs droits en Italie car cette possibilité n'est absolument 

pas réaliste »8. 

25. La partie adverse soutient en terme de décision que les conclusions de ce rapport auquel l'AIDA se 

réfère lui-même, ne peuvent lui être opposées puisque à son sens, les manquements constatés ne 

seraient pas aussi importants que ceux dénoncés et par conséquent même si la partie adverse 

reconnaît qu'il peut y avoir des manquements au niveau de l'accueil et du soutien juridique puisque 

l'Italie « fait de son mieux ». 

26. Pour ce qui concerne le rapport d'Amnesty international « Hotspot Italy How Eu's Flagship Approach 

Leads to violations of refugee and migrant rights, 2016», la partie adverse reconnaît que les articles 3 

de la CEDH et 4- de la Charte pourraient bien être violés, mais que ce rapport ne concerne pas le 

requérant puisque celui-ci sera repris par les autorités italiennes dans le cadre du règlement Dublin III et 

ne sera pas placé dans un des Hotspots. 

27. Cependant, la partie adverse n'offre aucune garantie dans sa décision que la partie requérante ne 

sera pas placée dans un de ces hotspots, puisque la partie requérante, jusqu'à ce jour n'a jamais 

introduit de demande d'asile. Dans la logique du système même du hotspot voulu par les autorités 

italiennes et vu le manque de place d'hébergement ; il serait même logique que le requérant y transite. Il 

existe donc un risque de violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte. 

28. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article A de la Charte consacrent 

l'une des valeurs fondamentales de toute société démocratique et prohibe en termes absolus la torture 

et les traitements inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances et Les agissements de la 

victime9 

29. La Cour EDH a déjà considéré que l'éloignement par un Etat membre peut soulever un problème au 

regard de l'article 3 de la CEDH, et donc engager la responsabilité d'un État contractant au titre de la 

Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante courra, dans le 

pays de destination, un risque réel d'être soumise à des traitements contraires à l'article 3 de la CEDH. 

Dans ces conditions, l'article 3 de la CEDH implique l'obligation de ne pas éloigner la personne en 

question vers ce pays10 

Afin d'apprécier s'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante encourt un risque 

réel de traitement prohibé par l'article 3 de la CEDH, la Cour EDH a jugé que, pour vérifier l'existence 

d'un risque de mauvais traitements, il y a lieu d'examiner les conséquences prévisibles de l'éloignement 

de la partie requérante dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays 

et des circonstances propres au cas de la partie requérante11 

En ce qui concerne l'examen des circonstances propres au cas de la partie requérante, la Cour EDH a 

jugé que le risque invoqué présente un caractère individualisé dès lors qu'il s'avère suffisamment 

concret et probable12. 
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En ce qui concerne tant la situation générale dans un pays que les circonstances propres au cas de la 

partie requérante, celle-ci doit disposer de la possibilité matérielle de faire valoir en temps utile lesdites 

circonstances13. 

Dans ce cas, l'existence d'un risque réel de traitement prohibé par l'article 3 de la CEDH doit être 

évaluée en fonction des circonstances dont la partie défenderesse avait ou devait avoir connaissance 

au moment de la décision attaqué eu. La partie défenderesse doit se livrer à un examen aussi rigoureux 

que possible des éléments indiquant l'existence d'un risque réel de traitement prohibé par l'article 3 de 

la CEDH15 (). 

30. En l'espèce, la partie requérante dénonce les conditions d'accueil en Italie des demandeurs d'asile, 

en ce compris les demandeurs d'asile qui y sont transférés dans le cadre du Règlement Dublin. 

Bien qu'elle réfute la thèse présentée par la partie requérante selon laquelle la situation en Italie 

présenterait à cet égard des défaillances systémiques, la partie défenderesse reconnaît néanmoins, 

dans sa décision, que des rapports y afférant « mettent l'accent sur certains manquements » et, bien 

qu'elle estime que ceux - ci concernent surtout Rome et Milan elle ne les limite toutefois pas à ces villes. 

31. La partie défenderesse n'offre aucune garantie concernant la réalité et l'effectivité de la prise en 

charge du requérant lors de son arrivée en Italie d'autant plus que les rapports ci-avant développés 

indiquent que les personnes revenues à la suite d'une procédure Dublin III n'avaient pas d'accès à un 

hébergement (près d'un mois d'attente et pour les hommes seuls en rue), au soins (puisque nécessité 

d'un hébergement) et à défaut d'hébergement ne pouvaient introduire une demande d'asile. 

32. Il ressort de l'examen du dossier administratif qu'aucune garantie n'a été donnée par les autorités 

italiennes quant à une prise en charge de la partie requérante qui soit adaptée : place d'hébergement 

prévue, possibilité d'introduire une demande d'asile à la frontière comme le prévoit pourtant le système 

de reprise mais qui est inexistant,... 

33. Le pouvoir d'appréciation qui permet à la partie défenderesse de décider que la Belgique est 

responsable pour l'examen de la demande, même si en vertu des critères de la réglementation 

européenne, liant la Belgique, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique. Au demeurant, 

force est de constater, au vu de la décision attaquée, que la partie défenderesse était consciente de son 

obligation de motiver sa décision relativement aux craintes exprimées par la partie requérante, bien 

qu'en l'occurrence cette motivation ne soit pas suffisante. 

En effet, la partie adverse ne fait valoir aucune garantie précise, s'appuyant sur des sources sûrs, que la 

partie requérante ne sera pas soumise aux conditions d'accueil particulièrement difficile et inhumaines 

qui prévalent en Italie. Les différents rapports, dont des extraits ont été reproduits ci avant, mettent en 

évidence les risques de traitement inadéquat de la demande d'asile du requérant ainsi que les risques 

d'être soumis à des conditions de vie inhumaines et dégradantes. 

En considérant que l'Italie, du fait d'être, à l'instar de la Belgique « une démocratie respectueuse des 

droits de l'homme (...) » suffit pour garantir des conditions d'accueil dignes et humaines pour les 

demandeurs d'asile, la partie défenderesse commet une erreur manifeste d'appréciation et manque à 

son obligation de motivation. En effet, il n'existe pas de présomptions irréfragables d'absence de 

violation des droits de l'homme dans un état membre de l'Union. 

34-. La partie requérante a déposé plusieurs informations objectives - en outre également utilisées par 

la partie adverse - desquelles il ressort qu'il existe de graves violations du droits des demandeurs d'asile 

et des migrants en Italie. En l'espèce, la partie adverse, n'avance aucun élément probant qui pourrait 

garantir au requérant qu'il ne sera pas renvoyé dans un Hotspot, ni qu'il se retrouvera sans 

hébergement, à la rue, et dans l'impossibilité d'introduire sa demande d'asile. 

35. Que l'arrêt prononcé dans le cadre de la procédure d'extrême urgence n'énerve en rien ce constat. 

En effet, l'arrêt indique que le requérant n'apporte pas de preuve concrète qu'il existe un risque que le 

requérant ne puisse pas introduire une demande d'asile ou qu'il ne disposerait pas d'un hébergement. Il 

est piquant de constater, que l'unique rapport déposé par la partie défenderesse suffit à démontrer une 

absence de risque dans le chef de la partie requérant par contre ceux plus nombreux déposas par a 

partie requérante ne démontrent pas un risque de dommage concret. Il est tout aussi curieux de voir 

reprise l'argumentation de la partie adverse.tel aselle par le conseil et de contourner les arguments 

soulevés. Enfin, si il est vrai que dans un système de droit continental le juge n'est pas lié par les 

précédents jurisprudentiels ; il ne sont pas pour autant insignifiant d'autant plus que ce même arrêt 

n'hésite pas à se référer lui-même à de la jurisprudence pour justifier le caractère non-fondé du recours. 

Le requérant dans ce contexte ne peut que constater le caractère non effectif de son recours introduit 

en extrême urgence auprès du Conseil au sens de l'article 13 de la CEDH. 

 

36. Il revenait à la partie adverse d'investiguer d'avantage les difficultés de traitement et d'accueil en 

Italie avant de prendre une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Elle ne pouvait 

se fonder sur des présomptions de respect des droits fondamentaux dès lors que l'ensemble des 
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rapports internationaux font état de déficiences systémiques et d'un risque de traitement inhumains et 

dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH existait. Le moyen était par conséquent fondé. » 

 

3.2.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende : 

 

“In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

administratieve beslissingen;  

- artikel 62 van de Vreemdelingenwet;  

- artikel 3 van het EVRM;  

- artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie;  

- artikel 3 en 17 van de Dublin III verordening;  

- het rechtmatig vertrouwensbeginsel;  

- redelijkheidsbeginsel;  

- zorgvuldigheidsbeginsel.  

Verzoekende partij houdt vooreerst voor dat de gemachtigde van de Staatssecretaris niet zonder meer 

kan stellen dat Italië de verantwoordelijke lidstaat is, daar Italië niet geantwoord heeft op het 

terugnameverzoek.  

Verweerder benadrukt dat het net de draagwijdte van de bestreden beslissing is dat de gemachtigde 

van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, rekening houdend met de concrete situatie van de 

verzoekende partij, nagaat welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag en 

dit conform de bepalingen van de Dublin III verordening.  

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie oordeelde geheel terecht dat niet België, 

doch wel Italië verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag van verzoekende partij. Uit 

het dossier blijkt ontegensprekelijk dat de vingerafdrukken van verzoekende partij werden afgenomen in 

Italië op 14.11.2016. In die omstandigheden dient de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie een terugnameverzoek te richten aan de verantwoordelijke lidstaat. Indien deze niet reageert 

op het terugnameverzoek binnen een termijn van twee maanden, wordt zij geacht de verantwoordelijke 

lidstaat te zijn. Dit blijkt ook uitdrukkelijk uit artikel 22.7 van de Dublin III Vo.  

Waar verzoekende partij nog voorhoudt dat artikel 22.7 van de Dublin III Vo. de toepassing van 

hoofdstuk III van de Dublin III Vo. onnodig maakt, benadrukt verweerder dat deze kritiek niet dienstig is.  

Verzoekende partij kan niet anders voorhouden.  

Verweerder laat nopens de vermeende schending van de artikelen 1 tot 3 van de Wet van 29.07.1991 

en artikel 62 Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat bij lezing 

van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, 

maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij 

blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing.  

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.).  

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477).  

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en aldus 

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie geheel terecht besliste tot weigering van verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater).  

Verzoekende partij voert aan dat Italië niet als de verantwoordelijke lidstaat mocht beschouwd worden, 

gelet op de structurele en systematische tekortkomingen in de asielprocedure van kandidaat-

vluchtelingen en hun opvang.  

Verweerder laat gelden dat uit de bijzonder omstandige motivering van de bestreden beslissing 

afdoende blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op gedegen wijze is 

nagegaan of er redenen zijn dewelke zich zouden kunnen verzetten tegen de overdracht van de 

verzoekende partij aan Italië. In het kader van dit onderzoek werd in het bijzonder rekening gehouden 

met de moeilijkheden waarmee Italië -net als elke andere lidstaat- geconfronteerd wordt in het kader van 

de asielcrisis.  

De verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie in de bestreden beslissing blind zou gebleven zijn voor de gebeurlijke gebreken in het 

Italiaanse asielsysteem. Evenwel werd na gedegen onderzoek vastgesteld:  
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“Verder benadrukken we dat bronnen, die de Italiaanse onthaal - en opvangvoorzieningen voor 

asielzoekers belichten, inderdaad kritische bemerkingen plaatsen bij bepaalde aspecten, maar tevens 

een genuanceerd beeld geven en eveneens aantonen dat de Italiaanse instanties zich niet onverschillig 

opstellen en blijvend maatregelen nemen om tekortkomingen omwille van de massale en continue 

toestroom van vluchtelingen het hoofd te bieden.  

Ze geven ons inzien dan ook geen aanleiding te besluiten dat de onthaal - en opvangvoorzieningen voor 

asielzoekers in Italië dermate structurele tekortkomingen vertonen waardoor asielzoekers die in het 

kader van Verordening 604/2013 aan Italië worden overgedragen per definitie een reëel risico lopen op 

blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 

van het EU-Handvest. Dat er zich in individuele gevallen problemen kunnen voordoen, doet derhalve 

geen afbreuk aan het gegeven dat Italië grote inspanningen doet, dat er verschillende 

opvangmogelijkheden zijn en dat deze stelselmatig worden uitgebreid. Het loutere feit dat opmerkingen 

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

asielzoekers in Italië is volgens ons onvoldoende om tot dit besluit te komen.”  

Gelet op voormelde overweging en rekening houdend met de overige motieven in de bestreden 

beslissing, kan niet dienstig voorgehouden worden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie op kennelijk onredelijke wijze zou hebben vastgesteld dat Italië verantwoordelijk is voor 

de behandeling van de asielaanvraag van de verzoekende partij.  

Het loutere feit dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in andere dossiers reeds heeft besloten 

dat het risico op een schending van artikel 3 EVRM niet uitgesloten was bij een terugkeer naar Italië, 

volstaat uiteraard niet om te besluiten dat de gemachtigde van de Staatssecretaris ten onrechte zou 

hebben besloten dat een terugkeer naar Italië geen schending op artikel 3 EVRM zou uitmaken.  

Nog los van het feit dat de Belgische rechtsorde geen precedentenrechtspraak kent, merkt verweerder 

overigens op dat de verzoekende partij in gebreke blijft om aan te tonen dat zij zich in dezelfde 

omstandigheden bevindt als de gevallen waar zij naar verwijst.  

De verzoekende partij voert tevens aan dat zij een kandidaat-vluchteling is en aldus per definitie een 

uiterst kwetsbaar profiel heeft.  

Verweerder laat evenwel gelden dat de verzoekende partij er middels haar kritiek allerminst in slaagt om 

afbreuk te doen aan de vaststelling van de gemachtigde van de staatssecretaris dat de verzoekende 

partij an sich geen kwetsbaar profiel heeft.  

Verzoekende partij maakt dit bijzonder kwetsbaar profiel niet aannemelijk.  

Zie ook in die zin:  

“Waar verzoekende partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch wordt 

blootgesteld aan een praktijk van slechte behandeling, zal de bescherming van artikel 3 van het EVRM 

in werking treden wanneer verzoekende partij aantoont dat er ernstige redenen 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 Ii oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99 (e)). Dit zal worden onderzocht 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.lRusland, § 80; EHRM 23 

mei 2007, Salah Sheekh/Neder!and, § 148). Het gegeven dat een grote groep van asielzoekers zich in 

dezelfde situatie bevindt als verzoekende partij, doet geen afbreuk aan het individueel karakter van het 

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

Griekenland, § 359 in fine).” (RVV nr. 179.219 van 12 december 2016).  

In weerwil van hetgeen de verzoekende partij laat uitschijnen heeft de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie wel degelijk nog op gedegen wijze onderzocht of de 

opvangmogelijkheden en de asielprocedure in Italië voor Dublin-terugkeerders geen structurele 

tekortkomingen vertonen, waardoor de verzoekende partij in Italië een risico zou lopen op een 

schending van artikel 3 EVRM.  

Er kan inderdaad niet dienstig worden betwist dat een individueel onderzoek is uitgevoerd, waarbij de 

gemachtigde van de staatssecretaris heeft vastgesteld dat er geen elementen worden aangetoond die 

doen besluiten dat een overdracht aanleiding zou geven tot een risico op schending van artikel 3 EVRM 

en artikel 4 van het Handvest.  

De kritiek van de verzoekende partij kan bijgevolg niet aangenomen worden.  

Artikel 3 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).  

Verder laat de verweerder gelden dat onder folteringen in de zin van art. 3 E.V.R.M. wordt begrepen, 

“die handelingen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van fysieke of psychische aard 

wordt toegebracht” (Arbitragehof nr. 51/94, 29 juni 1994, T. Vreemd. 1994, 253, noot VANHEULE, D.).  
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Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

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

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

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

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

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

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

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

partijen een reëel gevaar lopen op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de 

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

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

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

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

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

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

108 in fine).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Müslim/Turkije, § 68). 

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

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch 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).  

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).  

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).  

Verzoekende partij slaagt er niet in aannemelijk maken dat er sprake is van ernstige en duidelijke 

redenen, om aan te nemen dat zij bij haar terugkeer het slachtoffer zou worden van een in art. 3 EVRM 

bedoelde handeling, rekening houdend met de algemene situatie in het land van herkomst en met de 

omstandigheden die eigen zijn aan het geval van de verzoekende partij.  

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen:  

“Tijdens zijn gehoor in België werd aan betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke redenen hij 

besloot asiel te vragen in België en of hij met betrekking tot omstandigheden van opvang of van 

behandeling redenen heeft die volgens hem verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke 

lidstaat in het kader van de Verordening 604/2013 rechtvaardigen. De betrokkene stelt hieromtrent dat 

hij besloot in België asiel aan te vragen vermits hij de boot nam in Conakry (Guinee) waarna hij voor het 
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wist in België was beland. Betreffende een overdracht naar Italië in het kader van de Verordening 

604/2013 verklaarde betrokkene dat hij Italië niet kent. ”  

Uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris na grondig en zorgvuldig onderzoek van de concrete elementen die de situatie van 

verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken heeft geoordeeld dat er geen bezwaren voorhanden waren 

voor een overdracht van verzoekende partij aan de bevoegde lidstaat, te weten Italië.  

Zie in dezelfde zin:  

“De Raad stelt vast dat verzoekende partij met de verwijzing naar enkele internationale rapporten in 

haar verzoekschrift in se de motivering in de bestreden beslissing niet weerlegt daar verwerende partij 

zich duidelijk bewust is van tekortkomingen in de opvang in Italië eraan toevoegende dat de Italiaanse 

autoriteiten hier niet onverschillig tegenover staan en trachten deze problematiek het hoofd te bieden.  

Bovendien wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing duidelijk aangeeft dat uit rapporten blijkt dat 

de Dublin-lll-overgedragenen ... waaronder verzoekende partij ressorteert — voorwerp uitmaken van het 

Europees Fonds voor Vluchtelingen. Dit Fonds betreft een creëren van opvangcapaciteit specifiek 

gericht op personen die in het kader van de Dublin-lll-Verordening aan Italië worden overgedragen. 

Verzoekende partij bevestigt dit in haar citaat uit het AIDA-rapport in haar verzoekschrift waarin het 

volgende wordt gesteld: gedurende de laatste jaren weiden er tijdelijke opvangcentra opgelicht voor 

personen die worden overgedragen naar Italië op grond van de Dublin Verordening. Het betreft echter 

een tijdelijke opvang, die duurt totdat hun juridische statuut duidelijk is of indien zij behoren tot een 

kwetsbare groep totdat een alternatieve opvang is gevonden. Deze centra weiden opgericht dankzij de 

steun van het Europese Vluchtelingenfonds. De opmerking van verzoekende partij dat het aantal 

overgedragenen in 2012 3.893 bedroeg en de capaciteit van voormelde opvang slechts 443 doet geen 

afbreuk aan de door verzoekende partij zelf geciteerde tekst daar deze duidelijk voorziet in een 

doorschuifsysteem. Verzoekende partij toont niet aan dat voor wat haar persoonlijk betreft zij door de 

Italiaanse autoriteiten niet correct zou worden opgevangen..  

2.5.2.3. Prima rade toont de verzoekende partij geen schending aan artikel 3 van het EVRM en van de 

artikelen 4 en 19 van het Europees Handvest en lijkt zij bijgevolg geen verdedigbare grief in de zin van 

artikel 13 van het EVRM aan te voeren.” (R.v.V. nr. 149 184 van 6 juli 2015)  

Verzoekende partij maakt geenszins aannemelijk dat zij in Italië geen gepaste opvang zou genieten.  

Integendeel blijkt uit de eigen verklaringen van de verzoekende partij dat zij geen bezwaar heeft tegen 

een overdracht naar Italië. De verzoekende partij maakte tijdens haar gehoor geen enkel gewag van 

concrete ervaringen, situaties of omstandigheden tijdens haar verblijf in Italië die door haar als een 

onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest werden ervaren of die zouden wijzen op een reëel risico op blootstelling aan omstandigheden 

die een schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.  

Op geen enkele manier weerlegt verzoekende partij de terechte motieven dienaangaande.  

Zie ook:  

“Zonder enigszins te stellen dat het begrip kwetsbaarheid moet worden verengd tot het hebben van 

kinderen, merkt de Raad op dat de raadsman, ter zitting gevraagd naar eventuele andere elementen 

van kwetsbaarheid van verzoeker, enkel het feit aanstipte dat het om een asielzoeker gaat Waar 

verzoeker in het verzoekschrift nog laat gelden dat hij in Italië niet mag werken, geen Italiaans kent en 

geen familie heeft, stelt de Raad vast dat dit evenzeer voor België geldt Het indienen van een verzoek 

tot internationale bescherming geeft verzoeker in België evenmin de mogelijkheid tot werken, verzoeker 

haalt niet aan een van de landstalen te kennen, noch hier familie of kennissen te hebben  

De Raad stelt vast dat de gemachtigde een zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar de algemene 

situatie in Italië en de specifieke situatie van verzoeker. Zo verwijst de gemachtigde in de bestreden 

beslissing uitgebreid naar rapporten die aannemelijk maken dat ook Dublin-terugkeerders die nooit 

eerder een asielaanvraag in Italië indienden, een asielaanvraag kunnen indienen en dezelfde rechten 

hebben als andere asielzoekers. Gezien verzoeker geen enkel ander element heeft aangehaald dat kan 

wijzen op enige kwetsbaarheid, behalve het feit dat hij asielzoeker is, kan de Raad in casu niet volgen 

dat de gemachtigde, naast dit voormeld zorgvuldig onderzoek, ook nog bijkomende individuele garanties 

had moeten vragen omtrent de opvangmodaliteiten en hieromtrent uitdrukkelijk had moeten motiveren  

Zowel conform het arrest Tarakhel als conform de AME-beslissing kunnen het aangehaalde feit 

asielzoeker te zijn enerzijds en de te verwachten gevolgen bekeken vanuit zijn materieel, lichamelijk of 

psychologisch perspectief anderzijds niet volstaan om aan te riemen dat verzoeker, in geval van 

overdracht aan Italië, een voldoende reëel en imminent risico op ontbering in de zin van artikel 3 van het 

EVRM heeft” (R.v.V. nr. 143 014 van 13 april 2015, onderlijning en vetschrift toegevoegd).  

De verzoekende partij laat na aan de hand van concrete elementen aannemelijk te maken dat er in 

zijnen hoofde een reëel risico is om het slachtoffer te worden van een schending van artikel 3 EVRM. In 

het verzoekschrift brengt verzoekende partij een algemeen betoog over een beweerdelijk slechte 
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behandeling van asielzoekers in Italië, doch zij weerlegt hiermee de terechte motieven van de bestreden 

beslissing geenszins.  

De verweerder benadrukt de zware bewijslast die rust op een vreemdeling die een schending van art. 3 

EVRM inroept, waarbij door de vreemdeling ernstige en duidelijke redenen dienen te worden voorgelegd 

om het risico als omschreven in art. 3 EVRM aannemelijk te kunnen maken (zie Cass. 4 februari 1992, 

Arr. Cass. 1993, I, 148).  

In casu lijkt de zwakte in het vervullen van deze bewijslast te liggen in de verklaringen van verzoekende 

partij zelf, die er niet in slaagt een concrete aanwijzing te geven dat zijzelf slecht zou zijn behandeld in 

Italië.  

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging is 

terecht van oordeel dat “De loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door de betrokkene of de 

wens om in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven kunnen dan ook geen grond zijn voor de toepassing 

van de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013.”  

Verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat haar rechten in Italië niet zouden gerespecteerd worden, 

nu Italië, net als België, gebonden is aan internationale en Europese basisregels. De verzoekende partij 

brengt geen enkel concreet element aan waaruit blijkt dat Italië de asielaanvragen van vreemdelingen 

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

geldende internationale regelgeving zou onderzoeken.  

Zie ook volgende rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen:  

“4.12. Uit het zgn. Dublin-interview van 12 november 2014, waarvan een afschrift in het administratief 

dossier is opgenomen blijkt dat eerste verzoekster op de vraag waarom zij precies in België een 

asielaanvraag wenste in te dienen het volgende antwoordde: “Omdat er veel Syriërs naar België 

kwamen, besloten wij ook naar België te komen.” Eerste verzoekster had bezwaar tegen een 

behandeling van haar asielaanvraag door Spanje en gaf volgende reden op om aldaar geen asiel aan te 

vragen: “Omdat geen enkele Syriër in Spanje asiel aanvraagt. Mijn man besliste om naar België te 

komen.” Eerste verzoekster ontkende echter dat zij in Spanje problemen had gekend wat opvang of 

behandeling betreft. De echtgenoot van eerst verzoekster verklaarde het volgende op de vraag waarom 

hij precies in België een asielaanvraag wenste in te dienen: “Omdat België de mensenrechten 

respecteert en omdat ik familie in België heb”. Hij stelde bezwaar te hebben tegen de behandeling van 

zijn asielaanvraag door de Spaanse autoriteiten “omdat Spanje de asielzoekers heel slecht 

behandelen”. De echtgenoot van eerste verzoekster bevestigde enerzijds dat hij zelf ‘persoonlijk’ slecht 

behandeld werd, maar stelde anderzijds steeds opvang te hebben gekregen. Uit de blote beweringen 

van verzoekers kan niet worden afgeleid dat zij persoonlijk reeds het slachtoffer zouden zijn geweest 

van een behandeling die niet conform is aan artikel 3 van het EVRM. Verzoekers hebben geen 

concrete, op hun persoonlijke situatie betrokken feiten aangebracht (cf. ook RvS 20 mei 2005, nr. 144 

754).”. (R.v.V. nr. 146 580 van 27 mei 2015)  

Verweerder benadrukt dat de verzoekende partij haar middel slechts onderbouwt met informatie nopens 

de situatie in Italië.  

Terwijl de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging zich bij het nemen van de bestreden beslissing steunde op volgende zeer recente 

bronnen:  

- AIDA-rapport up to date tot december 2015;  

- SFH-rapport dd. augustus 2016;  

- ANCI dd. 19.10.2016 ;  

- ECRE Weekly Bulletin dd. 30.04.2015;  

- Raad van Europa dd. 09.06.2014;  

- AIDA-rapport dd. 09.09.2014;  

- UNCHR dd. juli 2013 ;  

- Italian Roadmap dd. 01.10.2015;  

- UNCHR-rapport dd. 06.06.2016  

Ook werd rekening gehouden met de rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie van de 

Europese Unie.  

In de bestreden beslissing verwijst de gemachtigde van de Staatssecretaris eveneens naar een zeer 

recent rapport van Amnesty International, waaruit blijkt dat een eventueel risico op een schending van 

artikel 3 EVRM enkel wordt vastgesteld in enkele hotspots, waarin migranten voor de eerste maal Italië 

binnenkomen. Er weze echter benadrukt dat de verzoekende partij in het kader van de Dublin III-

verordening aan de Italiaanse overheden zal worden overgedragen, waarbij de Italiaanse overheden 

ook op voorhand van de komst van de verzoekende partij verwittigd worden.  

Uit gedegen onderzoek van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie blijkt dat in 

de gegeven omstandigheden niet kan worden besloten dat de verzoekende partij bij haar overdracht 

aan Italië niet de nodige opvang zal krijgen of geen toegang zal krijgen tot de asielprocedure.  
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Verzoekende partij gaat eveneens voorbij aan de terechte verwijzing naar de rechtspraak van het 

EHRM in zo o.m. de zaak Mohammed Hussein versus Nederland en Italië, waarbij gesteld werd dat de 

situatie van onder meer asielzoekers in Italië niet kan worden gelijkgesteld met de situatie in 

Griekenland. Het Hof oordeelde dat op basis van verslagen van gouvernementele en niet-

gouvernementele organisaties kan worden besloten dat de algemene toestand en leefomstandigheden 

van asielzoekers, (erkende) vluchtelingen en tot verblijf toegelaten vreemdelingen tekortkomingen kent, 

maar niet kan worden gelijkgesteld met een systemisch falen in het bieden van bijstand en opvang aan 

een kwetsbare groep zoals het geval was in de zaak M.S.S. v. België en Griekenland (EHRM 

02.04.2012, nr. 27725/10 Mohammed Hussein e.a. v. Nederland en Italië, § 43, 44, 46 en 49).  

Deze beoordeling werd door het EHRM hernomen in haar oordeel in de zaak Tarakhel v. Zwitserland en 

stelde dat de benadering dan ook anders dient te zijn dan in de zaak M.S.S. (EHRM, 04.11.2011, nr. 

29217/12 Tarakhel v.Switzerland).  

Verzoekende partij haar betoog faalt volkomen. Geenszins is verzoekende partij erin geslaagd om 

concrete elementen aan te brengen waaruit blijkt dat zij bij een overdracht aan Italië onmenselijke of 

vernederende behandelingen zal moeten ondergaan.  

Terwijl, zoals reeds werd aangehaald, uit de motieven van de bestreden beslissing ook blijkt dat de 

nodige opvangcapaciteiten voorhanden zijn: 

(…) 

Door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie werd uitdrukkelijk vastgesteld dat 

Dublin-terugkeerders op heden worden opgevangen in het reguliere opvangnet en dat hieromtrent geen 

signalen worden uitgestuurd van problemen ter zake. De gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie wijst tevens op het recente AIDA-rapport alwaar gesteld wordt dat de Italiaanse 

instanties zich blijven inzetten om de opvangcapaciteiten, met name het SPRAR-opvangnetwerk, te 

vergroten alsook op de recente jaarlijkse samenkomst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de 

nationale Vereniging van Gemeenten (ANCI), alwaar het plan werd ontvouwd voor een verdere uitbouw 

van een uniform opvangsysteem en de verdere expansie van het SPRAR- netwerk.  

De verzoekende partij slaagt er niet in aannemelijk te maken dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een onvoldoende nauwkeurig en zorgvuldig onderzoek zou 

gevoerd hebben naar de actuele opvangsituatie van Dublin-terugkeerders naar Italië.  

Zij maakte geen melding van concrete ervaringen, situaties of omstandigheden tijdens haar verblijf in 

Italië die haar als een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 EVRM of artikel 

4 van het EU-Handvest werden ervaren of die zouden wijzen op een reëel risico op blootstelling aan 

omstandigheden die een schending zouden zijn van artikel 3 EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

De verzoekende partij kan aldus niet dienstig voorhouden dat zij door de Italiaanse autoriteiten aan haar 

lot zou zijn overgelaten bij haar eerste binnenkomst aldaar.  

De gemachtigde van de Staatssecretaris vervolgt dat: “We merken verder op dat het zeker niet ontkend 

kan worden dat de grote instroom van vluchtelingen de lidstaten, waaronder ook Italië, voor zeer grote 

uitdagingen plaatst inzake opvang en behandeling, maar dat dit er niet toe mag leiden dat vluchtelingen 

de facto de lidstaat kunnen uitkiezen waar zij hun asielaanvraag willen behandeld zien. We wensen 

hieromtrent nogmaals te benadrukken dat in Verordening 604/2013 de criteria en de mechanismen 

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

asielaanvraag, wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker dan ook wordt uitgesloten. De 

loutere persoonlijke appreciatie van een lidstaat door de betrokkene of de wens om in een bepaalde 

lidstaat te kunnen blijven kunnen dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de 

soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. Het komt betrokkene hierbij niet toe om zelf te 

bepalen in welk land zijn asielaanvraag dient te worden behandeld.  

(…)  

Verder merken we met betrekking tot aan Italië overgedragen personen op dat verscheidene recente 

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

604/2013 aan Italië worden overgedragen, toegang hebben tot de procedure voor het bekomen van 

internationale bescherming. Zo verwijzen we onder meer naar het geactualiseerde AIDA-rapport over 

Italië waarin wordt gesteld dat personen, die op grond van de bepalingen van de "Dublin-verordening" 

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

bescherming indien ze nog geen verzoek indienden in Italië ("Where the person did not apply for asylum 

during his or her initial transit or stay in Italy before moving on to another European country, he or she 

can lodge an application under the regular procedure", pagina 40).”  

De gemachtigde van de Staatssecretaris motiveerde terecht dat er geen aanleiding is om te besluiten 

dat de onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Italië dermate structurele tekortkomingen 

vertonen waardoor asielzoekers die in het kader van Verordening 604/2013 aan Italië worden 

overgedragen per definitie een reëel risico lopen op blootstelling aan omstandigheden die een 

schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest.  
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Zie ook:  

“De Raad stelt vast dat verzoekende partij met de verwijzing naar enkele internationale rapporten in 

haar verzoekschrift in se de motivering in de bestreden beslissing niet weerlegt daar verwerende partij 

zich duidelijk bewust is van tekortkomingen in de opvang in Italië eraan toevoegende dat de Italiaanse 

autoriteiten hier niet onverschillig tegenover staan en trachten deze problematiek het hoofd te bieden.  

Bovendien wijs de Raad erop dat de bestreden beslissing duidelijk aangeeft dat uit rapporten blijkt dat 

de Dublin III-overgedragenen -waaronder de verzoekende partij ressorteert- voorwerp uitmaken van het 

Europees Fonds voor Vluchtelingen. Dit Fonds betreft een creëren van opvangcapaciteit specifiek 

gericht op personen die in het kader van de Dublin III-verordening aan Italië worden overgedragen. (…) 

De opmerking van verzoekende partij dat het aantal overgedragenen in 2012 3.893 bedroeg en de 

capaciteit van voormelde opvang slechts 443 doet geen afbreuk aan de door verzoekende partij zelf 

geciteerde tekst daar deze duidelijk voorziet in een doorschuifsysteem. Verzoekende partij toont niet 

aan dat voor wat haar persoonlijk betreft zij door de Italiaanse autoriteiten niet correct zou worden 

opgevangen.” (R.v.V. nr. 149.185 dd. 06.07.2015)  

En ook:  

“Zonder enigszins te stellen dat het begrip kwetsbaarheid moet worden verengd tot het hebben van 

kinderen, merkt de Raad op dat de raadsman, ter zitting gevraagd naar eventuele andere elementen 

van kwetsbaarheid van verzoeker, enkel het feit aanstipte dat het om een asielzoeker gaat Waar 

verzoeker in het verzoekschrift nog laat gelden dat hij in Italië niet mag werken, geen Italiaans kent en 

geen familie heeft, stelt de Raad vast dat dit evenzeer voor België geldt Het indienen van een verzoek 

tot internationale bescherming geeft verzoeker in België evenmin de mogelijkheid tot werken, verzoeker 

haalt niet aan een van de landstalen te kennen, noch hier familie of kennissen te hebben  

De Raad stelt vast dat de gemachtigde een zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar de algemene 

situatie in Italië en de specifieke situatie van verzoeker Zo verwijst de gemachtigde in de bestreden 

beslissing uitgebreid naar rapporten die aannemelijk maken dat ook Dublin-terugkeerders die nooit 

eerder een asielaanvraag in Italië indienden, een asielaanvraag kunnen indienen en dezelfde rechten 

hebben als andere asielzoekers. Gezien verzoeker geen enkel ander element heeft aangehaald dat kan 

wijzen op enige kwetsbaarheid, behalve het feit dat hij asielzoeker is, kan de Raad in casu niet volgen 

dat de gemachtigde, naast dit voormeld zorgvuldig onderzoek, ook nog bijkomende individuele garanties 

had moeten vragen omtrent de opvangmodaliteiten en hieromtrent uitdrukkelijk had moeten motiveren.  

Zowel conform het arrest Tarakhel als conform de AME-beslissing kunnen het aangehaalde feit 

asielzoeker te zijn enerzijds en de te verwachten gevolgen bekeken vanuit zijn materieel, lichamelijk of 

psychologisch perspectief anderzijds niet volstaan om aan te riemen dat verzoeker, in geval van 

overdracht aan Italië, een voldoende reëel en imminent risico op ontbering in de zin van artikel 3 van het 

EVRM heeft” (R.v.V. nr. 143 014 van 13 april 2015, onderlijning en vetschrift toegevoegd).  

Een schending van art. 3 EVRM kan niet worden aangenomen. Om die reden kan al evenmin worden 

aangenomen dat er sprake is van een schending van art. 4 van het Europees Handvest.  

De bestreden beslissing werd terecht genomen en ten genoege van recht gemotiveerd.  

Op grond van voormelde uiteenzetting is ook duidelijk dat er geenszins een schending van de artikelen 

3 en 17 van de Verordening 604/2013 kan worden weerhouden.  

Verweerder wijst hieromtrent nog op de volgende rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen:  

“Artikel 3.2, tweede lid van de Dublin III-verordening bepaalt thans het volgende: ‘Indien het niet 

mogelijk is een verzoeker over te dragen aan de lidstaat die in de eerste plaats als verantwoordelijke 

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

opvangvoorzieningen voor verzoekers in die lidstaat systeemfouten bevatten die resulteren in 

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

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

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

als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen.’  

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

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

asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming in die 

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

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

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

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

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

vertonen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen.” (R.v.V. nr. 151.998 

dd. 08.09.2015)  
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“Aangaande de aangevoerde schending van artikel 17 van de Dublin III Verordening moet de Raad 

vaststellen dat verzoeker zich in diens middel niet de moeite getroost uiteen te zetten op welke wijze de 

bestreden beslissing deze bepaling van de verordening schendt, zodat dit onderdeel van het enig 

middel in principe onontvankelijk wordt aangevoerd.  

Gezien de nauwe band tussen de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM in het kader van 

een Dublinprocedure en artikel 17 van de Dublin III Verordening kan de Raad voor de volledigheid 

stellen dat uit rechtspraak van zowel het EHRM (bv. EHRM (GK) 21 januari 2011, nr. 30.696/09, M.S.S. 

/ België en Griekenland) als van het Hof van Justitie blijkt dat het aan de Lidstaten toekomt om ee 

asielzoeker niet naar de verantwoordelijke staat terug te sturen, wanneer ze niet kunnen ontkennen dat 

de systematische tekortkomingen in de asielprocedure of in de opvangmodaliteiten in die lidstaat erop 

wijzen dat de asielzoeker een reëel risico zal lopen op een onmenselijke of vernederende behandeling 

in de zin van artikel 3 van het EVRM. In die situatie kan de Lidstaat zelf de asielaanvraag onderzoeken 

of kan het op grond van de overige criteria van de Dublinverordening onderzoeken of een andere 

lidstaat hiervoor verantwoordelijk is. Het is hierbij wel van belang dat de Lidstaat waar de asielzoeker 

zich bevindt erop toeziet dat hij een situatie waarin de grondrechten van de asielzoeker worden 

geschonden, niet erger maakt door de procedure om die Lidstaat te bepalen onredelijk lang te laten 

duren. Zo nodig moet hij de soevereiniteitsclausule toepassen (HvJ 21 december 2011, C-411/10, N.S./ 

Secretary of State for the Home Department; HvJ 21 december 2011, C-493/10, M.E. en anderen / 

Refugee)”  

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat aan verzoekende partij een beslissing houdende 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) diende te worden 

afgeleverd.  

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels.  

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van het 

vertrouwensbeginsel, het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel waarvan verzoekende partij de 

schending aanvoert.  

Het tweede middel is evenmin ernstig.” 

 

3.2.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, 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. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. 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 dat de 

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

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregels, namelijk 

artikel 51/5 van de vreemdelingenwet en artikel 22.7 van de Verordening 604/2013/EU 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). Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met 

name dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag van verzoeker die 

aan Italië toekomt. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

3.2.3.2. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending 

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

wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling 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, 
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of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken.  

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht wordt 

onderzocht samen met de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM, artikel 4 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest) en van de artikelen 3 en 

17 van de Dublin III-verordening. 

 

3.2.3.3. 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 betreft een gelijkaardige bepaling. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: 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, par. 

96). 

 

Hierbij moet benadrukt worden dat ook in het kader van het EVRM het vermoeden waarop het systeem 

van de Dublinverordening is gebaseerd, met name dat de voor overdracht aangezochte lidstaat de 

fundamentele rechten neergelegd in het EVRM zal eerbiedigen – dit is het wederzijds 

vertrouwensbeginsel – niet onweerlegbaar is (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. 

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

rechtspraak luidt, er zwaarwegende gronden worden aangetoond die aannemelijk maken dat de 

betrokken asielzoeker bij verwijdering een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering of 

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

Wanneer lidstaten de Dublin-verordening toepassen, moeten zij derhalve nagaan of de voor overdracht 

aangezochte lidstaat een asielprocedure hanteert waarin voldoende waarborgen zijn voorzien om te 

voorkomen dat een asielzoeker, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, wordt verwijderd naar zijn 

land van herkomst zonder een beoordeling in het licht van artikel 3 van het EVRM van de risico’s 

waaraan hij aldaar kan worden blootgesteld (EHRM 21 januari 2011, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en 

Griekenland, par. 342). 

 

Volgens vaste rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM dienen de gevreesde slechte 

behandelingen en omstandigheden in het land van terugkeer een minimum niveau aan hardheid en 

ernst te vertonen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen (EHRM 26 

oktober 2000, Grote Kamer, nr. 30210/96, Kudla v. Polen, par. 91-92; EHRM 21 januari 2011, Grote 

Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 219-220). De beoordeling van het vereiste 

minimumniveau aan hardheid en ernst is relatief en afhankelijk van alle omstandigheden van het 

individueel geval, zoals de duur van de behandeling en de fysieke of mentale gevolgen ervan, alsook, 

desgevallend, het geslacht, de leeftijd en de gezondheidstoestand van het slachtoffer (Zie EHRM 15 juli 

2002, nr. 47095/99, Kalashnikov v. Rusland, par. 95; EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 

30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 219). Een behandeling in strijd met artikel 3 van het 

EVRM kan betrekking hebben op de fysieke integriteit, de morele integriteit en de menselijke 

waardigheid (EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 

220). 

 

In dit kader worden asielzoekers gekenmerkt als een kwetsbare groep, die een bijzondere bescherming 

behoeft (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 251). 
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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 gedwongen 

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, par. 99 (c)). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Müslim/Turkije, § 68). 

 

Waar verzoekende partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch wordt 

blootgesteld aan een praktijk van slechte behandeling, zal de bescherming van artikel 3 van het EVRM 

in werking treden wanneer zij aantoont dat er ernstige redenen 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 11 oktober 

2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99 (e)). Dit zal worden onderzocht 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). Het gegeven dat een grote groep van asielzoekers zich in dezelfde situatie 

bevindt als verzoekende partij, doet geen afbreuk aan het individueel karakter van het risico indien het 

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

in fine). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan haar geval, moet 

de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om deze omstandigheden te gepasten 

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

verzoekende partij toe om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk 

maken dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel 

risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 

99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). 

 

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). 

 

3.2.3.4. De Raad benadrukt dat 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 uitgegaan 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 
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zou lopen in het geval van 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 C-

411/10 en 493/10). 

 

Artikel 3.2, tweede lid van de Dublin III-verordening bepaalt daarom heden het volgende:  

 

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

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

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

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

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

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

als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen.” 

 

Verder heeft het Hof van Justitie bevestigd 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 een onderzoek naar individuele elementen die een overdracht in de weg 

staan. Zulk onderzoek doet geen afbreuk aan het wederzijds vertrouwensbeginsel en het vermoeden 

dat de grondrechten door elke Lidstaat worden gerespecteerd. Artikel 17, lid 1 van de Dublin III-

verordening houdt evenwel niet in dat de overdragende Lidstaat in zulke omstandigheden gehouden is 

om toepassing te maken van de soevereiniteitsclausule (HvJ 16 februari 2017, C-578/16 PPU). 

 

3.2.3.5. In casu gaat de Raad na of in het licht van de algemene situatie met betrekking tot de 

asielprocedure en de opvangomstandigheden voor asielzoekers in Italië en in het licht van de specifieke 

situatie van verzoeker als Dublin-terugkeerder, er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen 

dat hij bij terugname door Italië zal worden blootgesteld aan een schending van artikel 3 van het EVRM 

en van artikel 4 van het Handvest. 

 

Daarbij gaat de Raad in de eerste plaats na of de verwerende partij een zorgvuldig onderzoek heeft 

gevoerd naar een eventuele ernstige vrees dat de Italiaanse asielprocedure en de opvangvoorzieningen 

voor asielzoekers, met name specifiek voor Dublin-terugkeerders, systeemfouten bevatten die 

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

artikel 3 van het EVRM. Tevens gaat de Raad na of er ernstige en bewezen motieven worden 

aangetoond om het bestaan van een systematische praktijk van schendingen aan te nemen en om aan 

te nemen dat verzoeker, als asielzoeker en Dublin-terugkeerder, behoort tot een kwetsbare groep die 

wordt blootgesteld aan dergelijke systematische praktijk. 

 

3.2.3.6. Aangaande de toegang tot de asielprocedure wordt in de bestreden beslissing het volgende 

gesteld: 

 

“Verder benadrukken we dat de overname van betrokkene aan de Italiaanse instanties verzocht werd 

met toepassing van artikel 13(1) van Verordening 604/2013: “wanneer is vastgesteld, aan de hand van 

bewijsmiddelen of indirect bewijs, zoals omschreven in de twee in artikel 22, lid 3, van deze verordening 

genoemde lijsten, inclusief de gegevens zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 603/2013, dat een 

verzoeker op illegale wijze de grens van een lidstaat heeft overschreden via het land, de zee of de lucht 

of komende vanuit een derde land, berust de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek 

om internationale bescherming bij die lidstaat. Die verantwoordelijkheid eindigt twaalf maanden na de 

datum waarop de illegale grensoverschrijding heeft plaatsgevonden.” Deze overname impliceert dan 

ook dat betrokkene na overdracht aan Italië de mogelijkheid zal hebben om een asielaanvraag in te 

dienen indien hij dat wenst. Dit verzoek zal door de Italiaanse instanties onderzocht worden en de 

betrokkene zal dan ook niet verwijderd worden naar zijn land van herkomst of land van gewoonlijk 

verblijf zonder een volledig en gedegen onderzoek van dit verzoek. De betrokkene zal ook gemachtigd 

zijn te verblijven in Italië in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming en de door 

de wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen. Tevens zullen de Italiaanse autoriteiten minstens zeven 

dagen vooraf in kennis worden gesteld van de overdracht van de betrokkene. 
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Verder merken we met betrekking tot aan Italië overgedragen personen op dat verscheidene recente 

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

604/2013 aan Italië worden overgedragen, toegang hebben tot de procedure voor het bekomen van 

internationale bescherming. Zo verwijzen we onder meer naar het geactualiseerde AIDA-rapport over 

Italië waarin wordt gesteld dat personen, die op grond van de bepalingen van de "Dublin-verordening" 

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

bescherming indien ze nog geen verzoek indienden in Italië ("Where the person did not apply for asylum 

during his or her initial transit or stay in Italy before moving on to another European country, he or she 

can lodge an application under the regular procedure", pagina 40).” 

en 

“Een andere recente bron is het rapport van de Zwitserse non-gouvernementele organisatie SFH 

(‘Schweizerische Flüchtlingshilfe” –Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von 

Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rück-kehrenden in Italien”, Bern, 

augustus 2016, een kopie van dit document wordt toegevoegd aan het administratief dossier). Dit 

rapport, dat een actualisatie is van een rapport uit 2013, besteedt ruim aandacht aan het lot van 

personen, die binnen het kader van Verordening 604/2013 aan Italië worden overgedragen. We wensen 

te benadrukken dat de auteurs hun aandacht hebben gericht op de situaties in Rome en Milaan en zelf 

verklaren dat de bemerkingen hieromtrent niet kunnen worden getransponeerd op de algemene situatie 

in Italië (“Der vorliegende Bericht zeigt die Situation in Italien anhand der Beispiele Rom und Mailand 

auf. Aufgrund der grossen Unterschiede, die zwischen den einzelnen Regionen und auch auf der Ebene 

der Gemeinden bestehen, ist es nicht möglich, einen Überblick über die Situation im ganzen Land zu 

geben” pagina 5). Wat de situatie van ‘Dublin-terugkeerders’ betreft zijn we van oordeel dat de lezing 

van dit rapport geenszins doet besluiten dat terugkeerders geen toegang zouden krijgen tot de 

procedure tot het bekomen van internationale bescherming en uitgesloten zijn van bijstand. Zo meldt het 

rapport dat zowel in Rome als Milaan NGO’s, die bijstand verlenen aan terugkeerders, operationeel zijn. 

We merken op dat de auteurs verscheidene malen opperen dat wat de opvang van verzoekers voor 

internationale bescherming betreft Italië niet voldoet aan zijn verplichtingen, voortkomende uit de 

Europese richtlijn ter zake (pagina 12). We zijn echter van oordeel dat deze conclusie ons inzien niet 

kan worden gerechtvaardigd door het door de auteurs aangebrachte materiaal. Het rapport maakt 

inderdaad gewag van tekortkomingen, maar volgens ons niet in die mate en op een dergelijke schaal 

dat dient te worden besloten dat Italië zijn verplichtingen in het algemeen niet nakomt.” 

 

Verzoeker verwijst in het middel naar de in de bestreden beslissing geciteerde passages uit het 

geactualiseerde AIDA-rapport inzake de toegang tot de asielprocedure voor Dublin-terugkeerders die 

nog geen asiel hebben aangevraagd, en voegt toe dat er navolgende alinea’s zijn die niet in de 

bestreden beslissing worden weergegeven. In dit verband wordt opgemerkt dat deze niet vermelde 

passages families met kinderen betreffen en personen met “special needs”. Verzoeker is een 

alleenstaande man en heeft niet aangetoond “special needs” inzake opvang te hebben. Verzoekers 

verwijzing naar deze niet in de bestreden beslissing weergegeven passages is dus niet ter zake 

dienend. 

 

Waar verzoeker verwijst naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt 

opgemerkt dat in de continentale rechtstraditie vonnissen en arresten geen precedentenwaarde hebben. 

 

Verzoeker meent dat de toegang tot de procedure en tot juridische bijstand niet gewaarborgd is, hij 

verwijst hiervoor naar het rapport “Is mutual trust enough? – The situation of persons with special 

reception needs upon return to Italy” Danish Refugee Council and Swiss Refugee Council, van februari 

2017. In dit verband moet worden vastgesteld dat verzoeker blijkbaar het rapport van de Schweizerische 

Flüchtlingshilfe: “Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und 

Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rück-kehrenden in Italien”, Bern, augustus 2016 (hierna: het 

SFH-rapport) van augustus 2016 bedoelt, dat hij eveneens bij het verzoekschrift voegt en waarnaar in 

de bestreden beslissing ook wordt verwezen. Verzoeker citeert passages die vermelden dat in grote 

steden zoals Rome en Milaan, een asielzoeker verschillende maanden moet wachten tot zijn 

asielaanvraag formeel geregistreerd wordt (verbalizzazione). 

 

In dit verband wordt opgemerkt dat verzoeker de vaststellingen in de bestreden beslissing, die steunen 

op hetzelfde rapport, niet weerlegt, met name dat de lezing van dit rapport geenszins doet besluiten dat 

terugkeerders geen toegang zouden krijgen tot de procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming en uitgesloten zijn van bijstand. Zo meldt het rapport dat zowel in Rome als Milaan NGO’s, 

die bijstand verlenen aan terugkeerders, operationeel zijn. Tevens benadrukt de verwerende partij dat zij 

het niet eens is met de conclusie van dit rapport dat Italië zijn opvangverplichtingen niet nakomt, omdat 
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de tekortkomingen niet in die mate en op een dergelijke schaal voorkomen dat dient te worden besloten 

dat Italië zijn verplichtingen in het algemeen niet nakomt. 

 

Verzoeker toont bijgevolg niet met concrete gegevens aan dat hij geen toegang zou krijgen tot de 

asielprocedure. Ten overvloede wordt opgemerkt dat de advocaat van verzoeker ter zitting van 28 maart 

2018 vermeldt dat verzoeker, die op 20 juni 2017 werd overgedragen aan Italië, daar geen 

beschermingsstatuut heeft gekregen. Hieruit blijkt dat verzoeker in Italië wel een asielaanvraag heeft 

kunnen indienen. 

 

3.2.3.7. Verzoeker klaagt verder in het algemeen de opvangomstandigheden in Italië aan. Verzoeker 

verwijst in het middel naar passages van het rapport “Is mutual trust enough? – The situation of persons 

with special reception needs upon return to Italy” Danish Refugee Council and Swiss Refugee Council, 

van februari 2017. In dit verband moet opnieuw worden vastgesteld dat verzoeker blijkbaar het SFH-

rapport van augustus 2016 bedoelt, dat hij eveneens bij het verzoekschrift voegt en waarnaar in de 

bestreden beslissing ook wordt verwezen. Verzoeker citeert passages die vermelden dat er in het 

algemeen te weinig opvangplaatsen zijn in Italië en dat Italië zijn verplichtingen zoals voorzien in de 

richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van 

normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking) (hierna: de 

Opvangrichtlijn) niet nakomt. 

 

Wat betreft de opvangvoorzieningen in Italië, benadrukt de Raad dat in casu enkel de situatie van 

asielzoekers in Italië, met name die van Dublin-terugkeerders, wordt onderzocht. 

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat er in de bestreden beslissing, op basis van recente rechtspraak van het 

EHRM, op wordt gewezen dat de situatie van asielzoekers in Italië niet kan worden gelijkgesteld met de 

situatie in Griekenland: 

 

“Daarnaast merken we op het EHRM in de zaak Mohammed Hussein versus Nederland en Italië stelde 

dat de situatie van onder meer asielzoekers in Italië niet kan worden gelijkgesteld met de situatie in 

Griekenland. Het Hof oordeelde dat op basis van verslagen van gouvernementele en niet-

gouvernementele organisaties kan worden besloten dat de algemene toestand en leefomstandigheden 

van asielzoekers, (erkende) vluchtelingen en tot verblijf toegelaten vreemdelingen tekortkomingen kent, 

maar niet kan worden gelijkgesteld met een systemisch falen in het bieden van bijstand en opvang aan 

een kwetsbare groep zoals het geval was in de zaak M.S.S. v. België en Griekenland (EHRM 

02.04.2012, nr. 27725/10 Mohammed Hussein e.a. v. Nederland en Italië, § 43, 44, 46 en 49). Deze 

beoordeling werd door het EHRM ook hernomen in haar oordeel in de zaak Tarakhel v. Zwitserland en 

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

04.11.2014, nr. 29217/12 Tarakhel v.Switzerland). Ook in het arrest van het EHRM in de zaak A.M.E v. 

Nederland (EHRM, 13.01.2015, nr. 51428/10) herhaalde het Hof dat de huidige situatie van de 

opvangstructuren in Italië niet kan worden vergeleken met de situatie in Griekenland ten tijde van de 

zaak M.S.S. (§35).” 

 

De Raad stelt vast dat het EHRM eind 2015 nogmaals bevestigde dat de algemene en structurele 

situatie van asielzoekers in Italië op zich niet voldoende is om alle Dublin-overdrachten van asielzoekers 

naar dat land 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). 

De Raad benadrukt dat dit standpunt in 2016 wederom werd bevestigd (EHRM 4 oktober 2016, nr. 

30474/14, Ali e.a. v. Zwitserland en Italië, § 33; en EHRM 28 juni 2016, nr. 15636/16, N.A. e.a. v. 

Denemarken, § 27). 

 

3.2.3.8. Uit verdere lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij op concrete wijze 

de te verwachten gevolgen van de geplande overdracht heeft onderzocht en dat het onderzoek specifiek 

werd gericht op de situatie van Dublin-terugkeerders in Italië. De verwerende partij heeft bij haar 

onderzoek rekening gehouden met een aantal internationale gezaghebbende rapporten en is 

overgegaan tot een grondige analyse van deze rapporten met betrekking tot de situatie van asielzoekers 

in Italië in het licht van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest. 

 

De verwerende partij baseert zich onder meer op het geactualiseerde AIDA-rapport van februari 2017, 

up-to-date tot december 2016, met betrekking tot de situatie van Dublin-terugkeerders en asielzoekers 

in Italië, maar verwijst ook naar het rapport van de Schweizerische Flüchtlingshilfe: 

“Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, 
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insbesondere Dublin-Rück-kehrenden in Italien”, Bern, augustus 2016, hierna het ‘SHF-rapport’  

genoemd, dat ruime aandacht besteedt aan de situatie van Dublin-terugkeerders in Italië, met name in 

Rome en Milaan. 

 

De Raad merkt verder op dat de verwerende partij zich tevens heeft gesteund op andere stukken, 

waarvan de meest recente zijn: 

- “Italy increases reception places and improves treatment of subsidiary protection beneficiaries”, ECRE 

Weekly Bulletin van 30 april 2015; 

- “Third resettlement and relocation forum – Italian Roadmap” van 1 oktober 2015; 

- het rapport van Amnesty International (“Hotspot Italy. How EU's Flagship Approach leads to violations 

of refugee and migrant rights") van 2016; 

- het nieuwsbericht “Italy plans uniform reception system through SPRAR expansion” van 19 oktober 

2016. 

 

3.2.3.9. Vooreerst stelt de bestreden beslissing dat het geactualiseerde AIDA-rapport inderdaad meldt 

“dat de tijdelijke bijkomende opvangcapaciteit, die met behulp van middelen van het Europees Fonds 

voor Vluchtelingen in de nabijheid van de grote luchthavens (Rome-Fiumicino, Milaan-Malpensa, 

Bologna…) was opgericht met het oog op de tijdelijke opvang van aan Italië in het kader van de 

"Dublinverordening" overgedragen personen, sinds juni 2015 niet meer operationeel zijn.” Evenwel 

vermeldt de bestreden beslissing eveneens dat :“aan Italië overgedragen personen, die in Italië nog niet 

in opvangcentra werden geplaatst, toegang hebben tot de opvangstructuren (pagina 64).” en “Het AIDA-

rapport belicht dan ook de inspanningen van de Italiaanse instanties om de opvangcapaciteit met name 

in het SPRARopvangnetwerk te vergroten (pagina 60).” 

 

Er wordt op gewezen dat verzoeker eerder nog geen asielaanvraag heeft ingediend in Italië en daar 

bijgevolg nog geen opvang als asielzoeker heeft genoten. Hij zal dus toegang hebben tot de 

opvangstructuren. 

 

Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende vormen van opvang en tevens specifiek deze voor 

Dublin-terugkeerders: 

 

“Zo blijkt uit het AIDA-rapport dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen zogenaamde eerste 

lijnsopvang, enerzijds, en zogenaamde tweede lijnsopvang, anderzijds, zoals voorzien door de 

Italiaanse wetgeving. In de eerste lijnsopvang situeren zich de reguliere opvangcentra voor asielzoekers 

(CARA, CDA en CPSA). De reguliere opvangcentra (CARA, CDA en CPSA) voorzien in een eerste 

grootschalige opvang tot asielzoekers kunnen doorstromen naar de tweede lijnsopvang, het SPRAR-

netwerk. Daarnaast zijn er ook nog de noodopvangvoorzieningen (zogenaamde CAS), waarvan uit het 

SHF rapport van 2016 blijkt dat Dublinterugkeerders meestal hierin worden opgevangen. 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 betrokkene aan zijn lot zal worden overgelaten bij zijn aankomst in 

Italië.” 

 

Er wordt op gewezen dat uit het AIDA-rapport blijkt dat Dublin-terugkeerders worden opgevangen in het 

reguliere opvangnetwerk (AIDA-rapport, p. 64), waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen zgn. 

eerstelijnsopvang, enerzijds, en zgn. tweedelijnsopvang, anderzijds, zoals voorzien door de Italiaanse 

wetgeving. In de eerstelijnsopvang situeren zich de reguliere opvangcentra voor asielzoekers (de zgn. 

collectieve centra, zoals CARA, CDA, CAS en CPSA). De reguliere opvangcentra voorzien in een eerste 

grootschalige opvang waaruit asielzoekers kunnen doorstromen naar de tweedelijnsopvang, het 

SPRAR-netwerk (p. 59). 

 

In het AIDA-rapport wordt vermeld dat het gebeurt dat Dublin-terugkeerders, die niet eerder asiel 

hebben aangevraagd, geen opvang krijgen en alternatieve vormen van opvang moeten zoeken. Daar 

staat tegenover dat uit p. 60 van het AIDA-rapport blijkt dat de Italiaanse instanties zich blijven inzetten 

om de opvangcapaciteit, met name in het SPRAR-opvangnetwerk te vergroten. De verwerende partij 

verwijst ook naar het SHF-rapport waarin wordt gewezen op het gedurende de voorbije vier jaar sterk 

toegenomen aantal opvangplaatsen (“Das Aufnahmesystem in Italien ist innerhalb von vier Jahren von 

ca. 5.000 Plätzen auf ca. 120.000 Plätze gewachsen. Die staatliche Aufnahmekapazität betrug im 

Februar 2016 105.248 Plätze”, pagina 15). 
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Verder vestigt de verwerende partij de aandacht op de recente jaarlijkse samenkomst van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en de nationale Vereniging van Gemeenten (ANCI - "Associazone nazionale 

Comuni Italiani") waar het plan werd ontvouwd voor een verdere uitbouw van een uniform 

opvangsysteem en de verdere expansie van het SPRAR-netwerk, gebaseerd op recente informatie van 

19 oktober 2016 ("The plan envisages the phasing out of the CAS, with a view to the consolidation of a 

uniform reception system across the country. This system would entail an expansion of the SPRAR 

system, through equitable distribution of asylum seekers and migrants across 8.000 municipalities in the 

country" http://www.asylumineurope.org/news/19-10-2016/italy-plans-uniform-reception-system-trough 

sprar-expansion). 

 

Dat er zich in individuele gevallen problemen kunnen voordoen, doet derhalve geen afbreuk aan het 

gegeven dat Italië grote inspanningen doet, dat er verschillende opvangmogelijkheden zijn en dat deze 

stelselmatig worden uitgebreid. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat en blijkt waarom de verwerende partij niet akkoord 

gaat met de conclusie van de auteurs van het SFH-rapport dat Italië niet voldoet aan zijn verplichtingen 

wat de opvang voor verzoekers van internationale bescherming betreft. De verwerende partij 

verduidelijkt immers dat de vermelde tekortkomingen niet in die mate en niet op een dergelijke schaal 

voorkomen dat dient te worden besloten dat Italië zijn verplichtingen in het algemeen niet nakomt: 

 

“Het voormelde SFH-rapport, dat een actualisatie is van een rapport uit 2013, besteedt ruim aandacht 

aan het lot van personen, die binnen het kader van Verordening 604/2013 aan Italië worden 

overgedragen. We wensen te benadrukken dat de auteurs hun aandacht hebben gericht op de situaties 

in Rome en Milaan en zelf verklaren dat de bemerkingen hieromtrent niet kunnen worden 

getransponeerd op de algemene situatie in Italië ("Der vorliegende Bericht zeigt die Situation in Italien 

anhand der Beispiele Rom und Mailand auf. Aufgrund der grossen Unterschiede, die zwischen den 

einzelnen Regionen und auch auf der Ebene der Gemeinden bestehen, ist es nicht möglich, einen 

Überblick über die Situation im ganzen Land zu geben" pagina 5). Wat de situatie van 'Dublin-

terugkeerders' betreft zijn we van oordeel dat lezing van dit rapport geenszins doet besluiten dat 

terugkeerders geen toegang zouden krijgen tot de procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming en uitgesloten zijn van bijstand. Zo meldt het rapport dat zowel in Rome als Milaan NGO's, 

die bijstand verlenen aan terugkeerders, operationeel zijn. We merken op dat de auteurs verscheidene 

malen opperen dat wat de opvang van verzoekers voor internationale bescherming betreft Italië niet 

voldoet aan zijn verplichtingen, voortkomende uit de Europese richtlijn ter zake (pagina 12). We zijn 

echter van oordeel dat deze conclusie ons inzien niet kan worden gerechtvaardigd door het door de 

auteurs aangebrachte materiaal. Het rapport maakt inderdaad gewag van tekortkomingen, maar volgens 

ons niet in die mate en op een dergelijke schaal dat dient te worden besloten dat Italië zijn 

verplichtingen in het algemeen niet nakomt.” 

 

Verzoeker kan dus niet gevolgd worden waar hij meent dat hij als Dublin-terugkeerder verstoken zal 

blijven van opvang. 

 

3.2.3.10. Voor wat betreft Dublin-terugkeerders die worden overgedragen via Rome en Milaan, verwijst 

de bestreden beslissing specifiek naar het SHF-rapport van augustus 2016 dat er zowel in Rome als 

Milaan NGO’s, die bijstand verlenen aan terugkeerders, operationeel zijn. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat er een vlucht voorzien is voor verzoeker op 20 juni 

2017 met bestemming Rome.  

 

Wat betreft de aankomsten van Dublin-terugkeerders te Rome, leest de Raad in het rapport dat de 

NGO, die actief is op de luchthaven van Rome, op voorhand wordt ingelicht van de komst van Dublin-

terugkeerders. Bij aankomst worden Dublin-terugkeerders door de grenspolitie op het vliegtuig ontmoet 

en worden zij begeleid tot het bureau van de Questura op de luchthaven. Er worden vervolgens 

vingerafdrukken en een foto genomen. De NGO wordt ingelicht over de juridische situatie van de 

betrokken Dublin-terugkeerders en de stand van zaken in hun asielprocedure, zodat de NGO in staat is 

hen in te lichten en bij te staan. Te Rome zal de NGO zich organiseren om opvang te zoeken voor 

Dublin-terugkeerders die nog geen asielaanvraag hebben ingediend in Italië en waarvoor de Questura 

van Rome bevoegd is voor de verdere behandeling van de asielaanvraag. Het rapport meldt dat Dublin-

terugkeerders soms de nacht moeten doorbrengen op de luchthaven, maar dat twee nachten uiterst 

http://www.asylumineurope.org/news/19-10-2016/italy-plans-uniform-reception-system-trough
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zeldzaam zijn. Het bureau van de grenspolitie is open tot 14 uur van maandag tot vrijdag. Zij die buiten 

de kantooruren komen, moeten dus wachten tot het bureau open gaat (p. 25 en p. 26). 

 

Dublin-terugkeerders, voor wie de Questura van Rome bevoegd is of wordt, worden meestal in een CAS 

opgevangen. Uit de verdere informatie van het SFH-rapport blijkt dat deze CAS worden beheerd door 

diverse instellingen, met name gemeenten, privé-organisaties of NGO’s. De NGO die actief is op de 

luchthaven te Rome, ontvangt een lijst met beschikbare CAS plaatsen. Indien er geen beschikbare CAS 

plaatsen zijn, dient de NGO zich te richten tot de prefectuur om een ander opvangadres te verkrijgen (p. 

31). Hieruit blijkt dus dat de NGO te Rome voor Dublin-terugkeerders, die nog geen asielaanvraag 

hebben ingediend voor hun vertrek uit Italië, zoals verzoeker, in eerste instantie een opvangplaats zal 

voorzien hetgeen dus onder meer een CAS kan zijn. 

 

Het besluit van de verwerende partij dat er in Rome een NGO operationeel is die bijstand verleent aan 

Dublin-terugkeerders, berust dus op goede gronden en wordt niet betwist. 

 

3.2.3.11. Verder haalt de verwerende partij ook de volgende nuancering aan wat betreft een recent 

rapport van Amnesty International van 2016: “We wensen hieromtrent ook op te merken dat een recent 

rapport uitgaande van Amnesty International ("Hotspot Italy. How EU's Flagship Approach leads to 

violations of refugee and migrant rights", 2016) verwijst naar concrete omstandigheden bij de Italiaanse 

hotspots die een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU Handvest kunnen 

impliceren. We merken op dat het beschreven rapport zich specifiek focust op de omstandigheden bij de 

registratie van asielzoekers en kandidaat-vluchtelingen na aankomst bij de Italiaanse hotspots. Deze 

omstandigheden hebben dan ook geen betrekking op de situatie van betrokkene vermits zij onder de 

bepalingen van Verordening 604/2013 niet terug naar de Italiaanse hotspots zal gebracht worden. 

Daarnaast merken we op dat het rapport geen melding maakt van schendingen van artikel 3 van het 

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest met betrekking tot de asielprocedure in Italië en dat er ook geen 

melding wordt gemaakt van de noodzaak van een opschorting van overdrachten naar Italië in het kader 

van Verordening 604/2013.” 

 

Verzoeker voert in het middel aan dat de verwerende partij echter geen enkele garantie biedt dat hij toch 

niet naar zo’n hotspot overgebracht wordt, gelet op het gebrek aan opvangplaatsen en op het feit dat 

verzoeker nog geen asielaanvraag heeft ingediend in Italië. In dit verband wordt opgemerkt dat de 

verwerende partij kan worden gevolgd dat dit rapport zich specifiek focust op de omstandigheden bij de 

registratie van asielzoekers en kandidaat-vluchtelingen na aankomst bij de Italiaanse hotspots. 

Verzoeker zal nu niet toekomen vanuit de Middellandse Zee maar wel via de luchthaven van Rome, als 

Dublin-terugkeerder. Verzoeker zal als Dublin-terugkeerder in de reguliere opvang terechtkomen, zoals 

hierboven beschreven, en zal niet terug naar de Italiaanse hotspots  gebracht worden. 

 

3.2.3.12. De verwerende partij merkt op dat verzoeker tijdens zijn gehoor in België geen gewag maakte 

van andere concrete ervaringen, situaties of omstandigheden tijdens zijn verblijf in Italië die door hem 

als een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van 

het Handvest werden ervaren of die volgens hem wijzen op een risico op een schending van artikel 3 

van het EVRM of artikel 4 van het Handvest. Verzoeker verklaarde dat hij Italië niet kent. 

 

De verwerende partij houdt daarenboven rekening met het feit dat verzoeker verklaarde geen 

gezondheidsproblemen te hebben maar dat er zich in het administratief dossier wel een medisch attest 

bevindt inzake de registratie van zijn vingerafdrukken. De verwerende partij vervolgt: 

 

“Hieromtrent benadrukken we dit attest niet aantoont dat betrokkene aan dergelijke 

gezondheidsproblemen lijdt die aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende de gezondheid 

van betrokkene een overdracht aan Italië zouden verhinderen of dat betrokkene door overdracht aan 

Italië vanwege redenen van gezondheid een reëel risico zou lopen op blootstelling aan omstandigheden 

die een schending vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Verder 

verwijzen we desbetreffend ook naar het geactualiseerde AIDA-rapport over Italië waarin duidelijk wordt 

gesteld dat asielzoekers in Italië toegang hebben tot gezondheidszorg, zowel juridisch gezien als in de 

praktijk, en waarin er geen melding wordt gemaakt van structurele of systematische tekortkomingen 

hieromtrent (p. 79-81).” 

 

3.2.3.13. Op basis van geactualiseerde rapporten besluit de verwerende partij: “We wensen hierbij dan 

ook te benadrukken dat bronnen, die de Italiaanse onthaal - en opvangvoorzieningen voor asielzoekers 

belichten inderdaad kritische bemerkingen plaatsen bij bepaalde aspecten, maar tevens een 
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genuanceerd beeld geven en eveneens aantonen dat de Italiaanse instanties zich niet onverschillig 

opstellen en blijvend maatregelen nemen om tekortkomingen omwille van de massale en continue 

toestroom van vluchtelingen het hoofd te bieden. Ze geven ons inzien dan ook geen aanleiding te 

besluiten dat de onthaal – en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Italië dermate structurele 

tekortkomingen vertonen waardoor asielzoekers die in het kader van Verordening 604/2013 aan Italië 

worden overgedragen per definitie een reëel risico lopen op blootstelling aan omstandigheden die een 

schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Dat er zich in 

individuele gevallen problemen kunnen voordoen, doet derhalve geen afbreuk aan het gegeven dat 

Italië grote inspanningen doet, dat er verschillende opvangmogelijkheden zijn en dat deze stelselmatig 

worden uitgebreid. Het loutere feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende bepaalde 

aspecten in verband met de opvang en behandeling van asielzoekers in Italië is volgens ons 

onvoldoende om tot dit besluit te komen.” 

 

De verwerende partij heeft dus omstandig gemotiveerd waarom zij van oordeel is dat de voormelde 

rapporten, die inderdaad gewag maken van tekortkomingen, er geen blijk van geven dat deze 

tekortkomingen zich op een zodanige schaal situeren dat dient te worden besloten dat Italië zijn 

verplichtingen in het algemeen niet nakomt, daarbij rekening houdend met de andere in de bestreden 

beslissing weergegeven bronnen. 

 

3.2.3.14. Uit het administratief dossier blijkt dat voor verzoeker op 20 juni 2018 een vlucht werd geboekt 

met bestemming Rome. Aldus was verzoeker op de hoogte van zijn bestemming in Italië. Verzoeker 

maakt dan ook niet aannemelijk dat hij onredelijk lang zal moeten wachten voor hij bij de bevoegde 

Questura een verbalizzazione kan bekomen die vereist is om toegang te krijgen tot het reguliere 

opvangnetwerk. Daarenboven blijkt genoegzaam uit de bestreden beslissing en het administratief 

dossier dat verzoeker bijstand en desgevallend opvang kan krijgen van de NGO die actief is op de 

luchthaven te Rome. 

 

3.2.3.15. Wat betreft het betoog omtrent een gebrekkige opvang en wachttijden om als asielzoeker 

geregistreerd te worden en daardoor vervolgens opvang te krijgen, herhaalt de Raad dat verzoeker 

geen rekening houdt met de recente informatie in de bestreden beslissing die erop wijst dat gestaag 

wordt gewerkt aan een verdere uitbouw van een uniform opvangsysteem en de verdere expansie van 

het SPRAR-netwerk in Italië. Uit het AIDA-rapport blijkt dat asielzoekers na de eerstelijnsvoorzieningen 

doorstromen naar de tweedelijnsopvang, in het zgn. SPRAR-netwerk. Het betreft hier kleinschaligere 

opvangvoorzieningen, gemeenschapshuizen of appartementen. In deze opvangvoorzieningen worden 

meer en betere diensten aangeboden, en blijkens de stukken van het administratief dossier lijkt het 

probleem van overbevolking zich niet te situeren op dit niveau. 

 

Verzoeker maakt niet concreet aannemelijk dat hij niet op een redelijke tijdspanne zou kunnen 

doorstromen naar een SPRAR-centrum. Daarenboven kunnen, in de informatie die verzoeker ter zake 

naar voor brengt, geenszins concrete elementen worden gevonden die erop wijzen dat in de CAS-

centra, in CARA- of SPRAR-centra in hun algemeenheid en verscheidenheid, zich daadwerkelijke 

onmenselijke toestanden zouden voordoen die verzoekers grondrechten zouden aantasten. Er wordt op 

gewezen dat in het AIDA-rapport ook wordt gesteld: “Nevertheless, it must be pointed out that the 

material conditions also vary from one centre to another depending on the size, the effective number of 

asylum seekers hosted compared to the actual capacity of the centre, and the level and quality of the 

services provided by the body managing each centre.” (p. 73). 

 

3.2.3.16. Uit wat voorafgaat, blijkt afdoende dat de verwerende partij op omstandige wijze de 

opvangsituatie voor Dublin-terugkeerders in Italië heeft onderzocht en dat de gemaakte vaststellingen 

en besluiten door verzoekers betoog, supra besproken, niet worden onderuit gehaald. 

 

In het licht van wat voorafgaat, blijkt dat noch verzoekers uiteenzettingen, noch de informatie uit het 

administratief dossier toelaten om vast te stellen dat verzoeker “met een aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid” bij aankomst verstoken zal blijven van enige vorm van officiële en reguliere opvang 

bij een terugkeer naar Italië. Verzoeker maakt verder ook niet aannemelijk dat hij zal worden 

blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of 

van artikel 4 van het Handvest. 

 

3.2.3.17. De Raad stelt vast verzoeker nalaat precieze elementen aan te reiken die toelaten te besluiten 

dat de bestreden beslissing in casu steunt op een incorrecte feitenvinding, miskenning van de 

voorliggende gegevens, een partiële of selectieve lezing van de gebruikte rapporten dan wel kennelijk 
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onredelijk is, quod non in casu. Verder stelt de Raad vast dat verzoeker op geen enkele wijze de 

conclusies, die worden getrokken uit het AIDA-rapport up-to-date tot december 2016, het OSAR/SHF-

rapport van 2016, het Amnesty International-rapport van 2016 of de recente informatie van 19 oktober 

2016, betwist of weerlegt. 

 

In het licht van wat hierboven wordt besproken, maakt verzoeker met het algemeen betoog en de 

verwijzing naar rapporten niet aannemelijk dat de genuanceerde benadering door de verwerende partij 

over de opvang en behandeling van asielzoekers, met name Dublin-terugkeerders, op grond van 

informatie uit verschillende gehanteerde recente bronnen, kennelijk onredelijk of niet zorgvuldig zou zijn. 

 

Het betoog van verzoeker doet dan ook geen afbreuk aan de conclusie van het EHRM dat de algemene 

en structurele situatie van asielzoekers in Italië op zich niet voldoende is om alle Dublinoverdrachten 

van asielzoekers naar dat land te schorsen (EHRM 30 juni 2015, nr. 39350/13, par. 36). 

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij als asielzoeker bij overdracht naar Italië zal worden 

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

artikel 4 van het Handvest, omwille van de fundamentele of structurele tekortkomingen in de opvang en 

behandeling van asielzoekers, in het bijzonder Dublin-terugkeerders, aldaar. Er blijken geen ernstige en 

bewezen motieven om het bestaan van een systematische praktijk van schendingen aan te nemen en 

om aan te nemen dat zij, als asielzoeker en Dublin-terugkeerder, behoort tot een groep die wordt 

blootgesteld aan dergelijke systematische praktijk. 

 

3.2.3.18. Aangezien geen systeemfouten worden aangetoond in de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen in Italië, moet worden nagegaan of de verwerende partij voldoende rekening heeft 

gehouden met de individuele situatie van verzoeker in het licht van het gegeven dat hij als asielzoeker 

behoort tot een kwetsbare groep. 

 

Omtrent de individuele omstandigheden van verzoeker wordt als volgt gemotiveerd in de bestreden 

beslissing: 

 

“Desbetreffend merken we op dat er tevens ook een medisch attest d.d. 08.03.2017 werd aangebracht 

waarin gesteld wordt dat betrokkene omwille van een aanhoudend probleem met zijn vingerafdrukken 

niet in staat is om zijn vingerafdrukken te laten registreren. Hieromtrent benadrukken we dat betrokkene 

op d.d. 10.03.2017 opnieuw uitgenodigd werd bij onze diensten in het kader van de registratie van zijn 

vingerafdrukken en dat dit zonder problemen verliep en dat betrokkene wel degelijk in staat was om zijn 

vingerafdrukken te laten registreren.” 

en 

“Daarnaast merken we op dat betrokkene tijdens zijn gehoor niet verduidelijkte of hij al dan niet in Italië 

geweest zou zijn en daarbij dus ook geen melding maakte van het feit of hij al dan niet werd 

opgevangen in Italië. 

Hieromtrent benadrukken we dat het vingerafdrukkenonderzoek aantoont dat de betrokkene geen 

asielaanvraag indiende in Italië en derhalve niet ressorteerde onder het toepassingsgebied van Richtlijn 

2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor 

opvang van verzoekers om internationale bescherming (‘de opvangrichtlijn’). Artikel 3(1) bepaalt 

namelijk zeer duidelijk dat deze richtlijn van toepassing is op “alle onderdanen van derde landen en 

staatlozen die een verzoek om internationale bescherming op het grondgebied, inclusief aan de grens, 

in de territoriale wateren of in de transitzones, van een lidstaat indienen voor zover zij als verzoeker op 

het grondgebied mogen verblijven, alsmede op de gezinsleden, indien zij overeenkomstig het nationale 

recht onder dit verzoek om internationale bescherming vallen”. Het stond de betrokkene ons inziens vrij 

tijdens zijn verblijf in Italië een asielaanvraag in te dienen en het kan de Italiaanse autoriteiten derhalve 

niet euvel worden geduid dat het niet voorzag in de aan een asielaanvraag gekoppelde 

opvangvoorzieningen overeenkomstig de voormelde opvangrichtlijn.” 

en 

“Verder merken we op dat betrokkene tijdens zijn gehoor verklaarde geen gezondheidsproblemen te 

hebben maar dat er echter wel in het administratief dossier van betrokkene een medisch attest 

aanwezig is betreffende de registratie van zijn vingerafdrukken. Hieromtrent benadrukken we dit attest 

niet aantoont dat betrokkene aan dergelijke gezondheidsproblemen lijdt die aanleiding geven te 

besluiten dat redenen betreffende de gezondheid van betrokkene een overdracht aan Italië zouden 

verhinderen of dat betrokkene door overdracht aan Italië vanwege redenen van gezondheid een reëel 

risico zou lopen op blootstelling aan omstandigheden die een schending vormen van artikel 3 van het 

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Verder verwijzen we desbetreffend ook naar het 
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geactualiseerde AIDA-rapport over Italië waarin duidelijk wordt gesteld dat asielzoekers in Italië toegang 

hebben tot gezondheidszorg, zowel juridisch gezien als in de praktijk, en waarin er geen melding wordt 

gemaakt van structurele of systematische tekortkomingen hieromtrent (p. 79-81). 

Indien er verder verwezen zou worden naar het arrest van het EHRM in de zaak Tarakhel v.Zwitserland, 

waarin gesteld wordt dat asielzoekers een kwetsbare groep vormen en bijzondere bescherming 

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

uitgesproken kwetsbaarheid, merken we op dat dit arrest stelt dat een overdracht in dergelijke gevallen 

van uitgesproken kwetsbaarheid volgens het EHRM zonder individuele waarborgen een schending van 

artikel 3 van het EVRM kan betekenen. We benadrukken echter dat de omstandigheden, waarvan 

sprake in de zaak Tarakhel v. Zwitserland namelijk een gezin met zeer jonge kinderen, niet hetzelfde 

zijn als in de zaak van de betrokkene, een in 1997 geboren alleenstaande man. We benadrukken hierbij 

ook nogmaals dat betrokkene tot op heden geen attesten of andere elementen aanbracht die aanleiding 

geven te besluiten dat hij in de onmogelijkheid verkeert te reizen of dat redenen betreffende zijn 

gezondheid een overdracht aan Italië zouden verhinderen en dat redenen van gezondheid bij overdracht 

zouden leiden tot een risico op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden vormen van 

artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Zo verwijzen we in dit verband ook naar 

recente rechtspraak van het EHRM waarin bevestigd wordt 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 van het EVRM (EHRM 4 oktober 2016, nr. 30474/14, Ali e.a. v. Zwitserland en 

Italië). De betrokkene maakte dan ook niet aannemelijk dat hij op materieel, fysiek of psychologisch vlak 

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

bijkomende concrete en individuele waarborgen en garanties betreffende de omstandigheden waarin de 

betrokkene in Italië zal worden opgevangen.” 

 

Verzoeker voert inzake zijn individuele situatie aan dat  toegang tot de gezondheidszorg niet evident is 

omwille van administratieve en financiële obstakels en omwille van communicatieproblemen en hij 

verwijst in dit verband naar het reeds geciteerde SFH-rapport. 

 

In dit verband wordt erop gewezen dat verzoeker niet betwist dat hij geen melding heeft gemaakt van 

gezondheidsproblemen en dat het enige medisch attest dat hij voorlegde, betrekking had op het niet 

kunnen nemen van vingerafdrukken, wat daarna zonder enig probleem wel is kunnen gebeuren.  

 

Zoals uit  het motief  hierboven weergegeven blijkt, wijst de verwerende partij op de pagina’s 79 tot 81 

van het AIDA-rapport om te stellen dat asielzoekers in Italië toegang hebben tot de gezondheidszorg en 

dat er geen melding wordt gemaakt van structurele of systematische tekortkomingen.  

 

Verzoekers verwijzing naar administratieve en financiële obstakels en naar communicatieproblemen 

vermeld in het SFH-rapport, doet geen afbreuk aan het motief dat asielzoekers wel degelijk toegang 

hebben tot de gezondheidszorg in Italië. 

 

Vervolgens voert verzoeker aan dat in het SFH-rapport wordt vermeld dat jonge gezonde mannen 

automatisch als niet kwetsbaar worden beschouwd, waardoor zij geen enkele voorrang krijgen bij 

opvang en dikwijls op straat terechtkomen.  

 

In dit verband dient echter te worden opgemerkt dat verzoeker, een alleenstaande volwassen man, in 

zijn verzoekschrift geen individuele omstandigheden aanhaalt, eigen aan zijn geval. Hoewel verzoeker 

als asielzoeker behoort tot een kwetsbare groep die bijzondere bescherming vereist, kan hij niet zonder 

meer betogen dat in zijn geval individuele garanties hadden moeten worden gevraagd van de Italiaanse 

asielinstanties. Immers toont hij niet aan dat hij zodanige specifieke noden heeft op materieel, fysiek of 

psychologisch vlak, dat er sprake is van een extreme kwetsbaarheid die noodzaakt dat in casu 

bijkomende concrete en individuele waarborgen moeten worden verkregen over de specifieke 

omstandigheden waarin zij zal worden opgevangen (cf. EHRM A.S/Zwitserland, 30 juni 2015; EHRM 13 

januari 2015, A.M.E/Nederland; EHRM 4 november 2014, Tarakhel/Zwitserland). 

 

Verder blijkt uit recente rechtspraak dat het EHRM bevestigt 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 ernstig ziek zijn, geen aanleiding geeft tot een 

schending van artikel 3 van het EVRM (EHRM 4 oktober 2016, nr. 30474/14, Ali e.a. v. Zwitserland en 

Italië, §§ 15, 34 en 36). 
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3.2.3.19. Verzoeker voert aan dat de verwerende partij geen enkele garantie geeft dat hij opgevangen 

zal worden van zodra hij in Italië aankomt omdat verschillende rapporten aantonen dat hij geen toegang 

zal hebben tot opvang (een wachttijd van een maand voor alleenstaande mannen), tot medische zorgen 

(want daar is een opvangplaats voor nodig) en dat hij bij gebrek aan opvangplaats geen asielaanvraag 

zal kunnen indienen. Hij voegt hieraan toe dat uit het administratief dossier niet blijkt dat de Italiaanse 

autoriteiten in dit verband garanties hebben gegeven. 

 

Inzake de opvangmogelijkheden voor verzoeker wordt verwezen naar hetgeen hierboven werd gesteld 

over de algemene situatie in Italië, waarbij werd geconcludeerd dat verzoeker niet aantoont dat hij bij  

aankomst in Rome aan zijn lot zal worden overgelaten en dat er voor hem als Dublin-terugkeerder geen 

opvang voorzien zou zijn. Er wordt herhaald dat verzoeker geen gezondheidsproblemen heeft 

aangehaald. 

 

Dat in casu de overdracht plaats heeft na stilzwijgend akkoord van Italië, noodzaakt op zich niet dat er 

bijkomende individuele garanties moeten worden gevraagd. Het uitvoeren van een Dublin-overdracht op 

basis van een stilzwijgend akkoord is uitdrukkelijk voorzien in artikel 22, lid 7 van de Dublin III-

verordening en houdt de verplichting in om de persoon over te nemen en te zorgen voor passende 

regelingen voor de aankomst. 

 

Zoals supra uiteengezet zijn er geen aanwijzingen dat verzoeker aan zijn lot zal worden overgelaten bij 

aankomst in Italië. Verzoeker maakt niet aannemelijk welke bijkomende garanties er nog gevraagd 

dienden te worden. 

 

De Raad merkt volledigheidshalve op dat uit de recente rechtspraak van het EHRM niet langer blijkt dat 

individuele garanties moeten worden gevraagd van de Italiaanse asielinstanties. In een omzendbrief van 

2 februari 2015, met specifieke verwijzing naar het arrest Tarakhel, garandeerde de Italiaanse minister 

van Binnenlandse Zaken aan alle Dublinpartners dat alle families met kleine kinderen samen zullen 

worden opgevangen in een faciliteit waar de opvangomstandigheden zijn aangepast aan de familie en 

de leeftijd van de kinderen. In een tweede brief van 15 april 2015 informeerde de Italiaanse minister van 

Binnenlandse Zaken de Europese Commissie dat huisvesting binnen het SPRAR-netwerk werd 

gereserveerd voor families die in het kader van de Dublin-verordening worden overgedragen aan Italië. 

Een lijst met beschikbare faciliteiten werd in een omzendbrief van 8 juni 2015 aan de Dublinpartners 

verzonden, die werd geactualiseerd bij omzendbrief van 15 februari 2016. Uit recente rechtspraak volgt 

dat het EHRM voormelde omzendbrieven aanvaart als een voldoende garantie en geen reden ziet om te 

geloven dat de opvangplaatsen, die specifiek worden voorbehouden voor families die worden 

overgedragen in het kader van de Dublin-verordening, niet beschikbaar zullen zijn bij hun aankomst te 

Italië, in zoverre de Italiaanse overheden op de hoogte zijn van een familiesituatie en de datum van de 

geplande Dublin-overdracht (EHRM 28 juni 2016, nr. 15636/16, N.A. e.a. v. Denemarken). 

 

3.2.3.20. Gelet op het bovenstaande dient te worden vastgesteld dat verzoeker noch met zijn verwijzing 

naar algemene rapporten, noch met zijn betoog aangaande zijn individuele situatie het individuele 

karakter van het risico op een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest 

aantoont. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk, in tegenstelling tot wat verzoeker beweert, dat de risico’s bij 

verwijdering naar Italië door de verwerende partij werden nagegaan, zowel wat betreft een eventuele 

systematische praktijk van schendingen als wat betreft een risico op schending van artikel 3 van het 

EVRM omwille van omstandigheden eigen aan haar geval. 

 

Uit wat hierboven wordt besproken, blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris wel degelijk 

ernstig heeft onderzocht of verzoeker, als asielzoeker en Dublin-terugkeerder, bij zijn overdracht naar 

Italië zal worden blootgesteld aan onmenselijke en vernederende behandelingen, hetzij omwille van zijn 

persoonlijke omstandigheden, hetzij omwille van ernstige en/of structurele gebreken of tekortkomingen 

in de opvangomstandigheden of asielprocedure. 

 

Noch het betoog van verzoeker, noch het administratief dossier bevatten elementen die er op wijzen dat 

hij bij een overdracht naar Italië omwille van omstandigheden eigen aan zijn geval het risico loopt op 

een schending van artikel 3 van het EVRM. Verzoeker toont verder niet aan dat de omstandigheden van 

opvang of de asielprocedure zodanig zijn dat deze als strijdig met artikel 3 van het EVRM moeten 

worden beschouwd. Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat verzoeker prima facie 
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geen schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk maakt en bijgevolg evenmin van artikel 4 van 

het Handvest, dat met artikel 3 van het EVRM overeenstemt. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM of van artikel 4 van het Handvest kan niet worden 

aangenomen. 

 

In dit licht maakt verzoeker evenmin aannemelijk dat de verwerende partij artikel 3.2. of artikel 17 van de 

Dublin III-verordening heeft miskend of haar discretionaire bevoegdheid in het toepassen van deze 

clausules heeft miskend.  

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de verwerende partij de bestreden beslissing niet zorgvuldig heeft 

voorbereid, noch dat de bestreden beslissing is tot stand gekomen met miskenning van de voorliggende 

gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding. Evenmin maakt verzoeker aannemelijk dat de 

bestreden beslissing kennelijk onredelijk is. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de 

materiële motiveringsplicht blijkt niet, evenmin als een manifeste appreciatiefout. 

 

Verzoeker voert ten slotte nog aan dat uit het arrest waarbij zijn vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid van de bestreden beslissing verworpen werd, blijkt dat hem geen effectief 

rechtsmiddel geboden werd zoals voorzien in artikel 13 van het EVRM. In dit verband wordt opgemerkt 

dat een effectief rechtsmiddel niet inhoudt dat de aangevochten beslissing geschorst of vernietigd moet 

worden, wel dat de ernstige grief van verzoeker wordt onderzocht. Ten overvloede wordt hieraan 

toegevoegd dat de advocaat van verzoeker ter zitting van 28 maart 2018 heeft vermeld dat verzoeker 

geen beschermingsstatus heeft gekregen in Italië, wat inhoudt dat verzoeker daar wel zijn aanvraag 

heeft kunnen indienen en toegang had tot de asielprocedure. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

4. 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 negen april tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


