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 nr. 205 087 van 8 juni 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat A. HENDRICKX 

Marcel Broodthaersplein 8/5 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 2 juni 2018 heeft 

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

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

Administratieve Vereenvoudiging van 28 mei 2018 tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater).  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 juni 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat A.-S. DEBERSAQUES, die loco advocaat C. DECORDIER die verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 28 mei 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een beslissing tot 

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

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

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

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

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

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

rechtshandeling worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

De verzoekende partij bevindt zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 

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

vermoed.  

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast en wordt niet betwist door de 

verwerende partij. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 
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Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer 

duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke bepaling van het EVRM heeft 

willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de 

door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan 

tot een beoordeling van de verdedigbare grief.  

 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75).  

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid, van de vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 

grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

2.3.2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht. 

 

Verzoeker betoogt dat enerzijds de Italiaanse asielprocedure in strijd zou zijn met de procedurerichtlijn 

van 1 december 2005 en anderzijds de opvang van de asielzoekers in Italië te wensen zou overlaten. 

 

2.3.2.1.1. In een eerste onderdeel wijst verzoeker op een aantal elementen die niet conform zijn aan de 

procedurerichtlijn van 1 december 2005. Hij betoogt dat de asielzoeker niet wordt bijgestaan door een 

tolk, het zou ook niet duidelijk zijn of de asielzoeker in staat wordt gesteld om de gronden van zijn 

asielverzoek uiteen te zetten, de beslissing op de asielaanvraag niet zou worden meegedeeld in een 

taal die de vreemdeling redelijkerwijs kan worden geacht te begrijpen en tot slot is hij van oordeel dat 

een asielzoeker in Italië vaak niet nader wordt gehoord. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 
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toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet op 

kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Verzoeker beperkt zich tot het uiten van deze verschillende beweringen, maar blijft in gebreke om aan te 

tonen dat de gemachtigde van de Staatssecretaris de situatie verkeerd heeft beoordeeld. 

 

Uit volgende motieven blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris een grondig onderzoek heeft 

gevoerd naar het verloop van de asielprocedure in Italië: 

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

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

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

Conventie van Genève en het EVRM nakomt. Italië onderwerpt verzoeken voor internationale 

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

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

derhalve geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de Italiaanse autoriteiten de minimumnormen 

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

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

niet zouden respecteren. 

(…) 

Het AIDA-rapport meldt dat de situatie van “Dublin-terugkeerders’ afhankelijk is van de situatie van de 

procedure op het ogenblik dat de betrokkene Italië verliet (Dublin returnees may face different situations 

depending on whether they have applied for asylum in ltaly before moving on to another European 

country, and whether the determining authority has taken its decision on the status determination’, 

pagina 48). 

(…) 

Indien de betrokkene reeds internationale bescherming vroeg en dit verzoek het voorwerp was van een 

afwijzing en geen beroep aantekende kan hij een uitwijzingsbevel ontvangen. Indien de betrokkene nog 

geen beroep aantekende zal de hij of zij de mogelijkheid worden geboden dit alsnog te doen (pagina 

48). 

De betrokkene zal na overdracht in Italië een nieuw verzoek kunnen indienen indien hij dat wenst. 

Als de betrokkene besluit opnieuw internationale bescherming te vragen zal dit verzoek worden 

beschouwd als een navolgend verzoek (“subsequent application”). Er zijn geen redenen om aan te 

nemen dat dit verzoek niet op eenzelfde wijze zal worden behandeld en worden beoordeeld als 

navolgende verzoeken van personen, die Italië niet verlieten. 

Het OSAR-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 zomaar kunnen worden getransponeerd op de 

algemene situatie in Italië (“This report describes the situation in Italy based on the examples of Rome 

and Milan. As there are considerable differences between regions and municipalities, it is not possible to 

outline the overall situation in the country”, pagina 5). Het rapport meldt dat indien reeds een verzoek 

voor internationale bescherming werd ingediend in Italië en indien dit nog niet het voorwerp was van een 

afwijzing, het onderzoek van dit verzoek wordt hervat (pagina 22). Het rapport meldt tevens dat zowel in 

Rome als Milaan ngo’s operationeel zijn die bijstand verlenen aan “Dublin-terugkeerders”, waaronder 

ook diegenen die nog geen verzoek voor internationale bescherming indienden (pagina 25 : “Basically, 

all people who are transferred to Rome, Milan or Bologna have access to the responsible PICO. 

However, the NGOs can only support people whose asylum procedure is ongoing or who have not 

applied for asylum in Italy previously”). 

Zowel in het AIDA- als het OSAR-rapport worden opmerkingen gemaakt betreffende de mogelijk lange 

duur tussen de eerste fase, de aanmelding en de tweede fase, de formele registratie (AIDA-rapport. 

pagina 29 “In practice, the formal registration might take place weeks after the date the asylum seeker 

made the asylum application. This delay created and still creates difficulties for asylum seekers who, in 

the meantime, might not have access to the reception system and the national health system; with the 

exception of emergency health care”; OSAR, pagina 18, “Asylum seekers sometimes have to wait a long 

time until they get a first appointment (fotosegnalamento). This also applies to Dublin returnees who did 

not apply for asylum in Italy before they were transferred. In Rome, the waiting period can be up to one 

month. During this time, applicants have no identification and no access to reception or 

accommodation”. We zijn van oordeel dat bovenvermelde passages leiden tot de conclusie dat zich 

inderdaad problemen kunnen voordoen bij de registratie van een beschermingsverzoek, maar niet dat 

het over een structureel gegeven gaat. Het AIDA-rapport geeft aan dat er op dat vlak opmerkelijke 
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regionale verschillen zijn en dat onder meer in Napels de duur tussen aanmelding en formele registratie 

door de invoering van een digitale (online) procedure werd teruggebracht tot 10 dagen (pagina 30). We 

zijn tevens van oordeel dat de door beide rapporten geschetste omstandigheden niet wezenlijk 

verschillen van de feiten en omstandigheden die reeds het voorwerp waren van de bovenvermelde 

rechtspraak van het EHRM. 

(...)” 

 

Verzoeker gaat voorbij aan het feit dat de Italiaanse overheid in het verleden hem reeds de subsidiaire 

beschermingsstatus heeft toegekend. Hieruit kan worden afgeleid dat verzoeker reeds een 

asielprocedure succesvol heeft kunnen afronden in Italië en dus geen noemenswaardige problemen 

heeft ondervonden tijdens de asielprocedure. Verzoeker slaagt er niet in om aan te tonen dat hij deze 

keer wel problemen zou ondervinden bij het indienen van een asielaanvraag. 

 

Verzoeker stelt dat hij in Italië niet zou worden bijgestaan door een tolk of advocaat. Met die kritiek toont 

verzoeker niet aan dat hij er niet in zou slagen om de asielprocedure te doorlopen, of desgevallend 

beroep in te stellen – te meer nu hij daar klaarblijkelijk in het verleden wel in is geslaagd. Verzoeker 

toont met de verwijzing naar het AIDA-rapport niet met concrete gegevens aan dat het voor hem 

onmogelijk zou zijn om de asielprocedure te doorlopen of om desgevallend een beroep in te stellen. 

Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat het element dat kosteloze rechtsbijstand door een advocaat 

niet altijd mogelijk is en soms moeilijk is, als gevolg zou hebben dat hij bij een overdracht naar Italië zou 

worden blootgesteld aan een risico op onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 

van het EVRM. 

 

Verzoeker maakt voorts niet aannemelijk dat hij geen hulp zou kunnen krijgen bij het vertalen van de 

genomen beslissingen, daar waar in de bestreden beslissing net uitdrukkelijk werd gewezen op de grote 

ondersteunende rol die tal van NGO’s vervullen. Louter hypothetische en ongestaafde beweringen over 

de termijn waarin de beslissingen in Italië worden genomen en de motivering ervan, kunnen niet worden 

aangenomen en doen geen afbreuk aan de deugdelijke motieven van de bestreden beslissing. 

 

Bovendien benadrukt de Raad dat verzoeker niet aantoont dat hij tijdens zijn vorige asielaanvraag 

onredelijk lang heeft moeten wachten op een beslissing. 

 

2.3.2.1.2. In een tweede onderdeel betoogt verzoeker dat het Italiaanse opvangsysteem te wensen 

overlaat. Verzoeker meent dat de Italiaanse overheid ervan uitgaat dat de vreemdelingen voor zichzelf 

dienen te zorgen. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris uitvoerig heeft 

gemotiveerd omtrent de opvang in Italië. De gemachtigde heeft hiertoe een grondige analyse gemaakt 

van toonaangevende rapporten van gezaghebbende organisatie met betrekking tot de situatie in Italië: 

 

“(…) Het EHRM oordeelde in de zaak Mohammed Hussein versus Nederland en Italië reeds dat de 

situatie van onder meer verzoekers voor internationale bescherming 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 verzoekers voor internationale bescherming, (erkende) vluchtelingen en tot 

verblijf toegelaten vreemdelingen tekortkomingen kent, maar niet kan worden gelijkgesteld met een 

systemisch falen in het bieden van bijstand en opvang aan een kwetsbare groep zoals het geval was in 

de zaak M.S.S. v. België en Griekenland (EHRM 02.04.2012, nr. 27725/10 Mohammed Hussein e.a. v. 

Nederland en Italië, § 43, 44, 46 en 49). Deze beoordeling werd door het EHRM hernomen in haar 

oordeel in de zaak Tarakhel v. Zwitserland en stelde dat de benadering dan ook anders dient te zijn dan 

in de zaak M.S.S. (EHRM, 04.11.2014, nr. 29217/12 Tarakhel v.Switzerland). 

Ook in het arrest van het EHRM in de zaak A.M.E v. Nederland (EHRM. 13.01.2015, nr. 51428/10) 

herhaalde het Hof dat de huidige situatie van de opvangstructuren in Italië niet kan worden vergeleken 

met de situatie in Griekenland ten tijde van de zaak M.S.S. (35). 

Verder wensen we te benadrukken dat het EHRM in eerdere rechtspraak reeds oordeelde dat de 

overdracht van volwassen verzoekers voor internationale bescherming, ongeacht of ze mannelijk of 

vrouwelijk zijn en waaronder ook diegenen die medische behandeling nodig hebben maar niet ernstig 

ziek zijn, geen inbreuk impliceert op artikel 3 van het EVRM (cfr. EHRM, 30474/14, 04.10.2016, Ah e.a. 

v. Zwitserland en Oostenrijk, § 36). 

(...) 
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Het Italiaanse systeem voor de opvang van immigranten en verzoekers van internationale bescherming 

bestaat grosso modo uit eerste- en tweedelijnsopvang. In het geval van illegale binnenkomst in Italië 

wordt opvang voorzien in de zogenaamde centra voor eerste hulp en opvang’ (“Centro di primo 

soccorso e accoglienza”, CPSA). Collectieve eerstelijnsvoorzieningen zijn de CDA- (“Centro di 

accoglienza”) en CARA-centra (“Centri governativi di prima accoglienza”) aangevuld met bijkomende 

plaatsen in de CAS-centra (“Centri di accoglienza straordinaria”). De tweedelijnsopvang bestaat uit de 

structuren binnen het SPRAR-systeem (“Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiato”). 

Verzoekers verblijven in de eerstetijnsopvang tot ze kunnen doorstromen naar de SPRAR-structuur, die 

bestaat uit meer kleinschalige opvangvoorzieningen, gemeenschapshuizen of appartementen. 

Het AIDA-rapport meldt dat ondanks de gestage uitbreiding van de capaciteit van het SPRAR-netwerk 

het gros van de verzoekers voor internationale bescherming nog steeds onderdak werd geboden in 

CAS-centra (pagina 14). 

Verder vinden we in het rapport terug dat Artsen zonder Grenzen bekend maakte dat het in 2017 binnen 

de groep van dakloze immigranten, die het in Rome bijstand biedt, een toename waarnam van 

personen, die onder de bepalingen van Verordening 604/2013 aan Italië werden overgedragen (pagina 

74). De betrokkene verwijst ook naar deze passus. 

Wat “Dublin-terugkeerders” betreft stelt het AIDA-rapport dat personen, die voorheen nog niet werden 

toegewezen aan een opvangstructuur, toegang hebben tot deze structuren. Er wordt opgemerkt dat het 

een tijd kan duren voordat effectief toegang tot de opvangstructuren kan worden geboden, maar dat 

daaromtrent geen gegevens voorhanden zijn (“Since there is no general practice, it is not possible to 

evaluate the time necessary to access an accomodation”, pagina 74). . 

Het AIDA-rapport bericht dat in geval de “Dublin-terugkeerder” voor zijn vertrek uit Italië al in een 

opvangcentrum verbleef en dit verliet de bevoegde instanties kunnen weigeren deze persoon opnieuw 

toegang te geven tot de opvangstructuren (“It returnees had been placed in reception facilities and they 

had moved away, they could encounter problems on their return to Italy for their new accommodation 

request”, pagina 74). Er zijn geen aanwijzingen dat de betrokkene het voorwerp was van een dergelijke 

beslissing. 

Betreffende de melding van Artsen zonder Grenzen dat hun medewerkers meer “Dublin-terugkeerders” 

aantreffen binnen de populatie dakloze immigranten in Rome kunnen we opmerken dat deze info niet 

verder wordt geduid en niet aannemelijk wordt gemaakt dat deze personen daadwerkelijk geen toegang 

verkregen tot de opvang structuren. 

In het OSAR-rapport wordt eveneens gewezen op het gedurende de voorbije vier jaar sterk toegenomen 

aantal opvangplaatsen (pagina 14 The reception system in Italy has grown from 5.000 to 120.000 places 

within four years. There were 105.248 places in state-run reception centres in February 2016 (...) The 

SPRAR system currently has 2.000 places, with a further 10.000 planned’). Het OSAR-rapport meldt dat 

Dublin-terugkeerders” meestal in een CAS-centrum of een ander centrum voor eerste opvang worden 

ondergebracht in afwachting van een toewijzing aan andere opvangstructuren zoals het SPRAR-

netwerk (pagina 30). 

De auteurs van het OSAR-rapport opperen verscheidene malen 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 gegevens en informatie. 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. 

Het AIDA-rapport meldt meermaals dat de levensomstandigheden in de opvangstructuren kunnen 

verschillen van centrum tot centrum en dat een aanzienlijk (‘notable’) aantal CAS-centra 

levensomstandigheden kent die gelijkwaardig zijn aan die in het SPAR-netwerk (pagina 89). 

Zowel het recent geactualiseerde AIDA-rapport als het OSAR-rapport maken gewag van problemen, die 

zich kunnen voordoen inzake de toewijzing van opvang, maar ons inzien kunnen deze gerapporteerde 

problemen niet worden gelijkgesteld met een systemisch falen of onvermogen inzake het bieden van 

opvang en bijstand en in die mate dat een afzien van een overdracht gerechtvaardigd zou zijn. Het 

enkele feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende bepaalde aspecten betreffende de 

opvang en behandeling van verzoekers voor internationale bescherming in Italië is onvoldoende om tot 

dit besluit te komen. 

Lezing van beide rapporten leidt volgens ons niet tot het besluit dat personen, die onder de bepaling van 

Verordening 604/2013 aan Italië worden overgedragen, systematisch geen toegang krijgen tot de 

procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de opvangstructuren. (…)” 

 

Het louter feit dat verzoeker een andere mening is toegedaan dan de gemachtigde volstaat niet. 

Verzoeker gaat bovendien voorbij aan het feit dat hij reeds in Italië heeft verbleven en daar subsidiaire 

bescherming heeft gekregen. Verzoeker stelde tijdens zijn verhoor op 12 april 208 uitsluitend dat hij 



  

 

 

RvV  X Pagina 7 

vaak de nacht op straat of in een treinstation heeft doorgebracht, maar blijft in gebreke aan te tonen dat 

hij geen recht had op toegang tot de opvangprojecten. 

Uit de verklaringen van verzoeker blijkt integendeel dat hij Italië verliet omdat hij ervan overtuigd was dat 

zijn economische perspectieven elders beter zouden zijn. Een dergelijke overweging kan niet in 

rekening worden gebracht bij het onderzoek van de Dublin-criteria. 

 

De gemachtigde heeft een uitvoerig onderzoek naar de opvangmogelijkheden gevoerd. Hij is tot de 

vaststelling gekomen dat personen die onder de bepaling van Verordening 604/2013 aan Italië worden 

overgedragen, niet systematisch geen toegang krijgen tot de procedure tot het bekomen van 

internationale bescherming en de opvangstructuren. 

 

Voorts betoogt verzoeker dat de Dienst Vreemdelingenzaken minstens schriftelijke garanties aangaande 

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

vragen aan de Italiaanse overheden. 

 

De Raad verwijst verweerder naar de bespreking van het eerste onderdeel in verband met de 

verplichting van Italië om de internationale en Europese regels te respecteren. Voorts wordt opgemerkt 

dat het verkrijgen van bijkomende individuele garanties niet door de Dublinverordening wordt voorzien 

enerzijds omdat dit juist het voorwerp uitmaakt van de verordening zelf en anderzijds omdat de lidstaten 

in de preambule van het Europese Unieverdrag onderschreven hebben de rechten van de mens te 

respecteren en tevens partij zijn bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. 

 

Tot slot verwijst verzoeker naar een artikel van “De Redactie”. Verzoeker kan niet dienstig verwijzen 

naar dit krantenartikel. Krantenartikelen hebben een journalistiek karakter. Zij berusten niet op 

wetenschappelijk onderzoek, en moeten daarom worden beschouwd als een minder gezaghebbende 

bron dan de internationale rapporten waarnaar de gemachtigde verwijst in de bestreden beslissing. 

Deze artikelen zijn derhalve niet van die aard om afbreuk te doen aan de motivering van de bestreden 

beslissing. 

 

Het eerste middel is niet ernstig. 

 

2.3.2.1.3. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 EVRM. 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt: "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218).  

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

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

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

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, 
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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). 

 

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om 

een inbreuk uit te maken op art. 3 van het EVRM. Een hypothetische schending van art. 3 EVRM 

volstaat op zich niet (R.v.St. nr. 105.233 dd. 27.03.2002, R.v.St. nr. 105.262 dd. 28.03.2002, R.v.St. nr. 

104.674 dd. 14.03.2002, …) 

 

Ter terechtzitting stelt de advocaat van verzoeker dat verzoeker geen concrete elementen en geen 

bewijzen heeft aangebracht en slechts heeft gevraagd om een vorderring in te stellen.  

 

In casu lijkt de zwakte in het vervullen van de bewijslast te liggen in de verklaringen van verzoeker zelf, 

die er niet in slaagt een concrete aanwijzing te geven dat hij slecht zou worden behandeld in Italië. De 

vraag die aan verzoeker werd gesteld, is nochtans voldoende duidelijk, en is van aard om te doen 

aannemen dat hij afdoende de kans heeft gekregen om alle concrete informatie die hij ter zake ter 

beschikking had, te doen gelden. Letterlijk werd aan verzoeker gevraagd: 

 

“Hebt u redenen, met betrekking tot de omstandigheden van opvang of van behandeling, die uw verzet 

om uw overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor uw asielaanvraag (volgens artikel 3, §1 

van het Dublinreglement), zouden rechtvaardigen?” 

 

Verzoeker verklaarde dat hij zich verzet tegen een mogelijk overdracht naar Italië. Hij werd door de 

Italiaanse autoriteiten aan zijn lot overgelaten. Hij diende vaak de nacht op straat of in een treinstation 

door de brengen. Het vinden van een job in Italië is niet eenvoudig. 

 

In de bestreden beslissing werd rekening gehouden met deze kritiek en werd door de gemachtigde als 

volgt gemotiveerd: 
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“Dat de betrokkene van België houdt en veel vrienden in België heeft noopt niet tot de toepassing van 

de soevereiniteitsclausule. De betrokkene voerde aan dat hij na het verkrijgen van zijn Italiaanse 

verblijfstitel door de instanties aan zijn lot werd overgelaten. Hieromtrent wensen we op te merken dat 

de betrokkene niet aannemelijk maakte dat hij op dat ogenblik, gemachtigd tot verblijf in Italië, geen 

toegang had tot publieke voorzieningen en dit onder dezelfde voorwaarden als Italiaanse staatsburgers. 

De betrokkene voerde verder aan dat het moeilijk werk zoeken is in Italië. We merken op dat dit een 

strikt persoonlijk oordeel van de betrokkene betreft. Verder wensen we te benadrukken dat het feit dat 

een terugkeer naar een staat, waar de economische situatie van die betrokkene minder zal zijn dan in 

de overdragende staat en dit vanwege een instabiele conjunctuur op zich geen inbreuk op artikel 3 van 

het EVRM inhoudt. We kunnen hieromtrent verwijzen naar het arrest van het EHRM in de zaak 

Mohammed Hussein e.a. tegen Nederland en Italië van 02.04.2013, § 70: The Court further reiterates 

that the mere fact of return to a country where one’s economic position will be worse than in the 

expelling Contracting State is not sufficient to meet the threshold of ill treatment proscribed by Article 3 

(see Miah v. the United Kingdom (dec.), no. 53080/07, § 14, 27 April 2010 and, mutatis mutandis, N. v. 

the United Kingdom [GC, no. 26565/05, § 42, ECHR 2008). De betrokkene maakte verder tijdens het 

verhoor geen gewag van andere 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 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.” 

 

Verzoeker, die in het verleden subsidiaire bescherming heeft gekregen in Italië en nu zal worden 

overgedragen in het kader van de Dublinverordening, maakt niet aannemelijk dat hij in Italië geen 

gepaste opvang zou genieten. Op geen enkele manier weerlegt verzoeker voornoemde  motieven. 

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. 

 

Met zijn betoog, waarbij hij wijst op de tekortkomingen in de asielprocedure, toont verzoeker niet aan dat 

de asielprocedure en de opvangvoorzieningen in Italië heden systeemfouten bevatten die resulteren in 

onmenselijke of vernederende behandelingen. Evenmin komt uit de lezing van de verschillende 

rapporten in het administratief dossier en de door de verzoeker voorgelegde stukken en rapporten prima 

facie een onbetwistbaar en duidelijk beeld van structurele tekortkomingen in de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Italië naar voren. Uit de bestreden beslissing, de voorgelegde 

stukken van de verzoeker en de rapporten in het administratief dossier blijkt dat zich veeleer een 

genuanceerd beeld over de opvang en de behandeling van de asielzoekers in Italië opdringt en dat niet 

zonder meer kan worden gesteld dat er sprake zou zijn van structurele tekortkomingen in het 

opvangbeleid van asielzoekers en de procedure voor het bekomen van internationale bescherming in 

Italië. 

 

De Raad verwijst naar de motieven in de bestreden beslissing. Uit de motivering van de bestreden 

beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde bij het onderzoek naar de situatie in Italië niet blind is 

gebleven voor de tekortkomingen waarmee de asielprocedures in Italië worden geconfronteerd. Er 

worden door de Italiaanse overheid tal van inspanningen geleverd om het hoofd te bieden aan 

voormelde tekortkomingen. Italië heeft ook de nodige praktische maatregelen genomen om te 

garanderen dat de regelgeving daadwerkelijk geïmplementeerd wordt op het terrein. 

 

De gemachtigde heeft in de bestreden beslissing melding gemaakt van de uitzonderlijke grote toestroom 

van kandidaat-vluchtelingen en economische migranten waarmee Italië wordt geconfronteerd. De 

gemachtigde is de mening toegedaan dat dit gegeven niet automatisch betekent dat verzoeker na zijn 

overdracht aan de Italiaanse autoriteiten zal worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende 

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

behandeld. Uit de door de gemachtigde geconsulteerde rapporten blijkt dat personen, die voorheen nog 

niet werden toegewezen aan een opvangstructuur, toegang hebben tot deze structuren. Verzoeker 

verwijst naar een paragraaf in het AIDA-rapport waaruit zou blijken dat een Dublin-terugkeerder voor zijn 

vertrek uit Italië al in een opvangcentrum verbleef de bevoegde instanties kunnen weigeren deze 

persoon opnieuw toegang te geven tot deze opvangstructuren. Deze kritiek van verzoeker mist feitelijke 

grondslag. 
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In zoverre verzoeker verwijst naar een arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel van 

2 november 2017 laat de Raad gelden dat dit arrest uitsluitend bepaalt dat er een actueel onderzoek 

dient te worden gevoerd naar de situatie in Italië – wat in casu ook is gebeurd. Uit de bestreden 

beslissing blijkt dat de gemachtigde zich heeft gebaseerd op actuele en toonaangevende verslagen: 

AIDA-rapport, geüpdatet op 21 maart 2018 en SFH/OSAR-rapport van augustus 2016. 

 

Tot slot verwijst verzoeker naar de website waytostay.nl. 

 

Verzoeker kan niet dienstig verwijzen naar dit artikel. Dit artikel berust niet op wetenschappelijk 

onderzoek, en moet daarom worden beschouwd als een minder gezaghebbende bron dan de 

internationale rapporten waarnaar de gemachtigde van de Staatssecretaris verwijst in de bestreden 

beslissing. Deze website is derhalve niet van die aard om afbreuk te doen aan de motivering van de 

bestreden beslissing. 

 

Verzoeker 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 van het EVRM. In het 

verzoekschrift brengt verzoeker een algemeen betoog over een beweerdelijk slechte behandeling van 

asielzoekers in Italië doch hij weerlegt hiermee niet de motieven van de bestreden beslissing. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel kan niet worden aangenomen. 

 

2.4. Dienvolgens is niet voldaan aan één van de drie cumulatieve voorwaarden om tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in de artikelen 39/82, § 2 van de 

Vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 PR RvV.  

 

Deze vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te 

verwerpen. 

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht juni tweeduizend achttien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. KEGELS toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. KEGELS M. MILOJKOWIC 

 


