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 nr. 215 026 van 14 januari 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46 / 1 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 12 juli 2018 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 27 juni 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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 december 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat N. VANDENDRIESSCHE, die loco advocaten D. MATRAY 

& C. PIRONT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker, met Somalische nationaliteit, dient op 21 februari 2018 een verzoek tot internationale 

bescherming in. Hij verbleef illegaal in Italië voordat hij naar België kwam.  

 

Op 6 maart 2018 is verzoeker gehoord (Dublin-verhoor).  

 

Op 4 april 2018 hebben de Belgische autoriteiten een verzoek voor overname van verzoeker gericht aan 

de Italiaanse instanties.  
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Op 23 april 2018 stuurden de Belgische autoriteiten een kennisgeving van stilzwijgende overeenkomst 

naar de Italiaanse autoriteiten, daar het verzoek niet binnen de gestelde termijn werd beantwoord.  

 

Op 27 juni 2018 werd een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 26quater) genomen, die op dezelfde dag werd betekend aan verzoeker. Dit is de bestreden 

beslissing, met motieven: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 51/5, § 4, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

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

die verklaart te heten: 

 

naam: M. A. 

voornaam : M. 

geboortedatum: 02.06.1989 

geboorteplaats : A. 

nationaliteit: Somalië 

 

die een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend, het verblijf in het Rijk geweigerd. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming van 

betrokkene dat 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 25(2) van Verordening (EU) 604/2013 van het Europees Parlement en de 

Raad van 26 juni 2013. 

De betrokkene, die van nationaliteit Somalië verklaart te zijn, meldde zich op 16.02.2018 bij onze 

diensten aan in het kader van het doen en de registratie van een verzoek om internationale 

bescherming. Dit verzoek werd vervolgens op 21.02.2018 ingediend. Betrokkene legde geen 

persoonlijke - of identiteitsdocumenten voor. Het vingerafdrukkenonderzoek toonde aan dat betrokkene 

op 05.09.2016 om internationale bescherming verzocht in Italië. 

Op 06.03.2018 werd betrokkene gehoord in het kader van zijn procedure tot het verkrijgen van 

internationale bescherming in België. Hierin verklaarde betrokkene op 25.05.2014 vertrokken te zijn 

vanuit Somalië en hij stelde eerst naar Zuid-Soedan te zijn gereisd, met een transit via Kenia en 

Oeganda. Betrokkene verklaarde tot april 2016 in Zuid-Soedan te hebben verbleven alvorens verder 

door te reizen naar Italië met een transit via Soedan en Libië. Betrokkene verklaarde op 08.08.2016 in 

Italië te zijn gearriveerd en het vingerafdrukkenonderzoek toont hierbij aan dat betrokkene op 

05.09.2016 om internationale bescherming verzocht in Italië. Betrokkene bevestigde tijdens zijn gehoor, 

na confrontatie met het resultaat van het vingerafdrukkenonderzoek, dat zijn vingerafdrukken 

geregistreerd werden in Italië maar hij ontkende dat hij reeds eerder om internationale bescherming 

verzocht in Italië. Hij verklaarde vervolgens tot oktober 2016 in Italië te hebben verbleven alvorens 

verder door te reizen naar Oostenrijk. Betrokkene verklaarde dat hij vervolgens door de Oostenrijkse 

autoriteiten werd tegengehouden waarna hij opnieuw naar Italië werd getransfereerd. Vervolgens reisde 

hij verder door naar Frankrijk waar hij ook werd tegengehouden en terug naar Italië werd getransfereerd. 

Vervolgens reisde betrokkene verder door naar Zwitserland waar hij vervolgens ook werd 

tegengehouden door de Zwitserse autoriteiten en terug naar Italië werd getransfereerd. Betrokkene 

verklaarde vervolgens tot 10.02.2018 in Italië te hebben verbleven alvorens verder door te reizen naar 

België, met een transit via Frankrijk. 

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

besloot om internationale bescherming te verzoeken 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 om in België om internationale bescherming te verzoeken 

omdat hij hoorde dat zijn zus reeds om internationale bescherming verzocht in België en in België 

woont. Betreffende een overdracht naar de verantwoordelijke lidstaat in het kader van Verordening 

604/2013 stelde betrokkene dat hij in Italië het afval van mensen uit de vuilbakken moest eten. Hij 

verklaarde verder ook geen opvang te hebben alsook geen leven te hebben gehad in Italië. 

Betrokkene verklaarde dus dat hij een in België verblijvende zus heeft en onderzoek toont aan dat de 

zus van betrokkene heden op basis van gezinshereniging over verblijfsrecht beschikt in België. 
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Op 04.04.2018 werd er voor betrokkene een verzoek voor terugname gericht aan de Italiaanse 

instanties. Dit verzoek werd niet binnen de door artikel 25(1) van Verordening 604/2013 gestelde termijn 

beantwoord waardoor Italië met toepassing van artikel 25(2) vanaf d.d. 19.04.2018 de verantwoordelijke 

lidstaat werd. Op 23.04.2018 werden de Italiaanse instanties door onze diensten op de hoogte gesteld 

van dit stilzwijgend akkoord en van hun verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming van betrokkene. 

We verwijzen verder vooreerst naar de verklaringen van betrokkene tijdens zijn gehoor waarin hij stelde 

dat hij in Italië het afval van mensen uit de vuilbakken moest eten en dat hij geen leven had in Italië. 

Hieromtrent merken we vooreerst op dat betrokkene desbetreffend geen enkel begin van bewijs 

aanbracht alsook geen specifieke of concrete elementen om zijn verklaringen te staven. Daarnaast 

benadrukken we ook dat indien betrokkene van oordeel was dat hij onheus werd behandeld door de 

Italiaanse instanties, een klacht kon indienen bij de bevoegde instanties. Uit de verklaringen van de 

betrokkene en de elementen van het dossier blijkt geenszins dat de betrokkene in de onmogelijkheid 

verkeerde verhaal te halen bij de bevoegde instanties. Daarnaast benadrukken we ook dat 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 stelsel tot het verkrijgen van internationale bescherming 

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 verzoek om internationale bescherming, wat impliceert dat de vrije keuze van de verzoeker 

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 verzoekers, 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 verzoekers 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 internationale bescherming en onthaal - en opvangvoorzieningen voor 

verzoekers in die lidstaat aannemelijk maken dat de verzoeker 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 verzoekers om 

internationale bescherming de lidstaten, waaronder ook Italië, voor zeer grote uitdagingen plaatst inzake 

opvang en behandeling, maar dat dit er niet toe mag leiden dat verzoekers de facto de lidstaat kunnen 
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uitkiezen waar zij hun verzoek om internationale bescherming willen behandeld zien. Verder wensen we 

desbetreffend te herhalen dat in Verordening 604/2013 de criteria en de mechanismen werden 

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

internationale bescherming, wat impliceert dat de vrije keuze van de verzoeker 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 verzoek om internationale bescherming dient te worden behandeld. 

Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor in België verder dat hij besloot in België om internationale 

bescherming te verzoeken omdat hij hoorde dat zijn zus reeds om internationale bescherming verzocht 

in België en in België woont. Hieromtrent merken we vooreerst op dat Verordening 604/2013 de 

verantwoordelijkheid legt bij de Lidstaat waar een gezinslid van de verzoeker is toegelaten tot verblijf als 

persoon die internationale bescherming geniet (artikel 9) of als indiener van een verzoek voor 

internationale bescherming (artikel 10). De in België verblijvende zus van de betrokkene kan ten 

overstaan van de betrokkene niet worden beschouwd als "gezinslid , zoals omschreven in artikel 2,g) 

van Verordening 604/2013 wat tot gevolg heeft dat bovenvermelde artikels in dit geval niet van 

toepassing zijn. 

 

Betreffende de discretionaire bepalingen en bepalingen inzake afhankelijke personen van Verordening 

604/2013 - de artikels 16(1), 17(1) en 17(2) - merken we op dat de loutere aanwezigheid van 

familieleden op zich niet leidt tot de toepassing van artikel 17(1), de soevereiniteitsclausule van 

Verordening 604/2013. Artikel 17(2) stelt dat de verantwoordelijke Lidstaat ten allen tijde voordat in 

eerste aanleg een beslissing werd genomen een andere Lidstaat kan vragen een persoon over te 

nemen teneinde familierelaties te verenigen op humanitaire gronden. We benadrukken dat in het geval 

van de betrokkene Italië verantwoordelijk werd voor de behandeling van het verzoek om internationale 

bescherming van de betrokkene en dat Italië België niet vroeg het verzoek van de betrokkene te 

behandelen met toepassing van artikel 17(2) en dit vanwege de hereniging met een in België verblijvend 

familielid. Artikel 16(1) bepaalt dat de Lidstaten zorgen dat de verzoeker kan blijven bij zijn kind, broer of 

zus of ouder indien, wegens een zwangerschap, een pasgeboren kind, een ernstige ziekte, een zware 

handicap of hoge leeftijd de verzoeker afhankelijk is van de hulp van dat kind, die broer, zus of ouder of 

indien dat kind, die broer, zus of ouder afhankelijk is van de verzoeker. Artikel 16(1) stelt wel dat dat 

kind, die broer, zus of ouder wettelijk in die Lidstaat moeten verblijven, de familiebanden al in het land 

van herkomst bestonden, het kind, de broer of zus of ouder in staat is voor de afhankelijke persoon te 

zorgen en de betrokkenen schriftelijk hebben verklaard dat zij dit wensen. We benadrukken hierbij dat 

betrokkene tijdens zijn gehoor in België verklaarde ziek te hebben waarbij hij stelde een probleem te 

hebben aan zijn hart. Hij verklaarde echter wil nog geen onderzoeken te hebben ondergaan in dit 

verband en verder werden er desbetreffend, of omtrent andere aspecten van zijn gezondheidstoestand, 

tot op heden geen medische attesten of andere documenten aangebracht. Verder benadrukken we dat 

betrokkene betreffende het verblijf van zijn zus in België enkel stelde dat hij via zijn oom hoorde dat zijn 

zus in België is maar dat hij nog geen contact had met zijn in België verblijvende zus. Daarnaast merken 

we op dat een overdracht van betrokkene naar Italië in het kader van Verordening 604/2013 niet 

automatisch impliceert dat betrokkene geen enkele vorm van steun van haar zus meer kan ontvangen. 

We benadrukken dan ook dat op grond van de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het 

dossier niet kan worden besloten dat er vanwege een bepaalde reden daadwerkelijk een relatie van 

afhankelijkheid tussen zijn en zijn in België verblijvende zus zou bestaan. Verder zijn we ook niet in bezit 

van een schriftelijke verklaring van de zus van betrokkene ter zake en merken we op dat artikel 11(2) 

van Verordening 1560/2003 stipuleert dat de in artikel 15(2) van Verordening 343/2003 beoogde 

situaties van afhankelijkheid zo veel mogelijk worden beoordeeld op grond van objectieve elementen 

zoals bijvoorbeeld medische attesten. Dergelijke elementen worden in dit geval niet voorgelegd. Het kan 

uiteraard aangenomen worden dat een integratie bevorderd kan worden door het verzoek om 

internationale bescherming van betrokkene in België te behandelen, toch weegt dit element niet zwaar 

genoeg om een afdoende afhankelijkheidsband aan te nemen. Betrokkene bevestigde tijdens zijn 

gehoor, echter wel pas na confrontatie met het resultaat van zijn vingerafdrukkenonderzoek, dat zijn 

vingerafdrukken geregistreerd werden in Italië. Hij verklaarde in dit verband dat hij werd gedwongen om 

zijn vingerafdrukken te laten registreren waarbij tevens ook werd opgesloten. Hieromtrent benadrukken 

we dat Verordening 603/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 26.06.2013 de lidstaten 

opdraagt de vingerafdrukken te registreren van elke persoon van 14 jaar of ouder die om internationale 

bescherming verzoekt (artikel 9) en van elke onderdaan van een derde land of staatloze van veertien 

jaar of ouder die, komende uit een derde land en die door de bevoegde controleautoriteiten van een 

lidstaat is aangehouden in verband met het illegaal over land, over zee of door de lucht overschrijden 

van de grens van die lidstaat en die niet is teruggezonden (artikel 14). Het laten nemen van de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

vingerafdrukken in de gevallen vermeld in artikel 9 en artikel 14 van deze Verordening is derhalve niet 

vrijblijvend of een vrije keuze, maar een verplichting. Dat de betrokkene derhalve inroept dat hij werd 

verplicht of werd gedwongen zijn vingerafdrukken, waarbij hij tevens ook mogelijks kortstondig werd 

vastgehouden, te laten registreren kan dan ook niet worden beschouwd als een niet correcte of 

onmenselijke behandeling door de Italiaanse autoriteiten. 

In dit verband ontkende betrokkene echter wel dat hij reeds eerder om internationale bescherming 

verzocht in Italië. Hieromtrent benadrukken we dat het vingerafdrukkenonderzoek van betrokkene 

duidelijk een EURODAC- resultaat type 1 aantoonde waaruit besloten moet worden dat betrokkene 

effectief om internationale bescherming verzocht in Italië. 

We benadrukken verder ook 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 (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. Dit betekent 

ook dat Italië verzoeken om internationale bescherming, net als België en de andere lidstaten, aan een 

individueel onderzoek onderwerpt en dat 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 

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. We merken 

verder op dat de terugname van betrokkene aan de Italiaanse autoriteiten werd verzocht met toepassing 

van artikel 18.1(b) van Verordening 604/2013. Dit artikel stelt: "de verantwoordelijke lidstaat is verplicht 

b) een verzoeker wiens verzoek in behandeling is en die een verzoek in een andere lidstaat heeft 

ingediend of die zich zonder verblijfstitel ophoudt in een andere lidstaat, volgens de in de artikelen 23, 

24, 25 en 29 bepaalde voorwaarden terug te nemen". Hieromtrent verwijzen we ook artikel 18(2), §1 van 

Verordening 604/2013 : "In alle in lid 1, onder a) en b), bedoelde omstandigheden behandelt de 

verantwoordelijke lidstaat het verzoek om internationale bescherming of rondt hij de behandeling van 

het verzoek af. Dit impliceert daarbij ook dat het door betrokkene in Italië ingediende verzoek om 

internationale bescherming inderdaad nog niet onderwerp was van een definitieve beslissing. Daarnaast 

impliceert bovenstaande ook dat betrokkene toegang zal verkrijgen tot de procedure tot het verkrijgen 

van internationale bescherming in Italië en dat de Italiaanse instanties na overdracht van de betrokkene 

het onderzoek van zijn verzoek zullen kunnen verder zetten of aanvatten indien de betrokkene dat 

wenst. De Italiaanse instanties zullen dit verzoek tot internationale bescherming onderzoeken en de 

betrokkene niet verwijderen naar zijn land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf zonder een 

volledig en gedegen onderzoek van dit verzoek. Daarnaast zal de betrokkene gemachtigd zijn te 

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

voorziene bijstand en opvang verkrijgen. 

Verder benadrukken we 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 stelt het AIDA-rapport 

dat het grootste probleem waarmee "Dublin-terugkeerders" te maken krijgen verband houdt met de 

Opvangrichtlijn en de toegang tot de procedure tot het bekomen van internationale bescherming ("The 

main problem Dublin returnees face when they are transferred back to Italy relates to Reception 

Conditions and to possible obstacles to accessing the asylum procedure, which are, however, a problem 

common to all asylum seekers", pagina 48). Desbetreffend worden er zowel in het AIDA- als het OSAR-

rapport 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 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 rechtspraak van het EHRM desbetreffend. Lezing van beide rapporten 

leidt dan ook niet tot het besluit dat personen, die onder de bepaling van Verordening 604/2013 aan 
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Italië worden overgedragen, systematisch geen toegang krijgen tot de procedure tot het bekomen van 

internationale bescherming en de opvangstructuren. Daarnaast benadrukken we in dit verband ook dat 

het verzoek om internationale bescherming van betrokkene in Italië reeds geregistreerd werd, zoals 

blijkt uit het vingerafdrukkenonderzoek, waardoor betrokkene niet opnieuw de gehele 

registratieprocedure zal moeten doorlopen. 

Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor verder ook dat hij in Italië geen opvang verkreeg. Hieromtrent 

benadrukken we nogmaals dat betrokkene desbetreffend geen enkel begin van bewijs aanbracht alsook 

geen specifieke of concrete elementen om zijn verklaringen te staven. Daarnaast benadrukken we ook 

dat indien betrokkene van oordeel was dat hij onheus werd behandeld door de Italiaanse instanties, een 

klacht kon indienen bij de bevoegde instanties. Uit de verklaringen van de betrokkene en de elementen 

van het dossier blijkt geenszins dat de betrokkene in de onmogelijkheid verkeerde verhaal te halen bij 

de bevoegde instanties desbetreffend. Verder merken we op dat het Italiaanse decreet 142/2015 van 18 

augustus 2015 een omzetting vormt van 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 ('opvangrichtlijn'). Deze Richtlijn laat toe dat lidstaten onder bepaalde voorwaarden de 

materiële opvangvoorzieningen intrekken indien een verzoeker om internationale bescherming de door 

de bevoegde instanties vastgestelde verblijfplaats verlaat zonder deze instanties op de hoogte te stellen 

of, indien hun toestemming is vereist, zonder toestemming. We merken hierbij op dat uit de verklaringen 

van betrokkene tijdens zijn gehoor blijkt dat hij verscheidene malen besloot om Italië te verlaten om 

verder door te reizen naar onder meer Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland. We merken dan ook op dat 

het loutere gegeven dat een beslissing tot intrekking van dergelijke materiële opvangvoorzieningen, 

omdat een verzoeker in Italië zijn opvangplaats zonder verwittiging of toestemming verlaat, niet per 

definitie een reëel risico vormt op een behandeling die in strijd is met artikel 3 van het EVRM of artikel 4 

van het EU-Handvest. Bovendien verwijzen we ook naar het meest recente 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, verder SFH-rapport genaamd, 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. Daarin wordt uitdrukkelijk aangegeven dat er een procedure voorzien is 

voor het herkrijgen van opvang. De betrokkene dient desgevallend een afspraak te maken met de 

bevoegde prefectuur en uit te leggen waarom de opvangplaats verlaten werd. Het is in dat geval aan de 

bevoegde prefectuur om te beslissen of de betrokkene opnieuw wordt toegelaten tot het opvangstelsel 

(pagina 28). Ons inzien maakt de betrokkene niet aannemelijk dat deze specifieke procedure in 

voorkomend geval geen reële mogelijkheid biedt om opnieuw opvang te verkrijgen in Italië. Bovendien 

vindt de mogelijkheid om de materiële opvang in te trekken steun in artikel 20, lid 1, a van de Richtlijn 

2013/33/EU en komt Italië daarmee niet tekort aan de verplichtingen uit deze Richtlijn. Er zijn dan ook 

heden in het administratief dossier van betrokkene geen medische attesten of andere elementen 

aanwezig 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. Daarnaast zijn er ook geen 

aanwijzingen dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in 

Italië niet de nodige bijstand en zorgen zal verkrijgen indien nodig. Zo verwijzen we in dit verband naar 

het voormelde AIDA-rapport over Italië waarin duidelijk wordt gesteld dat verzoekers om internationale 

bescherming 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. In 

het rapport wordt ook duidelijk gesteld dat deze toegang tot de gezondheidszorg niet enkel beperkt is tot 

erkende vluchtelingen maar dat tevens ook kandidaat-vluchtelingen recht hebben op gezondheidszorg 

in het kader van het nationale systeem van gezondheidszorg in Italië. Zo maakt het rapport melding van 

enkele praktische en bureaucratische obstakels maar deze kunnen niet als systeemfouten worden 

beschouwd. Zo is het feit dat een taalbarrière een obstakel kan zijn geen exclusiviteit van Italië en geldt 

deze net zo goed voor andere lidstaten. Daarnaast krijgen verzoekers een 

gezondheidsverzekeringskaart ("tessera sanitaria"), die recht geeft op noodzakelijke medische bijstand, 

bij inschrijving bij de bevoegde diensten van hun verklaarde woonplaats. Het rapport meldt dat er in 

2016 een achterstand was wat de afgifte van kaarten betreft, maar dat in 2017 geen melding meer werd 

gemaakt van dergelijk probleem, (p. 93-95) 

Indien er in dit verband verwezen zou worden naar het arrest van het EHRM in de zaak Tarakhel 

v.Zwitserland, waarin gesteld wordt dat verzoekers om internationale bescherming 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 een overdracht in 
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gevallen van uitgesproken kwetsbaarheid volgens het EHRM zonder individuele waarborgen inderdaad 

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 1989 geboren man wiens 

echtgenote heden in Somalië verblijft. We verwijzen hierbij ook nogmaals naar het feit dat er tot op 

heden in het administratief dossier van betrokkene geen elementen aanwezig zijn die aanleiding geven 

te besluiten dat betrokkene in de onmogelijkheid verkeert te reizen of dat redenen betreffende de 

gezondheid van betrokkene 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. We wensen 

dan ook te benadrukken dat betrokkene niet beschouwd kan worden als zijnde behorend tot de 

specifieke situatie van kwetsbare personen zoals gedefinieerd in artikel 21 van Richtlijn 2013/33/EU. 

Verder verwijzen we in dit verband ook naar recente rechtspraak van het EHRM waarin bevestigd wordt 

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

vrouwelijk zijn, inclusief die verzoekers 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 betreffende 

de omstandigheden waarin de betrokkene in Italië zal worden opgevangen. 

Voorts benadrukken we dat het EHRM in de zaak Mohammed Hussein versus Nederland en Italië stelde 

dat de situatie van onder meer verzoekers om 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, (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 ze 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). Ook tot op heden blijft het EHRM op zijn standpunt dat de situatie in Italië niet kan 

worden vergeleken met de situatie in Griekenland ten tijde van het M.S.S. arrest, waar ernstige 

tekortkomingen in het Griekse systeem werden vastgesteld, en dat de algemene en structurele situatie 

van verzoekers in Italië op zich niet voldoende is om alle Dublin-overdrachten van verzoekers naar Italië 

te schorsen. 

Verder merken we betreffende de toegang tot opvangfaciliteiten op dat het 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 opvangstructuren (pagina 64). 

Een andere 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 is een actualisatie van een rapport uit 2013. Het 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 
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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 ook op het feit 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 Platzen auf ca. 120.000 Platze gewachsen. Die staatliche 

Aufnahmekapazitat betrug im Februar 2016 105.248 Platze", pagina 15). Verder wensen we, net als de 

auteurs van het AIDA-rapport (pagina 60), de aandacht te vestigen op de 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/italy- plans-uniform-reception-system-through-sprar-

expansion). 

Zo blijkt uit het AIDA-rapport tevens ook 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 verzoekers (CARA, CDA en CPSA). De reguliere opvangcentra (CARA, CDA en CPSA) voorzien in 

een eerste grootschalige opvang tot verzoekers 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 Dublin-terugkeerders 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 verzoekers 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. 

Zo benadrukken we ook dat 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). 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 voor handen zijn ("Since there is no general practice, it is not possible to evaluate the time 

necessary to access an accomodation", pagina 74). 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 opvang bieden 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. 

Zo wensen we ook te verwijzen naar het rapport uitgaande van OSAR en Danish Refugee Council 

(DCR). Dit rapport legt de aandacht op kwetsbare individuen die in het kader van Verordening 604/2013 

aan Italië worden overgedragen en formuleert desbetreffend verscheidene tekortkomingen. We 

benadrukken hieromtrent dat bovenstaande ons reeds deed besluiten dat betrokkene niet tot een 

dermate kwetsbare profiel behoort. Daarnaast merken we op dat het aangevoerde rapport de focus 

legde op verscheidene case studies met een zeer specifiek profiel zoals zwangere vrouwen, gezinnen 

met minderjarige kinderen of alleenstaande moeders maar dat deze profielen echter sterk verschillen 

van het individuele profiel van betrokkene. Daarnaast merken we op dat de beperkte focus van het 

rapport er niet toe kan leiden om op basis van dit rapport algemene en systematische conclusies te 

trekken over personen die in het kader van Verordening 604/2013 aan Italië worden overgedragen en 

over de wijze waarop zij worden opgevangen in Italië. Zo merken we op dat het in de conclusie van het 
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rapport ook tevens duidelijk wordt vermeld dat er sprake was van sterke onderlinge verschillen en 

arbitraire ervaringen wat tevens ook aantoont dat het moeilijk is om systematische conclusies te trekken 

uit dit aangevoerde rapport. Daarnaast verwijzen we in dit verband ook nogmaals naar recente 

rechtspraak van het EHRM waarin bevestigd wordt dat de overdracht van volwassen alleenstaande 

verzoekers, ongeacht of ze mannelijk dan wel vrouwelijk zijn, inclusief die verzoekers 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). 

Verder verwijzen we ook naar een 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 inderdaad een schending van artikel 3 van het 

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest kunnen impliceren. Desbetreffend merken we op dat het 

beschreven rapport, zich uitsluitend focust op de omstandigheden bij de registratie van verzoekers om 

internationale bescherming en kandidaat-vluchtelingen na aankomst bij de Italiaanse hotspots. Deze 

omstandigheden hebben dan ook geen betrekking op de situatie van betrokkene vermits hij 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 procedure tot het verkrijgen van 

internationale bescherming 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. Daarbij merken 

we ook op dat uit de beschrijving van wat de hotspots zijn en wat de bedoeling erachter is vanuit de 

Europese Unie zeer duidelijk blijkt dat deze hotspots niet bedoeld zijn voor Dublin-terugkeerders. 

Daarnaast beschrijft het rapport met name zwaar wangedrag van politie bij het weigeren van de afgifte 

van vingerafdrukken en kan dit niet veralgemeend worden op de situatie in de onthaalvoorzieningen in 

Italië. 

We merken verder op dat de betrokkene geen gewag maakte van andere concrete ervaringen, situaties 

of omstandigheden 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. 

Algemeen zijn we dan ook van oordeel dat bronnen, die de Italiaanse onthaal - en opvangvoorzieningen 

voor verzoekers om internationale bescherming 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 

het hoofd te bieden. Ze geven ons inzien dan ook geen aanleiding te besluiten dat de onthaal - en 

opvangvoorzieningen voor verzoekers in Italië dermate structurele tekortkomingen vertonen waardoor 

verzoekers 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. Het loutere feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt 

betreffende bepaalde aspecten in verband met de opvang en behandeling van verzoekers 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 cötes 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). In dit verband verwijzen we ook naar een rapport van de Raad van Europa 

("Report of the fact-finding mission to Italy", 02.03.2017) waarin er sprake is van bezorgdheden in 

sommige faciliteiten maar waarin ook wordt benadrukt dat de Italiaanse autoriteiten een grote 

vastberadenheid tonen om verbeteringen te realiseren. Zo wordt er betreffende de opvangcapaciteit ook 

gesteld dat er grote inspanningen zijn vanwege de Italiaanse autoriteiten en dat iedereen die om 

internationale bescherming verzoekt opvang verkrijgt. Verder worden er ook enkel potentiële problemen 

inzake artikel 3 en 8 EVRM aangeduid. 

Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt 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 het verzoek om internationale bescherming door de Belgische instanties met 
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toepassing van artikel 17 van Verordening 604/2013. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is 

voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, dat 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 25 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, 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 2 augustus 2018 werd verzoeker gerepatrieerd naar Rome. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Daargelaten de vraag naar het belang bij huidig beroep nu de verzoekende partij zich stelt te 

gedragen naar de wijsheid van de Raad op vraag van de voorzitter over het bestaan van enig belang, 

en de advocaat van de verzoekende partij bevestigt geen nieuws meer te ontvangen van de 

verzoekende partij, maar wel instructies te hebben - quod non -, voert verzoekende partij in een enig 

middel de schending aan van: 

 

“Schending van artikel 3 EVRM 

Schending van de materiële motiveringsverplichting 

Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel” 

 

Het enig middel licht toe: 

 

“II.1. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

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

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

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

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

 

II.2. 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). 

 

II.3. Als de thans bestreden beslissing zou worden uitgevoerd en de verzoekende partij naar Italië zou 

worden teruggestuurd, dan zou zij manifest gevaar lopen omwille van de volgende redenen : 

 

- Zij riskeert dat haar asielaanvraag niet goed wordt onderzocht; 

- Zij riskeert er gesanctioneerd te worden omwille van het feit dat zij als een Dublin-terugkeerder zal 

worden aanzien. 

 

II.4. Er zijn tal van rapporten die gewag maken van systematische problemen in de Italiaanse 

asielproblemen. 

 

De verwerende partij had, gelet op deze problematische opvangsituatie, garanties moeten vragen aan 

Italië met betrekking tot de opvang van de verzoekende partij in geval van overdracht. 

 

In casu berust echter alles op een tacit agreement. 
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De verwerende partij motiveert bovendien: 

 

Het OSAR-rapport, dat een actualisatie is van een rapport uit 2013, besteedt ruim aandacht aan net 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 qonsiderable differences between regions and municipalities, it is not possible to 

outline the overall situation in the country', pagina 5). Het rapport meldt dat personen, die nog geen 

verzoek vo j; internationale bescherming indienden in Italië, een verzoek dienen te doen na aankomst 

en vervolgens een termijn krijgen om zich aan te bieden bij de verantwoordelijke 'Questura' voor de 

registratie van het verzoek (pagina 25). 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 NGO, However, the NGÖs 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 (AlDA-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 he/e to wait a long 

time until they get a first appointment (fotosegnalamento). This also applies to Dublin retumees 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 AlDA-rapport geeft aan dat er op dat vlak opmerkelijke 

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. 

 

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. 

 

In casu berust de geplande overdracht op een tacit agreement. 

 

De Italiaanse autoriteiten hebben zelfs de moeite niet gedaan om te antwoorden aan de Belgische 

overheid  

 

In bovenvermelde passage geeft de verwerende partij trouwens expliciet aan dat er een 

opvangprobleem is. 

 

Hoe ze dan kan besluiten dat er eigenlijk geen probleem is, is de verzoekende partij een raadsel. Het 

volstaat immers niet de problemen op te sommen: men moet ook aangeven welke 

voorzorgsmaatregelen men neemt ten einde te verhinderen dat de asielzoeker er het voorwerp van 

wordt. 

 

Dit is in casu niet gebeurd. 

 

II.5. Het laatste AlDA-rapport is bovendien bijzonder kritisch voor het Italiaans asielsysteem. De lezing 

van de verwerende partij is dus bijzonder selectief. 

 

Cf. rapport AIDA rapport, p. 39: 

 

Indicators: Regular Procedure: Legal Assistance 

Do asylum seekers have access to free legal assistance at first instance in practice? 
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Yes     With difficulty  X No 

Does free legal assistance cover:  Representation in interview 

Legal advice 

2. Do asylum seekers have access to free legal assistance on appeal against a negative decision in 

practice?      Yes    X With difficulty   X No 

Does free legal assistance cover  X Representation in courts 

     X Legal advice 

 

De asielzoeker heeft dus maar recht op gratis rechtsbijstand van een advocaat na met een negatieve 

asielbeslissing te zijn geconfronteerd. 

Zelfs in dat geval, is de bijstand trouwens nog altijd niet evident "with difficulty". 

 

Bovendien verduidelijkt het AIDA-rapport op p. 41: 

 

Moreover, it may occur that the applicant is initially granted free legal aid by a Bar Council but, as 

prescribed by law, the Court revokes the decision if it considers that the admission requirements 

assessed by the Bar Association are not fulfilled. 155 

L 46/2017 has substantially curtailed access to legal aid, as it reverses the rule applicable to all other 

proceedings. It establishes that, when fully rejecting the appeal, a judge who wishes to grant legal aid 

has to indicate the reasons why he or she does not consider the applicant's claims as manifestly 

unfounded.156 

Applicants who live in large cities have more chances to be assisted by specialised NGOs or legal 

advisors compared to those living in remote areas, where it is more difficult to find qualified lawyers 

specialised in asylum law. As discussed in the section on Regular Procedure: Appeal, in the Italian legal 

system, the assistance of a lawyer is essential in the appeal phase. 

Concretely the uncertainty of obtaining free legal aid by the State, as well as the delay in receiving State 

reimbursement discourages lawyers from taking on the cases. In some cases, lawyers evaluate the 

individual case on the merits before deciding whether to appeal the case or not. 

As denounced by some NGOs and by lawyers, it may also happen that lawyers paid by the Italian State 

may unlawfully request funds from the applicants. 

In relation to the presence of the laywer during the hearing, the Civil Court of Venice has recently 

adopted a Protocol for its Immigration Section, which provides that the hearing of the asylum seeker is 

to take place without the presence of the lawyer 

Dat maakt een flagrante schending uit van de aanbevelingen van het UNHCR: 

Cf. http://www.proasvl.de/texte/hl/wohnen/unhcr-reception-recomm.pdf: 

 

(ii) Information and legal advice 

 

Asylum seekers are usually unaware of administrative procedures of the country where they seek 

asylum and may therefore not be able to invoke procedural rights correctly. For asylum seekers applying 

at entry points, the first interview usually takes place at the airport or at the border zone, and most of the 

applicants await the decision on the admissibility of their application in that location. Whether asylum 

seekers submit their claims after entering the country or immediately upon arrival, they need access to 

basic information about the asylum procedure, including access to interpretation facilities, as well as 

basic legal counselling. 

 

- Asylum seekers should have access to legal counselling already at the beginning of the asylum 

procedure to ensure the effectiveness of the protection system.17 

- Asylum seekers should be informed in writing and without delay of the practical arrangements for 

their reception and of other useful information conceming the asylum procedure (interviews, 

supporting documentation, appeal possibility, access to legal aid, etc.). They should in particular be 

made aware of how the procedure works and what their rights and obligations are. 

Information leaflets should be in a language and in terms understandable to asylum seekers, 

preferably in their own language.18 The authorities should share any other relevant information with 

asylum seekers. 

 

Het is bijzonder vreemd dat de bestreden beslissing hier geen enkele motivering omtrent bevat. 

 

II.6. Het laatste AIDA-rapport benadrukt bovendien een aantal grote problemen in het Italiaanse 

asielsysteem. 
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Zoals door de verwerende partij zelf reeds aangehaald kan de registratie van een asielaanvraag met 

eraan gekoppelde opvang een vertraging van meerdere weken of zelfs maanden oplopen (p. 29 AlDA 

rapport): 

With the completion of the C3, the formal stage of applying for international protection is concluded. The 

“fotosegnalamento”' and the formal registration of the international protection application do not always 

take place at the same time, especially in big eities, due to the high number of asylum requests and to 

the shortage of police staff. According to the previous legislation, there was no time limit for the 

authorities to complete the formal registration of the asylum request. 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, In 

this respect, LD 142/2015 provides that the transcription of the statements made by the applicant is 

carried out within 3 working days from the manifestation of the willingness to seek protection or within 6 

working days in case the applicant has manifested such willingness before border police authorities. 

That time limit is extended to 10 working days in presence of a significant number of asylum applications 

due to consistent and tight arrivals of asylum seekers.55 

However, these time limits are generally not respected. During 2016, as recorded by ASGI and Arci, 

only in a few cases - such as the Questure of Trapani, Taranto or Pescara - could asylum sekers 

complete the C3 the same day or immediately later the manifestation of the intention to seek protection.  

 

P. 48 van het AIDA-rapport vermeldt het opvangprobleem voor Dublinterugkeerders zonder er doekjes 

om te winden: 

 

The main problem Dublin returnees face when they are transferred back to Italy relates to Reception 

Conditions, which are, however, a problem common to all asylum seekers. In its ruling of 4 November 

2014 in Tarakhel v. Switzertand,126 concerning an Afghan family with 6 children who were initially 

hosted in a CARA in Bari before travelling to Austria and then Switzerland, the ECtHR found that 

Switzerland would have breached Article 3 EGHR if it had returned the family to Italy without having 

obtained individual guarantees by the Italian authorities on the adequacy of the specific conditions in 

which they would receive the applicants. The Court stated that it is "incumbent on the Swiss authorities 

to obtain assurances from their Italian counterparts that on their arrival in Italy the applicants will be 

received in facilities and in conditions adapted to the age of the children, and that the family will be kept 

together,"127 As mentioned in Dublin: Procedure, the Dublin Unit has transmitted to the other Member 

States' Dublin Units a list of SPRAR projects for housing retuming families with children. 

 

Idem p. 72: 

 

According to the practice recorded in 2015 and 2016, even though by law asylum seekers are entitled to 

material reception conditions immediately after claiming asylum and the "fotosegnalamento" 

(fingerprinting), they may access accommodation centres only after their formal registration 

("verbalizzazione"). This implies that, since the verbalizzaziorie can take place even months after the 

presentation of the asylum application, asylum seekers can face obstacles in finding alternative 

temporary accommodation solutions. Due to this issue, some asylum seekers lacking economie 

resources are obliged to either resort to friends or to emergency facilities, or to sleep on the streets.234 

 

De bestreden beslissing geeft aldus geen gedegen antwoord op de lange wachttijden die asielzoekers 

(en Dublin-terugkeerders) moeten ondergaan om terug in Italiaanse asielcentra te kunnen worden 

ondergebracht. 

 

De bestreden beslissing relativeert enkel de problemen. 

 

De bestreden beslissing lijkt evenmin de conclusie van OSAR goed te hebben gelezen, die wel degelijk 

gewag maakt van systematische tekortkomingen in het Italiaanse asielsysteem. Het rapport stelt 

expliciet dat Italië z'n verplichtingen ten aanzien van vluchtelingen niet nakomt. Dit is onaanvaardbaar! 

https://www.refugeecouncil.ch/assets/news/2016/161031-final-englischsfh-bericht-italien-

aufnahmebedingungen.pdf): 

 

In the opinion of OSAR, there are still systemic shortcomings in the Italian recep-tion system for asylum 

seekers and beneficiaries of international protection. As a result, reception and access to the asylum 

procedure are not always guaranteed. Italy therefore fails to meet its obligations resulting from EU 

directives and international law. Italy still does not have a coherent, comprehensive and sustainable 

https://www.refugeecouncil.ch/assets/news/2016/161031-final-englischsfh-bericht-italien-
https://www.refugeecouncil.ch/assets/news/2016/161031-final-englischsfh-bericht-italien-
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reception system. Reception is based on short-term emergency measures and is highly frag-mented. 

Accordingly, the interfaces often do not function well either; something that emerged as one of the 

central problems during the fact-finding visit. In addition, this could mean an imminent violation of Art. 3 

ECHR in individual cases and arising from theindividual circumstances. 

(P- 20): 

 

Dublin returnees are also affected by these delays as after being returned to Italy, they are treated in 

exactly the same way as newly arrived asylum seekers, as long as they did not apply for asylum bef ore 

being transferred.91 

 

In the time between applying for asylum and the verbalizzazione, applicants are not always guaranteed 

a place in accommodation.92  

Decree 142/2015 stipulates that the reception procedure should start as soon as a person applies for 

asylum for the first time. However, there are still problems implementing this in practice.93 People who 

enter Italy by sea (around 90 percent of asylum seekers) are given accommodation as soon as they 

arrivé. But for those who travel over land or apply for asylum in the country, the situation is more difficult 

and reception is often delayed or impeded. These people therefore often end up on the streets or are 

forced to find accommodation in informal settlements or temporarily in accommodation provided by 

NGOs. 

 

Het AIDA-rapport (p. 74) stelt tevens: 

 

- If returnees had not been placed in reception facilities while they were in Italy, they may still enter 

reception centres (CAS, collective centres, or SPRAR). However, once arrived in the airports they face a 

severe lack of legal information on how to access again to the asylum procedure and then, due to the 

lack of available places in reception structures and to the fragmentation of the reception system, the 

length of time necessary to find again availability in the centres is in most of the cases too long. Since 

there is no general practice, it is not possible to evaluate the time necessary to access an 

accommodation. In the last years, temporary reception systems have been established to those persons 

transferred to Italy on the basis of the Dublin III Regulation. However, it concerns a form of temporary 

reception that lasts until their juridical situation is defined or, in case they belong to vulnerable 

categories, an alternative facility is found. 

 

Such temporary reception has been set up thanks to targeted projects funded by the European Refugee 

Fund (ERF). During 2014 11 centres for the reception of Dublin returnees were operating, out of which 

seven were specifically addressed to vulnerable persons. There were 3 centres in Rome, 3 in the 

province of Milan, 2 in Venice, 2 in Bologna and 1 in Bari. They could accommodate a total of 443 

Dublin Returnees, who were accommodated for a short/medium period on a turnover basis,248 Until 30 

June 2014, C|R managed an accommodation facility – the "Locanda Dublino" - in Venice, with a 

capacity of 40 places. The aforementioned projects providing accommodation centres for Dublin 

returnees funded under ERF ended at the end of June 2015 and it is expected that they will be funded 

again. 

 

However, it happens that Dublin returnees are not accommodated and find alternative forms of 

accommodation such as self-organised settlements.249 

 

Het Europees Hof van Justitie oordeelde in de zaken C-411/10 en C- 493/10 van 21 décember 2011 

(overweging 106) als volgt: 

 

« L'article 4 de la charte doit être interprété en ce sens qu'il incombe aux États membres, en ce compris 

les juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d'asile vers l'«État membre responsable» 

au sens du règlement n° 343/2003 lorsqu'ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la 

procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet État membre constituent 

des motifs sérieux et avérés de croire que Ie demandeur courra un risque réel d'être soumis è des 

traitements inhumains ou dégradants au sens de cette disposition. » 

 

Op basis van de bovenvermelde rapporten had de thans bestreden beslissing eigenlijk nooit genomen 

mogen worden.  

 

II.9. De bestreden beslissing citeert verschillende rapporten, doch trekt er niet de juiste conclusies uit. 

Dergelijke houding strookt geenszins met het rigoureus onderzoek dat artikel 3 EVRM voorschrijft. 
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De verwerende partij maakt van dit onderzoek bovendien een lege doos door te menen dat de 

verzoekende partij met staalharde bewijzen moet afkomen van het feit dat zij in Italië zonder opvang zat, 

uit de vuilnisbakken moest eten en dat zij maar 'klacht' moest indienen bij de 'bevoegde' instanties: 

 

We verwijzen verder vooreerst naar de verklaringen van betrokkene tijdens zijn gehoor waarin hij stelde 

dat hij in Italië het afval van mensen uit de vuilbakken moest eten en dat hij geen leven had in Italië. 

Hieromtrent merken we vooreerst op dat betrokkene desbetreffend geen enkel begin van bewijs 

aanbracht alsook geen specifieke of concrete elementen om zijn verklaringen te staven. Daarnaast 

benadrukken we ook dat indien betrokkene van oordeel was dat hij onheus werd behandeld door de 

Italiaanse instanties, een klacht kon indienen bij de bevoegde instanties. Uit de verklaringen van de 

betrokkene en de elementen van het dossier blijkt geenszins dat de betrokkene in de onmogelijkheid 

verkeerde verhaal te halen bij de bevoegde instanties. Daarnaast  

 

Dergelijke redenering is uiteraard lachwekkend en houdt allesbehalve rekening met de kwetsbare 

positie van de verzoekende partij. 

 

Artikel 3 EVRM, de materiële motiveringsverplichting en meer bepaald de zorgvuldigheidsverplichting 

werden geschonden.” 

 

2.2. Verzoeker stelt dat er een reëel risico bestaat, in geval van verwijdering naar Italië, van schending 

van artikel 3 van het EVRM. Verzoeker riskeert dat zijn asielaanvraag niet goed wordt onderzocht en hij 

riskeert gesanctioneerd te worden omwille van het feit dat hij als een Dublin-terugkeerder zal worden 

aangezien.  

 

Verder verwijst verzoeker naar verschillende bronnen, zoals het AIDA-rapport 2017 en OSAR, om aan 

te tonen dat Italië de massale aankomst van asielzoekers niet aankan vanwege structurele problemen 

met betrekking tot de opvangvoorzieningen. Verzoeker wijst erop dat de terugname slechts tot stand 

kwam na het stilzwijgen van de Italiaanse autoriteiten (tacit-agreement). 

 

Verder voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel omdat verweerder niet ernstig heeft onderzocht of verzoeker bij verwijdering 

naar Italië blootgesteld zal worden aan onmenselijke en vernederende behandelingen in de zin van 

artikel 3 van het EVRM.  

 

2.3. 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).  

 

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 (vaste rechtspraak EHRM 11 oktober 2011, nr. 

46390/10, Auad v. Bulgarije, § 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 verzoeker van internationale bescherming 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, § 104).   

 

Wanneer lidstaten de Dublin III-verordening toepassen, moeten zij derhalve nagaan of de voor 

overdracht aangezochte lidstaat een procedure om internationale bescherming hanteert waarin 
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voldoende waarborgen zijn voorzien om te voorkomen dat een verzoeker van internationale 

bescherming, 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, § 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, § 91-92; EHRM 21 januari 2011, Grote 

Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, § 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, § 95; EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, 

M.S.S. v. België en Griekenland, § 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, § 220). In dit kader 

worden verzoekers van internationale bescherming gekenmerkt als een kwetsbare groep die een 

bijzondere bescherming behoeft (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, § 251).  

 

Om te beoordelen of verzoeker 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 verzoeker naar Italië te worden onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat land 

en met de omstandigheden die eigen zijn aan hun 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 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).  

 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) benadrukt dat het gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel, waarvan de Dublin III-verordening deel uitmaakt, berust op wederzijds vertrouwen 

tussen de Lidstaten. Er wordt dan ook in eerste instantie uit gegaan van een vermoeden dat de 

behandeling van verzoekers van internationale bescherming 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 verzoekers van internationale bescherming 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 

verzoeker van internationale bescherming een ernstig risico op onmenselijke of vernederende 

behandeling in de zin van dat artikel 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 

verzoekers van internationale bescherming 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).  

 

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 het beschermingsverzoek, 
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een verzoeker van internationale bescherming 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.K. e.a. t. Slovenië, C-578/16 PPU). 

 

Wat betreft de algemene situatie citeert verzoeker uit het “Asylum Information Database - National 

Country Report – Italy”, laatste update op 21 maart 2018, verder het AIDA-rapport genoemd. Hij haalt 

een aantal punten uit dit rapport aan zonder deze te contextualiseren, die volgens hem het besluit van 

de bestreden beslissing tegenspreken.  

 

Waar verzoeker verwijst onder zijn punt II.4 naar een citaat uit de bestreden beslissing van het rapport 

van de Zwitserse non-gouvernementele organisatie ‘SFH/OSAR’ ("Reception Conditions in Italy. Report 

on the current situation of asylum seekers and beneficiaries of protection, in particular Dublin returnees, 

in Italy", Bern, augustus 2016, hierna het OSAR-rapport genoemd), blijkt precies dat de verwerende 

partij op genuanceerde wijze dit rapport leest. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris geeft 

in de bestreden beslissing een genuanceerd beeld weer van de situatie in Italië met volgend motief: 

“Bovendien verwijzen we ook naar het meest recente 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, verder SFH-rapport genaamd, 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. Daarin wordt uitdrukkelijk aangegeven dat er een procedure voorzien is voor het 

herkrijgen van opvang. De betrokkene dient desgevallend een afspraak te maken met de bevoegde 

prefectuur en uit te leggen waarom de opvangplaats verlaten werd. Het is in dat geval aan de bevoegde 

prefectuur om te beslissen of de betrokkene opnieuw wordt toegelaten tot het opvangstelsel (pagina 28). 

Ons inzien maakt de betrokkene niet aannemelijk dat deze specifieke procedure in voorkomend geval 

geen reële mogelijkheid biedt om opnieuw opvang te verkrijgen in Italië. Bovendien vindt de 

mogelijkheid om de materiële opvang in te trekken steun in artikel 20, lid 1, a van de Richtlijn 

2013/33/EU en komt Italië daarmee niet tekort aan de verplichtingen uit deze Richtlijn. Er zijn dan ook 

heden in het administratief dossier van betrokkene geen medische attesten of andere elementen 

aanwezig 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. Daarnaast zijn er ook geen 

aanwijzingen dat de betrokkene in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming in 

Italië niet de nodige bijstand en zorgen zal verkrijgen indien nodig”. De gemachtigde is bijgevolg niet 

blind voor bepaalde tekortkomingen in het opvangsysteem of bepaalde moeilijke 

levensomstandigheden. Evenwel kan uit het gegeven dat soms enkele weken tot een maand moet 

gewacht worden tussen de aanmelding en de registratie van het verzoek tot internationale bescherming  

niet afgeleid worden dat deze tekortkoming voldoende ernstig is om te leiden tot een schending van 

artikel 3 van het EVRM.  

 

Verzoeker verwijt de verwerende partij het AIDA-rapport selectief te lezen en verwijst naar pagina 39 

van dit rapport. De Raad stelt vast dat verzoeker zelf selectief leest. Immers onder het citaat dat 

verzoeker gebruikt, staat vermeld dat in de praktijk de asielzoekers meestal bijstand krijgen van juristen, 

ook tijdens de eerste procedure, via de NGO’s (zie pagina 39, 1.5.1.) Op pagina 40 wordt uiteen gezet 

dat deze juristen de asielzoeker voorbereiden op het interview voor de overheid hen hoort. Deze juristen 

mogen aanwezig zijn tijdens het gehoor en een actieve rol spelen. Wel wordt erkend dat een 

meerderheid naar het gehoor gaan zonder de aanwezigheid van een jurist. In graad van beroep heeft de 

asielzoeker recht op gratis rechtsbijstandverlening. Ook in Rome, de stad waarnaar verzoeker werd 

gerepatrieerd (zie laatste zin van pagina 40). Ook het citaat dat verzoeker gebruikt van pagina 41 van 

het rapport geeft een genuanceerd beeld, nu de rechtsbijstand zich beperkt als de vraag als manifest 

ongegrond wordt beoordeeld en in Rome, zijnde een grote stad, bijstand van gespecialiseerde NGO’s 

voorhanden is. Dit geldt nog meer voor verzoeker die al tijdens zijn verblijf in België is bijgestaan door 

een raadsman die het mogelijk maakt contacten te leggen met een NGO in Rome. Bovendien stelt 
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verwerende partij terecht dat verzoeker blijkens het administratief dossier al een verzoek tot 

internationale bescherming heeft ingediend in Italië zodat hij terzake al enige ervaring heeft. Verzoeker 

kan totale onwetendheid niet voorhouden. 

 

Verzoeker verwijst naar de pagina’s 29 en 30 van het AIDA-rapport om te wijzen op opvangproblemen, 

die, afhankelijk van de plaats en regio, vertraging kan oplopen. Het rapport maakt inderdaad gewag van 

tekortkomingen zoals verzoeker aanhaalt, maar volgens de gemachtigde niet in die mate en op een 

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

 

Waar verzoeker verwijst en citeert uit pagina 48 van het AIDA-rapport, laat hij na te verduidelijken in 

welke categorie van asielzoekers hij thuishoort, waarbij opgemerkt wordt dat volgens het administratief 

dossier verzoeker al een verzoek tot internationale bescherming heeft ingediend in Italië, wat hij 

ontkende. Dit bleek uit de vingerafdrukkenonderzoek, dat een EURODAC-resultaat type 1 aantoonde. 

Hieruit blijkt dat verzoeker effectief om internationale bescherming in Italië verzocht. 

 

Verder wordt voor wat betreft de algemene opvangcapaciteit in Italië gesteld dat deze in de voorbije vier 

jaar sterk zijn toegenomen. De gemachtigde wijst ook op een rapport van de Raad van Europa (“Report 

of the fact-finding mission to Italy”, 2 maart 2017) “waarin er sprake is van bezorgdheden in sommige 

faciliteiten maar waarin ook wordt benadrukt dat de Italiaanse autoriteiten een grote vastberadenheid 

tonen om verbeteringen te realiseren. Zo wordt er betreffende de opvangcapaciteit ook gesteld dat er 

grote inspanningen zijn vanwege de Italiaanse autoriteiten en dat iedereen die asiel vraagt opvang 

verkrijgt. Verder worden er ook enkel potentiële problemen inzake artikel 3 en 8 EVRM aangeduid.” 

 

Verzoeker gaat eraan voorbij dat de gemachtigde zich slechts onder meer baseert op het 

geactualiseerde AIDA-rapport, met betrekking tot de situatie van Dublin-terugkeerders en verzoekers 

vraag om internationale bescherming in Italië. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 

verwijst ook naar het SHF-rapport, 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 gemachtigde zich 

tevens heeft gesteund op andere stukken, zoals: 

 

- “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. 

 

De gemachtigde komt tot de conclusie dat deze bronnen, en dan in hoofdzaak het AIDA- en ASAR-

rapport, die onder meer de Italiaanse onthaal- en opvangvoorzieningen voor verzoekers van 

internationale bescherming belichten, inderdaad kritische kanttekeningen plaatsen bij bepaalde 

aspecten, maar tevens een genuanceerd beeld verschaffen en geen aanleiding geven om te besluiten 

dat de onthaal- en opvangvoorzieningen voor verzoekers van internationale bescherming in Italië 

zodanige structurele tekortkomingen vertonen dat Dublin-terugkeerders per definitie een reëel risico 

lopen op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM. 

Verzoeker weerlegt deze conclusie, getrokken uit de gehele lezing van verschillende rapporten, niet. 

 

De Raad meent dat het genuanceerde beeld van de opvangproblematiek correct en kennelijk redelijk is 

weergegeven in de bestreden beslissing als volgt: 

 

“Zo stelt het AIDA-rapport dat het grootste probleem waarmee "Dublin-terugkeerders" te maken krijgen 

verband houdt met de Opvangrichtlijn en de toegang tot de procedure tot het bekomen van 

internationale bescherming ("The main problem Dublin returnees face when they are transferred back to 

Italy relates to Reception Conditions and to possible obstacles to accessing the asylum procedure, 

which are, however, a problem common to all asylum seekers", pagina 48). Desbetreffend worden er 

zowel in het AIDA- als het OSAR-rapport 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 
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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 

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 rechtspraak van het 

EHRM desbetreffend. Lezing van beide rapporten leidt dan ook 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. Daarnaast benadrukken we in dit verband ook dat het verzoek om internationale 

bescherming van betrokkene in Italië reeds geregistreerd werd, zoals blijkt uit het 

vingerafdrukkenonderzoek, waardoor betrokkene niet opnieuw de gehele registratieprocedure zal 

moeten doorlopen. 

Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor verder ook dat hij in Italië geen opvang verkreeg. Hieromtrent 

benadrukken we nogmaals dat betrokkene desbetreffend geen enkel begin van bewijs aanbracht alsook 

geen specifieke of concrete elementen om zijn verklaringen te staven. Daarnaast benadrukken we ook 

dat indien betrokkene van oordeel was dat hij onheus werd behandeld door de Italiaanse instanties, een 

klacht kon indienen bij de bevoegde instanties. Uit de verklaringen van de betrokkene en de elementen 

van het dossier blijkt geenszins dat de betrokkene in de onmogelijkheid verkeerde verhaal te halen bij 

de bevoegde instanties desbetreffend. Verder merken we op dat het Italiaanse decreet 142/2015 van 18 

augustus 2015 een omzetting vormt van 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 ('opvangrichtlijn'). Deze Richtlijn laat toe dat lidstaten onder bepaalde voorwaarden de 

materiële opvangvoorzieningen intrekken indien een verzoeker om internationale bescherming de door 

de bevoegde instanties vastgestelde verblijfplaats verlaat zonder deze instanties op de hoogte te stellen 

of, indien hun toestemming is vereist, zonder toestemming. We merken hierbij op dat uit de verklaringen 

van betrokkene tijdens zijn gehoor blijkt dat hij verscheidene malen besloot om Italië te verlaten om 

verder door te reizen naar onder meer Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland. We merken dan ook op dat 

het loutere gegeven dat een beslissing tot intrekking van dergelijke materiële opvangvoorzieningen, 

omdat een verzoeker in Italië zijn opvangplaats zonder verwittiging of toestemming verlaat, niet per 

definitie een reëel risico vormt op een behandeling die in strijd is met artikel 3 van het EVRM of artikel 4 

van het EU-Handvest.”  

 

Verzoeker weerlegt de volgende motieven niet, die kennelijk redelijk zijn: 

 

“Verder merken we betreffende de toegang tot opvangfaciliteiten op dat het 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 opvangstructuren (pagina 64). 

Een andere 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 is een actualisatie van een rapport uit 2013. Het 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 
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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 ook op het feit 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 Platzen auf ca. 120.000 Platze gewachsen. Die staatliche 

Aufnahmekapazitat betrug im Februar 2016 105.248 Platze", pagina 15). Verder wensen we, net als de 

auteurs van het AIDA-rapport (pagina 60), de aandacht te vestigen op de 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/italy- plans-uniform-reception-system-through-sprar-

expansion). 

Zo blijkt uit het AIDA-rapport tevens ook 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 verzoekers (CARA, CDA en CPSA). De reguliere opvangcentra (CARA, CDA en CPSA) voorzien in 

een eerste grootschalige opvang tot verzoekers 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 Dublin- terugkeerders 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 verzoekers 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. 

Zo benadrukken we ook dat 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). 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 voor handen zijn ("Since there is no general practice, it is not possible to evaluate the time 

necessary to access an accomodation", pagina 74). 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 opvang bieden 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. 

Zo wensen we ook te verwijzen naar het rapport uitgaande van OSAR en Danish Refugee Council 

(DCR). Dit rapport legt de aandacht op kwetsbare individuen die in het kader van Verordening 604/2013 

aan Italië worden overgedragen en formuleert desbetreffend verscheidene tekortkomingen. We 

benadrukken hieromtrent dat bovenstaande ons reeds deed besluiten dat betrokkene niet tot een 

dermate kwetsbare profiel behoort. Daarnaast merken we op dat het aangevoerde rapport de focus 

legde op verscheidene case studies met een zeer specifiek profiel zoals zwangere vrouwen, gezinnen 

met minderjarige kinderen of alleenstaande moeders maar dat deze profielen echter sterk verschillen 

van het individuele profiel van betrokkene. Daarnaast merken we op dat de beperkte focus van het 

rapport er niet toe kan leiden om op basis van dit rapport algemene en systematische conclusies te 

trekken over personen die in het kader van Verordening 604/2013 aan Italië worden overgedragen en 

over de wijze waarop zij worden opgevangen in Italië. Zo merken we op dat het in de conclusie van het 

rapport ook tevens duidelijk wordt vermeld dat er sprake was van sterke onderlinge verschillen en 
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arbitraire ervaringen wat tevens ook aantoont dat het moeilijk is om systematische conclusies te trekken 

uit dit aangevoerde rapport.” 

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de genuanceerde benadering door de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris over de opvang en behandeling van verzoekers van internationale 

bescherming, met name Dublin-terugkeerders, op grond van informatie uit verschillende gehanteerde 

bronnen, kennelijk onredelijk of niet zorgvuldig zou zijn. 

 

Het betoog van de verzoeker doet dan ook geen afbreuk aan de conclusie van het EHRM dat de 

algemene en structurele situatie van verzoekers van internationale bescherming in Italië op zich niet 

voldoende is om alle Dublinoverdrachten van deze verzoekers naar dat land te schorsen (EHRM 30 juni 

2015, nr. 39350/13, par. 36).  

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij als verzoeker van internationale bescherming bij overdracht 

naar Italië zal worden onderworpen aan onmenselijke en vernederende behandelingen, in strijd met 

artikel 3 van het EVRM. 

 

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 hij, als verzoeker van internationale bescherming 

en Dublin-terugkeerder, behoort tot een groep die wordt blootgesteld aan dergelijke systematische 

praktijk. 

 

Aangezien geen systeemfouten worden aangetoond in de asielprocedure en de opvangvoorzieningen in 

Italië, moet worden nagegaan of de gemachtigde voldoende rekening heeft gehouden met de 

individuele situatie van verzoeker. Verzoeker stelt dat hij afval uit vuilnisbakken moest eten en dat hij 

geen leven had in Italië. Dit gezegde is zeer vaag. Verzoeker heeft tijdens zijn gehoor niet verduidelijkt 

waar en hoelang hij zich bevond op welke specifieke plaats. Nochtans blijkt uit zijn verklaring dat hij 

verschillende maanden in Italië heeft verbleven (van 8 augustus 2016 tot oktober 2016 en van 

november 2016 tot 10 februari 2018). Zoals de bestreden beslissing stelt, is die periode voldoende lang 

om verzoeker toe te laten klacht in te dienen tegen de overheid. Het komt de Raad onwaarschijnlijk voor 

dat in het licht van dergelijk lang verblijf en rekening houdend met ook de aanwezigheid van NGO’s 

verzoeker zich niet kon wenden tot hulpverlening. 

 

Uit de rapporten waarnaar de bestreden beslissing verwijst, leidt de verwerende partij, na een grondige 

analyse, op uitvoerig gemotiveerde wijze af dat het onthaal-, doorverwijs- en opvangsysteem niet altijd 

voldoet aan de norm, maar dat de gerapporteerde problemen niet kunnen worden gelijkgesteld met een 

systemisch falen of onvermogen inzake het bieden van opvang in die mate dat een afzien van de 

overdracht gerechtvaardigd zou zijn. Verder blijkt uit het OSAR-rapport dat Dublin-terugkeerders 

meestal in een CAS-centrum worden ondergebracht in afwachting van een toewijzing aan andere 

opvangstructuren zoals SPRAR. Ook blijkt uit het AIDA-rapport dat Dublin-terugkeerders bij aankomst 

worden bijgestaan door een specifieke NGO en ze doorverwezen worden naar een opvangcentrum op 

basis van hun individuele situatie. Er blijkt ook uit het AIDA-rapport dat de mogelijkheid bestaat dat 

financiële middelen worden toegekend om zelf tijdelijk in huisvesting te voorzien. De verwerende partij 

besluit dan ook dat er geen aanwijzingen zijn dat verzoeker bij aankomst in Italië aan zijn lot zal 

overgelaten worden.  

 

Het betoog van de verzoeker doet dan ook geen afbreuk aan de conclusie van het EHRM dat de 

algemene en structurele situatie van verzoekers van internationale bescherming in Italië op zich niet 

voldoende is om alle Dublinoverdrachten van deze verzoekers naar dat land te schorsen (EHRM 30 juni 

2015, nr. 39350/13, par. 36).  

 

Verder wordt vastgesteld dat verzoeker geen medische attesten heeft aangebracht waaruit blijkt dat zijn 

gezondheidstoestand hem verhindert te reizen, en evenmin aannemelijk maakte dat hij op materieel, 

fysiek of psychologisch vlak dermate specifieke noden heeft dat er sprake is van een individuele 

kwetsbaarheid die noopt tot bijkomende concrete en individuele waarborgen. 

 

Verzoeker betwist deze motieven niet. Evenmin betwist hij de redengeving waarom België niet de 

verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn verzoek tot internationale bescherming omwille van zijn zus die 

in België woont. 
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Uit niets blijkt bijgevolg dat verzoeker een extra kwetsbaar profiel zou hebben. Ook in zijn verzoekschrift 

haalt verzoeker geen elementen aan waaruit dit zou blijken. Nu geen elementen van bijkomende 

kwetsbaarheid zijn aangetoond, moest de gemachtigde ook niet overgaan tot het vragen van 

bijkomende individuele garanties voor verzoeker. 

 

2.4. De uiteenzetting van verzoeker laat evenmin toe te concluderen dat de bestreden beslissing tot 

weigering van verblijf of de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten zijn 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover verweerder beschikt. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt dus niet. 

 

2.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de overheid op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 

februari 2007, nr. 167.411). Dit houdt ook in dat zij zich moet steunen op alle gegevens en dienstige 

stukken. De overheid moet zich afdoende informeren over alle relevante elementen. 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verwerende partij dit beginsel van behoorlijk bestuur heeft 

nageleefd. De zorgvuldigheidsplicht is niet geschonden. 

 

2.6. Het enig middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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door: 
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dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 
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