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 nr. 215 628 van 24 januari 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROELS 

Graanmarkt 17 

9300 AALST 

 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 Eritrese nationaliteit te zijn, op 21 januari 2019 bij 

faxpost heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging 

te vorderen van het besluit van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 14 januari 2019 tot overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat met beslissing tot het 

vasthouden in een welbepaalde plaats met het oog op overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat, aan 

de verzoekende partij ter kennis gebracht op 15 januari 2019. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 januari 2019 

om 14.00 uur. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van Mr. W. VREBOS, die loco Mr. P. ROELS verschijnt voor de verzoekende 

partij en van Mr. I. FLORIO, die loco Mr. E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 



  

 

 

RvV X - Pagina 2 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Eritrese nationaliteit te zijn, wordt op 3 augustus 2018 in België 

aangetroffen. Verzoeker wordt gehoord door de politie. 

 

Op 7 september 2018 wordt verzoeker gehoord. 

 

Op 28 september 2018 wordt verzoeker aangetroffen in illegaal verblijf en wordt hij gehoord. 

 

Op 22 augustus 2018 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Op 28 september 2018 wordt het bevel om het grondgebied te verlaten van 22 augustus 2018 

bevestigd. 

 

Op 5 oktober 2018 wordt verzoeker aangetroffen in illegaal verblijf en wordt hij gehoord, ook op 6 

oktober 2018 wordt verzoeker gehoord. 

 

Op 10 oktober 2018 wordt verzoeker aangetroffen in illegaal verblijf en wordt hij gehoord. 

 

Op 10 oktober 2018 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies L). Bij arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 211 107 van 17 oktober 2018 wordt de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van deze beslissing verworpen. 

 

Op 11 oktober 2018 wordt een beslissing genomen tot vasthouding in een welbepaalde plaats met het 

oog op vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat. 

 

Op 11 oktober verstuurt de sociaal assistent van het centrum naar de verwerende partij een weerslag 

van een gehoor dat hij had met verzoeker. 

 

Op 15 oktober 2018 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

Op 15 oktober 2018 wordt ten opzichte van verzoeker een inreisverbod voor twee jaar genomen (bijlage 

13sexies). 

 

Op 19 oktober 2018 wordt een beslissing genomen tot vasthouding in een welbepaalde plaats met het 

oog op vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat. 

 

Op 31 oktober 2018 wordt aan Italië de overname van verzoeker gevraagd op grond van artikel 18.1.b 

van de Verordening 604/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot 

vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde 

land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de Dublin-III-Verordening). 

 

Op 20 november 2018 wordt aan de Italiaanse autoriteiten meegedeeld dat zij worden geacht 

stilzwijgend in te stemmen met de overname van verzoeker op grond van de artikelen 22. 7 en 25. 2 van 

de Dublin-III-Verordening. 

 

Op 28 november 2018 wordt aan de Italiaanse autoriteiten meegedeeld dat verzoeker is ondergedoken 

en dat de termijn wordt verlengd tot 18 maanden, overeenkomstig artikel 29.2 van de Dublin-III-

Verordening. 

 

Op 19 december 2018 wordt verzoeker aangetroffen en wordt hij gehoord door de politie. 

 

Op 19 december 2018 wordt verzoeker opnieuw gehoord. 

 

Op 19 december 2018 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering genomen (bijlage 13septies L). 
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Op 21 december 2018 stelt de centrumarts vast dat verzoeker niet lijdt aan een ziekte die een inbreuk 

inhoudt op artikel 3 van het EVRM end at hij geschikt is om in het centrum te verblijven. 

 

Op 28 december 2018 wordt verzoeker gehoord door de maatschappelijk assistent in het centrum. 

 

Op 14 januari 2019 neemt de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, 

het besluit tot overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat met beslissing tot het vasthouden in een 

welbepaalde plaats met het oog op overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat. Dit is de bestreden 

beslissing, die als volgt luidt: 

 

“BESLUIT TOT OVERDRACHT AAN DE VERANTWOORDELIJKE LIDSTAAT MET BESLISSING TOT 

HET VASTHOUDEN IN EEN WELBEPAALDE PLAATS MET HET OOG OP OVERDRACHT AAN DE 

VERANTWOORDELIJKE LIDSTAAT 

In uitvoering van artikel 26, lid 1: Wanneer de aangezochte lidstaat instemt met de overname of de 

terugname van een verzoeker of een andere persoon als bedoeld in artikel 18, lid 1, onder c) of d), stelt 

de verzoekende lidstaat de betrokkene in kennis van het besluit om hem over te dragen aan de 

verantwoordelijke lidstaat en, indien van toepassing, van het besluit om zijn verzoek om internationale 

bescherming niet te behandelen. Indien een juridisch adviseur of andere raadsman de betrokkene 

vertegenwoordigt, kunnen de lidstaten besluiten deze juridisch adviseur of raadsman in plaats van de 

betrokkene van het besluit in kennis te stellen en, indien van toepassing, het besluit aan de betrokkene 

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

2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 

voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een 

derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, wordt besloten dat de heer , die 

verklaart te heten, 

naam : J. 

voornaam : M. 

geboortedatum : (…)2001 

geboorteplaats : 

nationaliteit : Eritrea 

in voorkomende geval, ALIAS: (…) 

vastgehouden wordt te BRUGGE met het oog op overdracht aan Italië in toepassing van Art 18.1 (b) 

van Verordening 604/2013 

REDEN VAN DE BESLISSING 

Betrokkene werd vastgehouden in BRUGGE naar aanleiding van een de vaststelling dat Italië de 

verantwoordlijke lidstaat is voor de behandeling van betrokkene verzoek tot internationale bescherming. 

Er werd een overname verzoek aan Italië gericht op 31/10/2018. Italië reageerde echter niet binnen de 

opgelegde termijn dus werd op 20/11/2018 een tacit agreement verondersteld. Italië werd hiervan op de 

hoogte gesteld op dezelfde datum. 

Betrokkene verklaarde bij zijn aanhouding op 19/12/2018 dat hij op dat moment 2 maanden in België 

zou zijn. Hij wil doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk. Hij verklaart verder niet terug te kunnen naar 

Erirtea omdat er ‘geen goed leven ‘is. 

Betrokkene verklaart geen medische problemen te hebben. De centrumarts bevestigt dit met een 

onderzoek uitgevoerd in het gesloten centrum van Brugge op 21/12/2018. 

Betrokkene verklaart verder geen familie, partner, of kinderen te hebben in België. 

We benadrukken dat de Italiaanse autoriteiten met toepassing van artikel 18.1(b) van Verordening 

604/2013 instemden met de terugname van betrokkene. 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 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 
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in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming en de door de wet voorziene bijstand 

en opvang verkrijgen. 

Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van Italië voor de behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming van betrokkene dient te worden benadrukt dat Italië een volwaardig lid is van 

de Europese Unie en door dezelfde internationale verdragen als België is gebonden zodat er geen 

enkele reden bestaat om aan te nemen dat betrokkene voor de behandeling van zijn verzoek om 

internationale bescherming minder waarborgen in Italië dan in België zou genieten. Italië heeft eveneens 

de Vluchtelingenconventie van Genève dd. 28.07.1951 ondertekend en neemt net als België een 

beslissing over een verzoek om internationale bescherming op basis van deze Vluchtelingenconventie 

en beslist op eenzelfde objectieve manier over de aangebrachte gegevens in een verzoek om 

internationale bescherming. Het verzoek om internationale bescherming van betrokkene zal door de 

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

gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese lidstaten. Er is dan ook geen enkele 

aanleiding om aan te nemen dat de Italiaanse autoriteiten de minimumnormen inzake de procedure tot 

het verkrijgen van internationale bescherming en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon die 

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

2013/32/EU, niet zouden respecteren. 

Betrokkene brengt evenmin concrete elementen aan dat een terugkeer naar Italië een inbreuk uitmaakt 

op de Europese richtlijn 2011/95/EU of op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens (EVRM). Betrokkene slaagt er evenmin in aannemelijk te maken dat er een reëel risico bestaat 

dat Italië hem zonder meer zal repatriëren naar het land waarvan hij het staatsburgerschap bezit of naar 

het land waar hij zijn gewoonlijk verblijf heeft na zijn aankomst in Italië en vooraleer in het kader van zijn 

verzoek om internationale bescherming is vastgesteld of hij al dan niet bescherming behoeft en dat hij 

als dusdanig zal blootgesteld worden aan een behandeling die strijdig is met art. 3 EVRM. 

Hij verklaarde bij zijn aanhouding op 19/12/2018 niet terug te kunnen naar Erirtea omdat er ‘geen goed 

leven ‘is. 

Met betrekking tot de verklaring die betrokkene geeft waarom hij niet terug kan naar Eritrea dient te 

worden opgemerkt dat deze informatie slaat op het de redenen waarom betrokkene het land waarvan hij 

het staatsburgerschap verklaarde te bezitten of waar hij zijn gewoonlijk verblijf zou hebben gehad, zou 

zijn ontvlucht. 

Deze inhoudelijke verklaringen worden niet in overweging genomen in het kader van de 

Dublinprocedure waarbij op basis van de Dublin-III-Verordening de verantwoordelijke lidstaat voor de 

behandeling van verzoek om internationale bescherming wordt vastgesteld. 

Wat betreft een mogelijk risico tot blootstelling aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de 

zin van art. 3 van het EVRM bij een verwijdering van betrokkene naar Italië dient te worden opgemerkt 

dat er op basis van een grondige analyse van toonaangevende rapporten van gezaghebbende 

organisaties ( Maria de Donato, Daniela di Rado, "Asylum Information Database - National Country 

Report -  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, UNHCR Italy weekly snapshot-30 dec 2018) met betrekking tot de situatie in 

Italië wat betreft een mogelijk risico tot blootstelling aan onmenselijke of vernederende behandelingen in 

de zin van art. 3 van het EVRM bij een verwijdering van betrokkene naar Italië blijkt, dat men omdat men 

verzoeker om internationale bescherming is of zou zijn in Italië of tot deze kwetsbare groep zou 

behoren, niet zonder meer en automatisch kan stellen dat men als verzoeker om internationale 

bescherming in Italië automatisch deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan 

een praktijk van slechte, vernederende en mensonwaardige behandelingen zoals bepaald in art.3 van 

het EVRM en dit louter en alleen omdat men een verzoeker om internationale bescherming is of zou 

zijn. In de aangehaalde rapporten van deze bovenstaande toonaangevende en gezaghebbende 

organisaties zijn er geen dergelijke meldingen terug te vinden. In deze verschillende rapporten wordt 

bovendien ook nergens melding gemaakt dat het systeem van de procedure tot het verkrijgen van 

internationale bescherming en de opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming 

in Italië dergelijke structurele tekortkomingen vertoont waardoor verzoekers om internationale 

bescherming die in het kader van de Dublin-Verordening aan Italië worden overgedragen er onmenselijk 

of vernederend behandeld worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie. Daarnaast heeft het UNHCR geen rapporten gepubliceerd waarin 

het UNHCR stelt dat het systeem van de van de procedure tot het verkrijgen van internationale 

bescherming en de opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming in Italië 

dergelijke structurele tekortkomingen vertoont waardoor verzoekers om internationale bescherming die 

in het kader van de Dublin-Verordening aan Italië worden overgedragen er onmenselijk of vernederend 

behandeld worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten 

van de Europese Unie. 
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Er zijn evenmin publicaties van het UNHCR beschikbaar waarin het UNHCR oproept om in het kader 

van de Dublin-Verordening geen personen te transfereren naar Italië omwille van structurele 

tekortkomingen in het Italiaanse systeem van de procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming en de opvangvoorzieningen waardoor verzoekers om internationale bescherming die in het 

kader van de Dublin Verordening aan Italië worden overgedragen er onmenselijk of vernederend 

behandeld worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten 

van de Europese Unie. 

Wat betreft situatie in Italië in de jaren 2016 en 2017 waarbij er een hoge instroom was van verzoekers 

om internationale bescherming en economische migranten ten gevolge de politieke gebeurtenissen die 

plaatsgrepen en plaatsgrijpen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten dient echter te worden opgemerkt 

dat dit niet automatisch betekend dat betrokkene na zijn overdracht aan de Italiaanse autoriteiten zal 

worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling of dat zijn verzoek om 

internationale bescherming niet met de nodige aandacht en objectiviteit zal worden behandeld. Er zijn 

evenmin recente objectieve publicaties van toonaangevende en gezaghebbende organisaties 

voorhanden waaruit blijkt dat de procedure tot het bekomen van internationale bescherming, opvang, 

gezondheidszorg en juridische bijstand in de Italiaanse procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming en opvangmodaliteiten door de instroom van verzoekers van om internationale 

bescherming in zijn geheel niet meer beschikbaar zijn noch dat eventuele tekortkomingen stelselmatig 

zijn. Uit informatie waarover de DVZ beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier is 

toegevoegd blijkt dat uit het zogenoemde “Italy weekly snapshot” van het UNHCR van 31.21.2017 blijkt 

dat in 2016 en 2017 respectievelijk 181.426 en 117.119 verzoekers om internationale bescherming in 

Italië zijn aangekomen. De cijfers uit 2016 en 2017 staan in schril contrast met de cijfers van het 

zogenoemde “Italy weekly snapshot” van 30.12.2018 waaruit blijkt dat tussen 1 januari 2018 en 30 

december 2018 22.935 verzoekers om internationale bescherming zijn aangekomen. Op basis van deze 

gegevens mag het voor ieder logisch en redelijk denkend mens duidelijk zijn dat men niet kan stellen dat 

de opvangstructuren onder grote druk staan en dat er sprake is van systematische en structurele 

tekortkomingen wat betreft het opvangsysteem in Italië. Het gegeven dat er de komende tijd 

vreemdelingen uit de SPRAR-locaties naar andere opvangvoorzieningen worden overgebracht omdat 

Italië er voor geopteerd is om een wijziging door te voeren in de doelgroepen die in de SPRAR-locaties 

terecht komen, toont op geen enkele wijze aan dat het Italiaanse opvangsysteem is ingestort of zonder 

meer zal instorten. Het zogenoemde Salvini-decreet, wijzigt wat dat betreft enkel een verandering van 

de doelgroep die in een SPRAR-locatie terechtkomt. Het zogenoemde Salvini-decreet heeft als gevolg 

dat Dublinterugkeerders na hun overdracht aan Italië niet langer terecht zullen komen in een SPRAR- of 

CAS-locatie maar slechts in een CAS-locatie. De opvang in een CAS-locatie kan evenwel niet 

beschouwd worden als een structureel en systematisch tekort schieten wat betreft de opvang van 

Dublin-terugkeerders onafgezien van het gegeven of de betrokken persoon of personen al dan niet 

kwetsbaar zijn. Wat betreft de overdracht van eventueel kwetsbare personen dient bovendien te worden 

opgemerkt dat in dergelijke gevallen de handelswijze als bepaald in art. 32 van de Dublin-III-

Verordening wordt gehanteerd. Artikel 32 van de Dublin-III-Verordening houdt in dat alle relevante 

informatie over bijzondere behoeften van verzoeker wordt uitgewisseld met de Italiaanse autoriteiten om 

te waarborgen dat de betrokken persoon na de overdracht ook de nodige zorg zal krijgen. Het wordt op 

geen enkele concrete wijze aangetoond dat de Italiaanse autoriteiten deze bepalingen automatisch, 

systematisch en structureel met de voeten zouden treden. Bovendien dient te worden opgemerkt dat 

zelfs in het geval van de overdracht van een kwetsbare persoon na zijn overdracht niet de benodigde 

zorg zou krijgen in Italië waarbij dient te worden aangegeven dat uit geen enkel objectief gegeven blijkt 

dat het verkrijgen van benodigde zorg enkel en alleen aanwezig zou zijn in de SPRAR-locaties. Er wordt 

ook op geen enkel moment aangetoond dat uit het zogenoemde Salvini-decreet blijkt dat Dublin-

terugkeerders die geen bijzondere omstandigheden of behoeften heeft geen opvang meer krijgt. In het 

administratief dossier van betrokkene zijn dan ook geen concrete of objectieve elementen aanwezig dat 

het zogenoemde Salvini-decreet leidt tot aan het systeem gerelateerde tekortkomingen in de opvang 

van Dublin-terugkeerders. Er wordt evenmin op enige wijze door betrokkene aangetoond dat er 

momenteel sprake is van een zodanige structurele verslechtering van de opvangomstandigheden in 

Italië dat Dublin-terugkeerders een reëel risico lopen op een behandeling die strijdig is met art. 3 van het 

EVRM omdat meer Dublin-terugkeerders een beroep moeten doen op de algemene opvanglocaties 

waarbij het voor ieder redelijk en logisch denken mens duidelijk mag zijn dat hierbij in aanmerking dient 

te worden genomen dat het aantal in Italië gearriveerde verzoekers om internationale bescherming in 

2018 zoals hogerop reeds werd aangehaald substantieel lager ligt dan de voorbije jaren. Zoals hogerop 

reeds werd aangegeven blijkt uit het zogenoemde “Italy weekly snapshot” van het UNHCR van 

31.21.2017 dat in 2016 en 2017 respectievelijk 181.426 en 117.119 verzoekers om internationale 

bescherming in Italië zijn aangekomen. Zoals reeds werd aangegeven staan de cijfers uit 2016 en 2017 

in schril contrast met de cijfers van het zogenoemde “Italy weekly snapshot” van van 30.12.2018 waaruit 
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blijkt dat tussen 1 januari 2018 en 30 december 2018 22.935 verzoekers om internationale bescherming 

zijn aangekomen. Op basis van deze gegevens en objectieve vaststellingen waaruit blijkt dat het aantal 

in Italië gearriveerde verzoekers om internationale bescherming substantieel lager ligt dan in de jaren 

2016 en 2017 mag het voor ieder logisch en redelijk denkend mens duidelijk zijn dat men niet kan 

stellen dat de opvangstructuren in Italië op instorten staan of zelfs mar onder grote druk staan en dat er 

sprake zou zijn van systematische tekortkomingen wat betreft het opvangsysteem in Italië. 

Wat betreft eventuele elementen van racisme, dient bovendien te worden opgemerkt dat geen enkele 

lidstaat volledig vrij is van discriminatie, xenofobie en onverdraagzaamheid. Dit impliceert echter niet 

automatisch dat wat betreft de behandeling van verzoeker om internationale bescherming en de opvang 

en begeleiding van verzoekers om internationale bescherming dat personen, die aan Italië worden 

overgedragen onder de bepalingen van Verordening 604/2013, een reëel risico lopen te worden 

onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen. 

Wat betreft de publicaties in analoge en digitale media met betrekking tot de verhoogde instroom van 

kandidaatvluchtelingen en economische migranten in Italië en de organisatorische problemen die daar 

mee gepaard zouden gaan, dient echter te worden opgemerkt dat deze publicaties niet zonder meer als 

objectief en accuraat kunnen worden beschouwd. Het gegeven dat eender welk analoog of digitaal 

medium een artikel publiceert, bewijst immers niet de correctheid en objectiviteit van de erin vermeldde 

feiten. De in analoge en digitale media gepubliceerde berichten en (politieke) meningen, zijn dan ook 

wat ze zijn: publicaties waar geen objectieve bewijswaarde aan kan worden toegekend en dit in 

tegenstelling tot de rapporten van bovenstaande toonaangevende, gezaghebbende nationale en 

internationale organisaties. 

Verder dient te worden opgemerkt dat het Hof van Justitie van de Europese Unie op 21 december 2011 

in de gevoegde zaken C-411/10, N.S, versus Secretary of State for the Home Department en C-493/10, 

M.E. en andere versus Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law 

Reform onder meer stelde dat het niet in overeenstemming zou zijn met de doelstellingen en het 

systeem van de Dublin-Verordening indien de geringste schending van de richtlijnen 2013/33/EU , 

2011/95/EU en 2013/32/EU zou volstaan om de overdracht van een verzoeker om internationale 

bescherming aan de normaal gesproken bevoegde lidstaat te verhinderen. Door het vermoeden te 

vestigen dat de grondrechten van de verzoeker om internationale bescherming er zullen worden 

geëerbiedigd in de Lidstaat die normaal gesproken bevoegd is om zijn verzoek om internationale 

bescherming te behandelen beoogt de Dublin-Verordening namelijk een duidelijke en hanteerbare 

methode in te voeren om snel te kunnen bepalen welke Lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een verzoek om internationale bescherming zoals met name in de punten 124 en 125 van de 

conclusie van Advocaat-Generaal V. Trstenjak van 22.09.2011 in de zaak in de zaak C-411/10 van N.S. 

versus Secretary of State for the Home Departement blijkt. Daartoe voorziet de Dublin-Verordening in 

een regeling die inhoudt dat slechts één Lidstaat, die op basis van de objectieve criteria wordt 

aangewezen bevoegd is om een in een Unieland ingediend verzoek om internationale bescherming te 

behandelen. Indien iedere niet-naleving van een afzonderlijke bepalingen van de richtlijnen 2013/33/EU, 

2011/95/EU of 2013/32/EU door de bevoegde Lidstaat in casu tot gevolg zou hebben dat de Lidstaat 

waarin een verzoek om internationale bescherming wordt ingediend, de verzoeker om internationale 

bescherming niet aan die eerste Lidstaat kan overdragen, zou aan de in hoofdstuk III van de Dublin-II-

Verordening vervatte criteria om de bevoegde Lidstaat te bepalen een extra uitsluitingscriterium worden 

toegevoegd volgens hetwelk onbeduidende schendingen van de eerder vermeldde richtlijnen, in casu 

2013/33/EU, 2011/95/EU of 2013/32/EU, in een bepaalde Lidstaat, ertoe kunnen leiden dat deze staat 

ontslagen wordt van de in deze Verordening bepaalde verplichtingen. Dit zou die verplichtingen elke 

inhoud ontnemen en de verwezenlijking van het doel, met name snel te bepalen welke Lidstaat bevoegd 

is om een in de Unie ingediend asielverzoek te behandelen, in gevaar brengen. 

Niet tegenstaande dat een overdracht dus een schending kan uitmaken in de zin van art. 3 van het 

EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie indien er ernstig 

gevreesd moet worden dat het systeem van de procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming en de opvangvoorzieningen in de verantwoordelijke Lidstaat te kort schieten waardoor 

verzoekers om internationale bescherming die aan een Lidstaat worden overgedragen er onmenselijk of 

vernederend behandeld zouden worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest 

van de Grondrechten van de Europese Unie, dient te worden vastgesteld dat er op basis van een 

analyse van verschillende rapporten echter niet gesteld kan worden dat men als verzoeker om 

internationale bescherming of louter en alleen omdat men deel zou uitmaken van de kwetsbare groep 

van verzoekers om internationale bescherming, in Italië zonder meer en automatisch zal worden 

blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van 

de Grondrechten van de Europese Unie of dat het systeem van de procedure tot het bekomen van 

internationale bescherming en de opvangvoorzieningen in Italië te kort schieten of structurele 

tekortkoming vertoont waardoor verzoekers om internationale bescherming die aan een Lidstaat worden 
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overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld zouden worden in de zin van art. 3 van het 

EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Op basis van een 

analyse van deze rapporten, waarvan een kopie in bijlage aan het administratief dossier van betrokkene 

wordt toegevoegd en de door betrokkene aangehaalde verklaringen, kan er dan ook geen intentionele 

bedreiging, uitgaande van de Italiaanse autoriteiten, op zijn leven, vrijheid of fysieke integriteit worden 

vastgesteld. Het is aan betrokkene om aannemelijk te maken dat er zich in zijn zaak feiten en 

omstandigheden voordoen op basis waarvan het vermoeden van eerbiediging door de verdragspartijen 

van het Vluchtelingenverdrag en art. 3 van het EVRM worden weerlegd. Hiervan is sprake als de 

verzoeker om internationale bescherming aannemelijk maakt dat in de procedure tot het bekomen van 

internationale bescherming van de verantwoordelijke lidstaat ten aanzien van de verzoeker om 

internationale bescherming niet zal worden onderzocht en vastgesteld of er sprake is van een schending 

van het Vluchtelingenverdrag of van art. 3 van het EVRM, hetgeen hier niet het geval is. Een loutere 

vrees voor een schending van art. 3 van het EVRM volstaat trouwens geenszins omdat deze niet 

gestoeld is op de eigen persoonlijke ervaring van betrokkene. Betrokkene moet dus kunnen aantonen 

dat hij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat hij in Italië een reëel risico loopt om te worden 

blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 3 van de EVRM. Betrokkene toont evenmin op 

geen enkel moment aan op welke wijze de situatie in Italië er toe zal leiden dat hij gerepatrieerd zal 

worden naar het land waarvan hij verklaarde het staatsburgerschap te bezitten of naar het land waar hij 

zijn gewoonlijk verblijf heeft en maakt evenmin aannemelijk dat er een reden is om aan te nemen dat er 

een risico bestaat dat de Italiaanse autoriteiten hem zouden repatriëren naar het land waarvan hij 

verklaarde het staatsburgerschap te bezitten of naar het land waar hij zijn gewoonlijk verblijf heeft 

vooraleer is vastgesteld of hij al dan niet bescherming behoeft 

Betrokkene verklaart geen medische problemen te hebben. De centrumarts bevestigt dit met een 

onderzoek uitgevoerd in het gesloten centrum van Brugge op 21/12/2018. 

Er zijn in het administratief dossier van betrokkene geen elementen of gegronde redenen aanwezig 

waaruit blijkt dat betrokkene niet in staat zou zijn om te reizen. 

Er zijn verder in het administratief dossier van betrokkene geen elementen of gegronde redenen 

aanwezig waaruit blijkt dat betrokkene zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit of zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van 

terugname, in casu Italië . Bijgevolg is er geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land van 

terugname, in casu Italië een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2011/95/EU, noch op het artikel 

3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Op basis van de verklaringen van 

betrokkene en de elementen aanwezig in het administratieve dossier van betrokkene kan er dan ook 

niet besloten worden dat er in het geval van betrokkene sprake is van specifieke noden of extreme 

kwetsbaarheid. 

Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten dat de betrokkene niet 

aannemelijk maakt dat hij door een overdracht aan Italië een reëel risico loopt op blootstelling aan 

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

Betrokkene verklaart aan de politie bij zijn aanhouding op 19/12/2018 verder geen familie, partner, of 

kinderen te hebben in België. 

Een schending van art. 8 EVRM kan niet aannemelijk worden gemaakt. 

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

binnenkomstdocumenten. 

VASTHOUDING 

(…)”. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve werpt de Raad op dat hij niet bevoegd is om kennis te nemen van de onderhavige vordering 

in de mate dat zij gericht is tegen de beslissing tot vasthouding, die in de bestreden akte vervat ligt.  

 

Artikel 71, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) luidt als volgt:  

 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen (…) 7, (…) kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te 

leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de 

plaats waar hij werd aangetroffen.”  
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Artikel 72, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt voorts expliciet dat het aan de raadkamer van 

de correctionele rechtbank toekomt te onderzoeken of de vrijheidsberovende maatregel in 

overeenstemming is met de wet.  

 

De Raad dient derhalve vast te stellen dat hij, gelet op de door de wetgever voorziene beperking van 

zijn rechtsmacht - die op algemene wijze is geregeld in artikel 39/1 van de Vreemdelingenwet -, niet 

bevoegd is om van de vordering kennis te nemen in zoverre het de bedoeling zou zijn om ook de 

maatregel tot vrijheidsberoving aan te vechten (RvS 12 januari 2001, nr. 92.181; RvS 4 juni 2002, nr. 

107.338; RvS 1 december 2006, nr. 165.469; RvS 1 december 2006, nr. 165.470).  

 

Bijgevolg moet de vordering als onontvankelijk worden afgewezen in de mate dat zij gericht is tegen de 

in de bestreden beslissing opgenomen beslissing tot vasthouding. 

 

3. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1. Er is voldaan aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 43, § 1, eerste lid, van het PR RvV. De 

verzoekende partij wijst er immers terecht op dat zij reeds van haar vrijheid is beroofd met het oog op de 

gedwongen tenuitvoerlegging van deze beslissing binnen een korte termijn en heeft dus de feiten 

uiteengezet die de indiening van de vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen.  

 

Overeenkomstig artikel 39/57 § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet werd de vordering tegen de 

verwijderingsmaatregel ingesteld binnen de vijf dagen.  

 

De verwerende partij betwist het hoogdringende karakter van de vordering niet. 

 

3.2. Verder moet worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet, slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een bestuurshandeling kan 

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

aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke 

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

 

3.3.1. In een enig middel voert verzoeker het volgende aan: 

 

“Eerste middel: Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 3 van het Europese 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) 

Op 14.01.2019 neemt de overheid de kwestieuze beslissing, t.t.z. een besluit tot overdracht aan de 

verantwoordelijke lidstaat met beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats met het oog op 

overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat (stuk 1). 

Inzake beslissingen betreffende een terugdrijving, dan wel een overdracht onder de Dublin III 

verordening, zijn de Belgische autoriteiten verplicht een deugdelijk en individueel onderzoek te voeren 

naar een mogelijke schending van het artikel 3 EVRM.  

In voorliggend dossier is dit niet gebeurd.  

Verwerende partij stelt op zeer algemene wijze dat de Italiaanse overheidsdiensten op stilzwijgende 

wijze hebben ingestemd met de behandeling van het verzoek om internationale bescherming en dat er 

ipso facto een gegarandeerde bescherming is conform art. 3 EVRM.  

Ten onrechte. 

Verweerster houdt (graag) voor dat Italië een EU land is en zodoende dat er toch wel verondersteld 

moet worden dat er een minimum aan voorzieningen zullen zijn. 

Italië werd echter reeds enkele jaren geleden op de vingers getikt omwille van gebrekkige 

voorzieningen. Naar aanleiding van het zgn. Tarakhel-arrest dd. 4 november 2014 dienden er garanties 

van de Italiaanse overheid geëist te worden, voordat asielzoekersgezinnen vanuit andere landen 

mochten worden overgedragen aan Italië in het kader van de Overeenkomst van Dublin. 

In casu zijn er heel wat uitroeptekens die erop wijzen dat verzoeker indien hij terug zal keren naar Italië 

dezelfde reeds ondergane leefomstandigheden zal moeten ondergaan en geen behandeling zal krijgen 

zoals deze nochtans gegarandeerd zou moeten worden in de Dublin III –verordening.  

1) Er werd een stilzwijgend akkoord gegeven tot overdracht.  

Het weze benadrukt dat de opvang van asielzoekers in Italië wel degelijk problematisch is en al zeker 

voor kwetsbare profielen en/of voor mensen waar geen akkoord met individuele garanties werd 

gegeven. 

Nochtans is dit in casu zeer belangrijk.  
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Op basis van reeds meegemaakte zeer schrijnende levensomstandigheden (zie supra) en de hierna 

vermelde rapporten kan niet vastgesteld worden dat verzoeker in Italië zonder meer en automatisch een 

behandeling zal krijgen die gegarandeerd wordt door art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest 

van de Grundrechten van de Europese Unie. 

Verwerende partij doet een poging tot het geven van een individuele motivering, doch slaagt hier niet in 

en laat na een onderzoek te voeren naar de mogelijkheden tot het verkrijgen van bijstand, noch maakt 

zij enige melding van gegarandeerde individuele waarborgen.  

Nochtans is de opvang enorm verschillend wanneer Italië haar akkoord met garanties geeft.  

Verzoekster verwijst naar het AIDA-rapport omtrent Italië:  

" Only in cases where it expressly recognises its responsibility under the Dublin Regulation does Italy 

indicate the most convenient airport where Dublin returnees should be sent in order to easily reach the 

competent Questura, meaning the Questura of the area where the asylum procedure had been started 

or assigned . 

In other cases, where Italy becomes responsible by tacit acceptance of incoming requests, persons 

transferred to Italy from another Member State usually arrive at the main Italian airports such as Rome 

and Milan. At the airport, border police provides to the person returned under the Dublin Regulation an 

invitation letter (“verbale di invito") indicating the competent Questura where he or she has to go." (AIDA, 

Country Report Italy, 2017 Update, March 2018, http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-

download/aida_it_2017update.pdf, 47 - 49 ) 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat het voorliggende verzoek op stilzwijgende wijze werd aanvaard.  

Dit zou an sich uw Zetel reeds tot nadenken moeten stemmen. Verzoeker zal met andere woorden 

reeds vanaf haar aankomst in de luchthaven aan haar lot worden overgelaten. 

Dat de overdracht stilzwijgend werd aanvaard, kan enkel wijzen op de afwezigheid van individuele 

waarborgen in voorliggend dossier.  

De beoordeling in de bestreden beslissing komt bevreemdend over bij verzoeker, gelet op het feit dat hij 

reeds eerder 10 dagen werd opgesloten in mensonterende omstandigheden, er geen medicatie voor 

handen was noch toegang tot onderwijs 

Eens verzoeker werd vrijgelaten diende hij op straat te slapen en kon hij overleven dankzij vrijwilligers 

die voedsel uitdeelden.  

Thans stelt de overheid echter dat een uitwijzing naar Italië geen schending zou uitmaken van art. 3 

EVRM . Dit noopt verzoeker tot de volgende vragen:  

- Uit wat blijkt dit dan wel?  

- Waarom zou het nu anders zijn?  

Het is dan ook een raadsel voor verzoeker waarom de overheid geen individuele garanties heeft 

gevraagd.  

2) Verzoeker heeft een kwetsbaar profiel  

Hij is reeds 10 dagen opgesloten geweest in Italië in mensonterende omstandigheden (zie supra). 

Hierop werden hem alle opvangvoorzieningen ontzegd en diende hij op straat te slapen. 

Er was op geen enkel moment medicatie voorhanden noch was er toegang tot onderwijs. 

Voor voedsel was hij aangewezen op vrijwilligers. 

Verzoeker heeft duidelijk naar voor gebracht dat hij een kwetsbaar profiel heeft. 

De overheid heeft met deze overwegingen geenszins rekening gehouden.  

Het weze dan ook onderstreept dat zij deze verplichting geheel naast zich neerlegt en dit door na te 

laten een deugdelijk onderzoek te voeren naar de opgeworpen kwetsbaarheid van verzoekster.  

3) Het Salvini-decreet 

Daarenboven heeft verwerende partij bij het nemen van haar beslissing nagelaten om de gewijzigde 

politieke realiteit in Italië in rekening te brengen.  

De RVV heeft reeds overdrachtbeslissingen bij UDN geschorst omwille van het feit dat de overheid in 

gebreke bleef om een deugdelijk en rigoureus onderzoek te voeren naar het bestaan van een reëel 

risico voor een schending van artikel 3 EVRM. 

Dat, indien verwerende partij een deugdelijk en rigoureus onderzoek had gevoerd en zij alle elementen 

die zij wist, dan wel redelijkerwijs had moeten weten, in rekening had gebracht, zij tot een ander besluit 

had gekomen, namelijk dat bij een terugkeer naar Italië, verzoeker wel degelijk een reëel risico loopt op 

een schending van artikel 3 EVRM, gelet op de afwezigheid van voldoende opvangmogelijkheden en de 

afwezigheid van toegang tot medische zorgen.  

Het weze onderstreept dat het Salvini-decreet wel degelijk pertinente wijzigingen doorgevoerd heeft aan 

het opvangsysteem en de toegang tot medische zorgen binnen het opvangsysteem in Italië.  

Dat bij een terugkeer naar Italië, verzoeker wel degelijk een reëel risico loopt op een schending van 

artikel 3 EVRM, gelet op de afwezigheid van voldoende opvangmogelijkheden en de huidige 

repressieve regering naar vluchtelingen toe zoals bv. de wijzigingen ingevolge het "Salvini-decreet".  
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“The Decree-Law also restricts the System of Protection of Asylum Seekers and Refugees (SPRAR), a 

network of small-scale decentralised reception projects with 35,881 funded accommodation places at 

the moment, to beneficiaries of international protection and unaccompanied children. Asylum seekers 

and persons holding humanitarian protection status would thereby be excluded from SPRAR and have 

access only to first reception centres and temporary reception centres (CAS), where living conditions are 

often critical.” (AIDA, Italy: Latest immigration decree drops protection standards, 

https://www.asylumineurope.org/news/26-09-2018/italy-latest-immigration-decree-drops-protection-

standards ) 

Het gevolg van het Salvini-decreet is met andere woorden een beperkte toegang tot de SPRAR-locaties 

tot slechts een handvol vluchtelingen.  

Alle andere asielzoekers, waaronder ook gezinnen met kinderen, kunnen alleen nog terecht in 

grootschalige en tijdelijke centra (zgn. CAS-locaties) waar de levensomstandigheden vaak kritiek zijn, 

zoals is gebleken uit diverse onderzoeksrapporten van mensenrechtenorganisaties zoals AIDA (zie 

hieronder): 

Reports published throughout 2016 and 2017 by organisations such as Doctors for Human Rights 

(MEDU),386 Naga,387 Lunaria,388 and LasciateCIEntrare together with Libera and Cittalia,389 clearly 

show the serious problems and deficiencies of many of such structures: unsuitable structures reception; 

lack of hygiene and lack of safety conditions minimally adequate for both guests and workers; lack of 

preparation of the staff and staff shortages. (AIDA, Country Report Italy, 2017 Update, March 2018, p. 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_it_2017update.pdf, 88 – 89) 

In Italië is er een zeer groot onderscheid met betrekking tot de onderscheiden opvanglocaties. 

Verzoekster verwijst dienaangaande naar rapporten van : 

- Médecins Sans Frontières van 08.02.2018 (MSF, Migrants and refugees on the margins of society, 

https://www.msf.org/italy-migrants-and-refugees-margins-society, zie verslag bij link. 

Dit rapport gaat over de toegang tot algemene voorzieningen in Italië. Bij gebreke aan goede 

opvangcentra ontstaan er vaak informele communes waar asielzoekers, vluchtelingen op de rand van 

de marginaliteit leven.  

- AIDA rapport Italië 2017 zoals updatet in maart 2018  

Deze rapporten zijn unaniem . De levensomstandigheden in Italië en meer bepaald in de CAS – 

opvangcentra (waarvan de middelen nog eens verder beperkt wordt door het SALVINI-decreet) waren 

reeds voor het SALVINI-decreet kritiek. 

Doordat opeens een grote groep mensen die ingevolge het SALVINI-decreet niet meer in de SPRAR-

locaties terecht kunnen en/of doorverwezen worden van deze locaties, staan deze CAS-opvangcentra 

nog meer onder druk.  

Verweerster diende in haar beslissing eveneens in te gaan op de bredere gevolgen die het beperken 

van de opvang in de SPRAR-locaties kan hebben voor de opvangvoorzieningen in Italië in het 

algemeen. 

Het is dan ook essentieel om te weten in wat voor een locatie dat verzoeker terecht komt. De kwaliteit 

van de zogenaamde CAS – opvanglocaties verschillen dag en nacht met deze van de SPRAR – 

opvanglocaties. 

Verweerster gaat hier niet verder op in.  

Verweerster is wel degelijk gehouden tot een deugdelijk en rigoureus onderzoek.  

Dat Uw Raad hier in een eerder schorsingsarrest als volgt over oordeelde:  

"De verwerende partij voert wel terecht aan dat de verwerende partij voor het nemen van de bestreden 

beslissing met alle elementen die wij kende, dan wel redelijkerwijs had moeten kennen, rekening 

moeten houden in het kader van het deugdelijk en rigoureus onderzoek dat artikel 3 van het EVRM 

vereist. De verzoekende partij voert aan dat de verwerende partij rekening had moeten houden met 

"Salvini-decreet" dat op 5 oktober 2018 in werking getreden is. De verzoekende partij licht kort bet 

voormeld decreet toe. Voorts wijst de verzoekende partij erop dat zowel UNHCR en de Commissioner 

for Human Rights hun bezorgdheden kenbaar hebben gemaakt. Het is inderdaad dat uit de stukken die 

de verzoekende partij bijbrengt blijkt dat het UNHCR op 5 november 2018 en de Commissioner for 

Human Rights op 15 november 2018 hebben aangegeven dat ze bezorgd zijn dat voormeld decreet sen 

negatieve impact zal hebben op Italiaans opvangsysteem. Uit hetgeen dar de verzoekende partij 

bijbrengt blijkt dat het decreet een aantal veranderingen in de opvang van vreemdelingen in Italië tot 

gevolg heeft. Noch uit de motieven van de bestreden beslissing noch uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing rekening 

hoeft gehouden met de wetswijzigingen in Italië en de gevolgen ervan voor de CAS-

opvangvoorzieningen in Italië nu de toegang tot de SPRAR-opvanglocaties beperkt wordt. In de 

bestreden beslissing wordt daarenboven aangegeven dat er momenteel een hoge instroom is van 

kandidaat-vluchtelingen en economische migranten ten gevolge van de politieke gebeurtenissen die 

plaatsgrepen en plaatsgrijpen in Noord-Afrika en Midden-Oosten. In de nota met opmerkingen wordt 
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omtrent voormelde wetswijzigingen in Italië geen nader informatie bijgebracht. Ook wordt niet 

uiteengezet wat de gevolgen van deze wetswijzigingen zijn voor het opvangnetwerk. In het kader van 

een zorgvuldig onderzoek op grond van artikel 3 van het EVRM komt het in casu aan de verwerende 

partij toe om te onderzoeken of voormelde wetswijziging een zodanige structurele verslechtering van de 

opvangomstandigheden in Italië veroorzaakt dat Dublin-terugkeerders een reëel risico lopen op een 

behandeling die strijdig is met artikel 3 van het EVRM."(RvV 21 december 2018 , nr. 214.616) 

Verzoeker brengt het begin van bewijs bij dat bij een eventuele verwijdering naar Italië, hij het voorwerp 

zal uitmaken van een vernederende en onmenselijke behandeling in de zin van 3 EVRM gelet op het 

gegeven dat de opvangstructuur van het land wordt overspoeld en geen waarborgen gegeven kunnen 

worden voor een menswaardig bestaan als asielzoeker, iets wat verzoeker de facto reeds aan de lijve 

heeft ondervonden. 

In casu is het belangrijk om zich te steunen op algemeen bekende feiten en landenrapporten van 

verschillende vooraanstaande NGO's om inzicht te krijgen in het procedurele verloop eenmaal 

verzoeker wordt overgedragen aan Italië. Dat deze informatie bovendien actueel dient te zijn.  

Gelet op de gewijzigde politieke situatie in Italië en in het bijzonder ingevolge de inwerkingtreding van 

het SALVINI-decreet , is de informatie van verwerende partij niet langer pertinent. 

Verwerende partij had dan ook minstens rekening moeten houden met de gewijzigde politieke realiteit.  

Zij dient haar besluit te baseren op alle gegevens die zij wist, dan wel redelijkerwijs had moeten weten.  

De overheid laat onterecht na om hieromtrent te motiveren.  

Dat verwerende partij deze elementen op deugdelijke wijze had moeten onderzoeken, staat 

onmiskenbaar vast. Dat verwerende partij, indien zij dit noodzakelijk achtte om de waarachtigheid van 

deze verklaringen van verzoeker te beoordelen, een proprio motu onderzoek diende te voeren. 

Uw Raad moet vaststellen dat de overheid nagelaten heeft om bij het nemen van de bestreden 

beslissing een grondig onderzoek te voeren inzake een mogelijke schending van artikel 3 EVRM. 

De schending van het zorgvuldigheidbeginsel in het licht van artikel 3 EVRM is gegrond.” 

 

3.3.2. Aangaande de opgeworpen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken.  

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

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

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

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en het gedrag van de 

verzoekende partij (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 

218). Artikel 4 van het Handvest heeft dezelfde inhoud en moet dan ook conform artikel 52, 3 van het 

Handvest dezelfde inhoud en reikwijdte als artikel 3 van het EVRM worden toegekend.  

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) heeft reeds geoordeeld dat de 

verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van artikel 3 van het EVRM kan opleveren en 

dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, wanneer er zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van bestemming een reëel gevaar loopt 

om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze 

omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat 

land te verwijderen (zie vaste rechtspraak EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, § 

96).  

 

Hierbij moet benadrukt worden dat ook in het kader van het EVRM het vermoeden niet onweerlegbaar is 

waarop het systeem van de Dublinverordening is gebaseerd dat de voor overdracht aangezochte 

lidstaat de fundamentele rechten neergelegd in het EVRM zal eerbiedigen. Dit is het wederzijds 

vertrouwensbeginsel (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 om 

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, par. 104). 

Ook het Hof van Justitie onderschrijft het belang van het wederzijds vertrouwensbeginsel maar heeft 

ook benadrukt dat de overdracht van verzoekers om internationale bescherming in het kader van het 
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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 van Justitie heeft geoordeeld dat 

een verzoeker om 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 om 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 C411/10 en 493/10).  

 

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

overdracht aangezochte lidstaat een procedure hanteert waarin voldoende waarborgen zijn voorzien om 

te voorkomen dat een verzoeker om 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, par. 342).  

 

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 zijn 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 op zich niet leidt tot 

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

Koninkrijk, § 111). Het komt verzoeker toe om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende 

gronden die aannemelijk maken dat hij bij verwijdering naar het land van bestemming rechtstreeks of 

onrechtstreeks zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 

oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754).  

 

Er rust op de verwerende partij, bij het nemen van een verwijderingsbeslissing, de plicht om een zo 

nauwkeurig mogelijk onderzoek te verrichten van gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

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

Griekenland, §§ 293 en 388).  

 

Wat het onderzoek naar de persoonlijke situatie betreft, oordeelde het Hof van Justitie in een arrest van 

16 februari 2017 dat zelfs indien niet ernstig hoeft te worden gevreesd voor systeemfouten in de lidstaat 

die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, een 

verzoeker om 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 risico inhoudt 

dat de betrokkene wordt onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van 

artikel 4 van het Handvest. Dit vereist volgens het Hof een onderzoek naar individuele elementen die 

een overdracht in de weg staan (HvJ 16 februari 2017, C.K. e.a. t. Slovenië, C-578/16 PPU).  

 

In het arrest Tarakhel van het EHRM, genomen in grote kamer, dat inzake overdrachten naar Italië een 

principearrest kan genoemd worden en waarnaar verzoeker verwijst, stelt het EHRM in § 115 dat, ook al 

kan de algemene situatie van de opvangsituatie in Italië op zich geen belemmering zijn voor alle 

verwijderingen van verzoekers om internationale bescherming naar dat land, desalniettemin uit de data 

en informatie blijkt dat ernstige twijfel rijst aangaande de capaciteiten van het systeem. De mogelijkheid 

dat een aanzienlijk aantal verzoekers zich zonder opvang of in een overbevolkte opvangsituatie zonder 

privacy, of zelfs in onhygiënische of gewelddadige omstandigheden bevindt, kan niet als ongegrond 

worden beschouwd. Het Hof wijst erop dat verzoekers om internationale bescherming op zich kwetsbaar 

zijn, maar dat kinderen een extreme kwetsbaarheid vertonen zelfs vergezeld door hun ouders en dat 
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bijgevolg vereist is dat garanties van de Italiaanse autoriteiten worden verkregen dat onder meer opvang 

wordt verzekerd bij aankomst in Italië.  

 

De Raad leidt hieruit af dat het Hof de situatie in Italië niet gelijkstelt met de situatie zoals in Griekenland 

ten tijde van het MSS-arrest, zodat geen situatie voorligt van systeemfouten die een overdracht van om 

het even welke verzoeker om internationale bescherming verhindert. Er blijkt wel dat de situatie 

minstens precair te noemen is, zodat moet nagegaan worden of verzoeker een bijkomende 

kwetsbaarheid vertoont die concrete en individuele garanties noodzaakt teneinde een schending van 

artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest te vermijden.  

 

Wat betreft de algemene situatie in Italië heeft het EHRM het standpunt in dit principearrest, dat reeds 

dateert van 4 november 2014, dat er in Italië geen systeemfouten zijn die een overdracht voor om het 

even welke verzoeker om internationale bescherming verhindert, herhaald in tal van 

(onontvankelijkheids)beslissingen, waaronder nog in de zaak H. t. Zwitserland van 7 juni 2018, 

67981/16.  

 

Verzoeker wijst evenwel op het feit dat het Salvini-decreet pertinente wijzigingen heeft doorgevoerd aan 

het opvangsysteem en de toegang tot medische zorgen binnen het opvangsysteem. Hij vreest 

onvoldoende opvangmogelijkheden en citeert hierbij uit een artikel gepubliceerd door AIDA/ECRE 

waarin wordt gesteld dat “The Decree-Law also restricts the System of Protection of Asylum Seekers 

and Refugees (SPRAR), a network of small-scale decentralised reception projects with 35,881 funded 

accommodation places at the moment, to beneficiaries of international protection and unaccompanied 

children. Asylum seekers and persons holding humanitarian protection status would thereby be 

excluded from SPRAR and have access only to first reception centres and temporary reception centres 

(CAS) where living conditions are often critical.” (AIDA, Italy: Latest immigration decree drops protection 

standards. https://www.asylumineurope.org/news/26-09-2018/italy-latest-immigration-decree-drops-

protection-standards)”. Hij verwijst ook naar p. 88 en 89 van het AIDA-rapport zoals eveneens gevoegd 

aan het administratief dossier en naar een rapport van Médecins sans Frontières van 8 februari 2018.  

 

Verzoeker vervolgt dat hieruit blijkt dat de toegang tot de SPRAR-locaties wordt beperkt tot een handvol 

vluchtelingen en dat alle andere verzoekers om internationale bescherming enkel nog in tijdelijke centra, 

zoals de CAS-locaties kunnen terechtkomen, waar de situatie vaak kritiek is, zoals een gebrek aan 

hygiëne, gebrek aan veiligheidsomstandigheden en een gebrek aan opleiding van het personeel en aan 

personeel op zich (AIDA-rapport p. 88 en 89). Verzoeker verwijt de verwerende partij geen onderscheid 

te maken tussen het niveau van de verschillende opvanglocaties. Nochtans is verzoeker van oordeel dat 

de levensomstandigheden in de CAS-centra reeds voor het Salvini-decreet kritiek waren en thans 

ingevolge het decreet een bijkomende grote groep van mensen zal moeten opvangen, zodat de CAS-

opvangcentra nog meer onder druk komen te staan. Bijgevolg acht verzoeker het cruciaal te weten in 

welk opvangcentrum hij zal terechtkomen omdat de CAS-centra dag en nacht verschillen van de 

SPRAR-opvanglocaties. Nu de verwerende partij hier niet op ingaat, meent verzoeker dat zij geen 

deugdelijk en rigoureus onderzoek heeft gedaan. Tot slot citeert verzoeker uitgebreid uit een 

schorsingsarrest van de Raad en stelt hij dat het belangrijk is dat de verwerende partij zich steunt op 

actuele informatie die rekening houdt met de gewijzigde politieke situatie en meer in het bijzonder de 

inwerkingtreding van het Salvini-decreet.  

 

De Raad stelt prima facie vast dat het schorsingsarrest waaruit verzoeker uitgebreid citeert, betrekking 

had op een overdrachtsbesluit waarin noch uit de motieven van de bestreden beslissing, noch uit de 

stukken van het administratief dossier bleek dat de verwerende partij bij het nemen van de beslissing 

enigszins rekening had gehouden met de wetswijzigingen en de gevolgen ervan voor de CAS-

opvangvoorzieningen.  

 

Thans heeft de verwerende partij wel uitgebreid gemotiveerd over dit decreet. Zij stipt aan dat dit 

decreet als gevolg heeft dat Dublinterugkeerders na hun overdracht aan Italië niet langer in een 

SPRAR- of CAS-locatie maar slechts in een CAS-locatie terecht zullen komen. Zij meent dat de opvang 

in de CAS-locatie niet kan beschouwd worden als een structureel of systematisch tekortschieten wat 

betreft de opvang van Dublinterugkeerders en dit zelfs onafgezien van het feit of de betrokken personen 

al dan niet kwetsbaar zijn. In geval van overdracht van kwetsbare personen wordt op grond van artikel 

32 van de Dublin III-verordening alle relevante informatie over bijzondere behoeften uitgewisseld met de 

Italiaanse autoriteiten om te waarborgen dat de betrokken persoon de nodige zorg zal verkrijgen. De 

verwerende partij vervolgt dat bovendien niet blijkt dat de benodigde zorg enkel kan verkregen worden 

in SPRAR-locaties. Uit het Salvini-decreet blijkt volgens de verwerende partij niet dat 
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Dublinterugkeerders zonder specifieke behoeften geen opvang meer krijgen. Er zijn volgens de 

verwerende partij geen concrete of objectieve elementen aanwezig dat het Salvini-decreet leidt tot aan 

het systeem gerelateerde tekortkomingen in de opvang van Dublinterugkeerders. De verwerende partij 

vervolgt dat niet is aangetoond dat er een verslechtering is van de opvangomstandigheden in Italië van 

terugkeerders waarbij zij veel belang hecht aan het feit dat het aantal in Italië gearriveerde verzoekers 

om internationale bescherming in 2018 substantieel lager ligt dan de voorbije jaren. Uit het zogenoemde 

“Italy weekly snapshot” van UNHCR van 31 december 2017 blijkt, zo stelt de verwerende partij, dat in 

2016 en 2017 respectievelijk 181.426 en 117.119 verzoekers in Italië zijn aangekomen, terwijl uit de 

Italy weekly snapshot van 31 december 2018 blijkt dat tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 

22.935 verzoekers om internationale bescherming zijn aangekomen. Op basis van die vaststellingen 

mag het volgens de verwerende partij voor ieder logisch en redelijk denkend mens duidelijk zijn dat de 

opvangstructuren in Italië niet op instorten staan of zelfs maar onder grote druk staan en dat er sprake 

zou zijn van systematische tekortkomingen wat betreft het opvangsysteem in Italië.  

 

Bijgevolg heeft de verwerende partij prima facie in dit overdrachtsbesluit wel rekening gehouden met de 

gewijzigde politieke situatie en meer in het bijzonder met de inwerkingtreding van het Salvini-decreet. 

Verzoeker betwist niet dat het grootste gevolg van het Salvini-decreet, wat betreft de opvang voor 

verzoekers om internationale bescherming, is dat zij geen toegang meer krijgen tot de SPRAR-centra, 

doch enkel tot de CAS-centra of eerste lijnsopvangcentra. Althans blijkt dit uit het door verzoeker 

geciteerde citaat in zijn verzoekschrift en de publieke bron van 26 september 2018, die hij citeert. 

 

Kernbetoog van verzoeker is evenwel dat de situatie in die CAS-centra reeds kritiek was en als gevolg 

van het decreet nog meer onder druk zal komen te staan omdat hier nog meer verzoekers om 

internationale bescherming in zullen moeten opgevangen worden, nu zij niet langer toegang krijgen tot 

de SPRAR-centra. Hij verwijst hiervoor onder meer naar de relevante passages in het AIDA-rapport. 

 

Uit dit AIDA-rapport dat up-to-date is tot 31 december 2017, blijkt dat de omstandigheden in de CAS-

centra werden beschreven in rapporten van verschillende organisaties waarbij inderdaad, zoals 

verzoeker aangeeft met verwijzing naar de pagina’s 88 en 89, op tekortkomingen werd gewezen op vlak 

van hygiëne, veiligheid, opleiding van het personeel of gebrek aan personeel. Er worden concrete 

waarnemingen van 2016 en 2017 weergegeven van CAS-centra die gewag maken van tekortkomingen 

die gaan van enerzijds overbevolking, de afwezigheid van toegang tot Italiaanse lessen, de afwezigheid 

van opgeleid of gekwalificeerd personeel, een zeer geïsoleerde ligging van het centrum waarbij 

verzoekers geen vervoersbewijzen krijgen voor openbaar vervoer, geen contact met de lokale omgeving 

tot anderzijds onaangepaste winterkledij, onderbroken beschikbaarheid van warm water en elektriciteit, 

centra waarin de bewoners verklaarden voor elk medisch probleem hetzelfde medicijn te ontvangen of 

zelfs het feit dat voorlopige maatregelen op grond van artikel 39 bij het EHRM moesten worden 

gevorderd voor de situatie van een volwassene met drie kinderen, waarna de kinderen naar een ander 

centrum werden overgebracht. Tegelijk stelt hetzelfde rapport dat aangezien het functioneren van een 

CAS-centrum afhankelijk is van akkoorden tussen het management en de prefectura en het 

professionalisme van de betrokkenen, sommige CAS-centra wel opvangmodaliteiten kunnen bieden die 

gelijk zijn aan die van de SPRAR-centra. Vervolgens gaat het rapport in op de kwaliteit van de opvang in 

de SPRAR-centra, die inderdaad prima facie beduidend beter is.  

 

Ook al kan verzoeker prima facie gevolgd worden dat de verwerende partij in de motieven lijkt voorbij te 

gaan aan het volgens het AIDA-rapport aanzienlijk gemiddeld niveauverschil van opvang tussen de 

CAS-centra en de SPRAR-centra, waarbij in bepaalde gevallen prima facie zorgwekkende 

tekortkomingen worden gesignaleerd in die CAS-centra, dan nog kan de Raad prima facie niet 

aannemen dat de aangehaalde omstandigheden, voor een jonge man zonder bijkomende elementen 

van kwetsbaarheid (zie infra), volstaan om aannemelijk te maken dat een overdracht naar Italië een 

reëel risico op een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest creëert. Zoals de 

verwerende partij motiveert is niet aangetoond dat uit het Salvini-decreet blijkt dat mensen zonder 

specifieke behoeften geen opvang krijgen of dat er door het Salvini-decreet sprake is van een zodanige 

structurele verslechtering van de opvangomstandigheden in Italië dat Dublinterugkeerders een reëel 

risico lopen op een behandeling die strijdig is met artikel 3 van het EVRM omdat deze terugkeerders 

een beroep moeten doen op deze CAS-centra. 

 

De Raad wijst erop dat dit standpunt gedeeld wordt door de Raad van State in Nederland in zijn arrest 

van 19 december 2018, nr 201808522/1/V3. De verwerende partij lijkt zich prima facie op dit arrest, dat 

publiekelijk toegankelijk is op de website van de Nederlandse Raad van State, geïnspireerd te hebben. 

Ten overvloede wijst de Raad er wel op dat de Nederlandse Raad van State wat betreft de 
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Dublinterugkeerders die wel bijzondere behoeften hebben, inderdaad wijst op de mogelijkheid om op 

grond van artikel 32 van de Dublinverordening deze behoeften te melden aan de Italiaanse autoriteiten, 

doch dat de Nederlandse staatssecretaris wordt geacht de overdracht op te schorten als duidelijk is dat 

Italië daar niet kan aan voldoen. Eveneens geheel ten overvloede wijst de Raad op het recent en zeer 

uitgebreid gemotiveerd arrest van december 2018 van de Immigration and Asylum Chamber van het 

Upper tribunal in de zaak SM, SOM en RK v. the Secretary of State for the Home Department waarin de 

Upper Tribunal voor Dublinoverdrachten naar Italië een onderscheid maakt tussen zaken waarin geen 

specifieke bijkomende kwetsbaarheden voorliggen naast het feit een verzoeker om internationale 

bescherming te zijn of wanneer dit wel het geval is. In geval van een voldoende ernstige kwetsbaarheid 

heeft de Upper Tribunal het ontbreken van bijkomende garanties of het niet aanvaarden om de zaak zelf 

te behandelen onder de discretionaire bepaling van artikel 17 van de Dublin III-verordening als motief 

genomen voor de vernietiging van de beslissing. Hij verwoordt het als volgt in §340: “in cases where an 

applicant is arguably able to demonstrate significant mental and/or physical health problems or 

disabilities, such as might be found to constitute significant vulnerability, a failure on the part of the 

respondent to consider exercising discretion under Article 17, or to seek assurance form the Italian 

authorities that appropriate support and accomodation would be in place before effecting a transfer, 

would be likely to render a decision to return the applicant unlawful.” 

 

Waar verzoeker van oordeel is dat de situatie in die CAS-centra na het Salvini-decreet nog slechter is 

geworden, stelt de Raad prima facie vast dat de informatie die in het administratief dossier zit enkel 

betrekking heeft op de situatie in de CAS-centra voor de inwerkingtreding van het decreet. De 

waarnemingen dateren van 2016 en 2017, terwijl het Salvini-decreet is goedgekeurd door de Italiaanse 

Ministerraad op 24 september 2018. Zoals supra reeds uiteengezet neemt de Raad niet aan dat de 

situatie in de CAS-centra op grond van de aangehaalde rapporten voor de inwerkingtreding van het 

Salvini-decreet dermate slecht was dat het louter verblijf aldaar voor een verzoeker zonder bijkomende 

kwetsbaarheid een situatie creëert die strijdt met artikel 3 van het EVRM. Met zijn veronderstelling dat 

door het decreet de druk thans is verhoogd op de CAS-centra, gaat verzoeker voorbij aan de 

cijfergegevens die de verwerende partij heeft vermeld aangaande de aanzienlijke daling van het aantal 

beschermingsverzoeken in Italië in 2018. Zelfs indien kan aangenomen worden dat als gevolg van het 

Salvini-decreet verzoekers om internationale bescherming, andere dan niet begeleide minderjarigen, 

zullen verplicht zijn zich te begeven naar de CAS-centra, dan nog is er een indrukwekkende daling vast 

te stellen van bijna 120.000 aankomsten in 2017 tot iets meer dan 23.000 in 2018. Deze informatie vindt 

steun in het administratief dossier. Ook al lijkt de verwerende partij er nu prima facie optimistisch vanuit 

te gaan dat het Italiaans opvangsysteem daarom “niet meer onder grote druk staat” ondanks het 

algemeen bekend feit van de jarenlange massale instroom aan verzoekers om internationale 

bescherming, kan de Raad prima facie wel aannemen dat er thans geen sprake is van het “op instorten 

staan” van het Italiaans opvangsysteem. De Raad neemt prima facie en in casu dan ook niet aan dat op 

grond van de thans aangevoerde bronnen door de partijen de situatie in de CAS-centra na het intreden 

van het Salvini-decreet dermate slecht zou geworden zijn dat de aanwezigheid van verzoeker aldaar de 

graad van hardheid van artikel 3 van het EVRM bereikt, omdat niet mag voorbij gegaan worden aan de 

aanzienlijke daling van het aantal beschermingsverzoeken in 2018. Prima facie ligt thans geen afdoende 

informatie voor om dit te kunnen aannemen, ook al zal de situatie nauwgezette opvolging blijven 

behoeven. De Raad kan dan ook prima facie niet ingaan op de verregaande vereiste van verzoeker dat 

aan de verwerende partij wordt opgelegd na te gaan aan welk specifiek opvangcentrum hij zal worden 

toegewezen.  

 

Zoals gesteld neemt de Raad thans prima facie niet aan dat verzoeker persoonlijk een bijkomende 

kwetsbaarheid vertoont die concrete en individuele garanties noodzaakt teneinde een schending van 

artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest te vermijden.  

 

Vooreerst stelt de Raad dienaangaande vast dat wat betreft de persoonlijke omstandigheden, verzoeker 

in het verzoekschrift aanvoert dat hij in Italië 10 dagen opgesloten werd in mensonterende 

omstandigheden, dat hem daarna alle opvangvoorzieningen werden ontzegd, dat er geen medicatie of 

toegang tot onderwijs voorhanden was, dat hij voor voedsel aangewezen was op vrijwilligers. De 

raadsman van verzoeker verduidelijkt ter zitting dat zijn cliënt in Italië geen medicatie kreeg, ondanks de 

huidaandoening of allergie waaraan hij lijdt. In het verzoekschrift stelt verzoeker dat hij duidelijk naar 

voor heeft gebracht dat hij een kwetsbaar profiel heeft, in tegenstelling tot wat de verwerende partij in de 

beslissing stelt. De verwerende partij zou eveneens nagelaten hebben een deugdelijk onderzoek te 

doen naar de opgeworpen kwetsbaarheid van verzoeker. Indien de verwerende partij een rigoureus 

onderzoek had gedaan, dan zou zij volgens verzoeker tot een andere beslissing gekomen zijn.  
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De Raad stelt vast dat verzoeker verschillende malen werd gehoord: op 3 augustus 2018, 7 en 28 

september 2018, 22 augustus 2018, 5, 6, 10 en 11 oktober 2018, 19 en 28 december 2018. In geen 

enkel van deze gehoren heeft verzoeker melding gemaakt van medische problemen of van andere 

elementen waaruit een kwetsbaarheid zou blijken. De verwerende partij heeft met de verklaringen van 

verzoeker ook rekening gehouden en daaromtrent gemotiveerd in de bestreden beslissing. Zo stelt de 

verwerende partij dat verzoeker verklaarde geen medische problemen te hebben, dat de centrumarts dit 

bevestigt en dat verzoeker verklaart geen familie, partner of kinderen te hebben in België. Hij verklaarde 

te willen doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk en niet terug te willen naar Eritrea omdat er daar geen 

goed leven is. Uit het gehoor van 28 december 2018 blijkt dat verzoeker verklaarde niet terug te willen 

naar Italië omdat er daar geen voorzieningen zijn en hij buiten moet slapen. De verwerende partij 

motiveert in de bestreden beslissing dat verzoeker evenmin concrete elementen aanbrengt dat een 

terugkeer naar Italië een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2011/95/EU of op artikel 3 van het 

EVRM en dat een loutere vrees voor een schending van art. 3 van het EVRM niet volstaat omdat deze 

niet gestoeld is op de eigen persoonlijke ervaring van betrokkene. In dit verband wordt opgemerkt dat 

verzoeker inderdaad melding heeft gemaakt van het feit dat hij geen voorzieningen kreeg en buiten 

moest slapen, maar dit was blijkbaar na de periode van tien dagen waarin hij naar eigen zeggen 

vastgehouden werd, zoals aangevoerd in het verzoekschrift. De vaststelling van de verwerende partij 

inzake artikel 3 van het EVRM bij een terugkeer naar Italië wordt hiermee niet aangetast. Wat betreft zijn 

vrees voor terugkeer naar Eritrea stelt de verwerende partij terecht dat deze informatie slaat op de 

inhoudelijke beoordeling van een beschermingsverzoek die niet plaatsvindt in de Dublinprocedure. Zij 

motiveert eveneens dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat zijn verzoek om internationale 

bescherming niet op correcte wijze zal worden onderzocht. Uit geen enkel gehoorverslag blijkt dat 

verzoeker gewag heeft gemaakt van een medische problematiek, wat bevestigd wordt door de 

centrumarts die op 21 december 2018 verzoeker heeft onderzocht. De Raad volgt verzoeker prima facie 

dan ook niet dat in casu geen deugdelijk onderzoek naar de eventuele bijkomende kwetsbaarheid is 

gebeurd.  

 

De beweerde extra kwetsbaarheid maakt verzoeker niet aannemelijk in het verzoekschrift. Zoals gesteld 

wordt zijn medische problematiek, pas voor het eerst aangevoerd in het verzoekschrift en 

geconcretiseerd ter zitting, niet bevestigd door de centrumarts. In een dergelijk geval acht de Raad het 

niet redelijkerwijs vereist dat bijkomende individuele waarborgen door de verwerende partij aan de 

Italiaanse instanties worden gevraagd. 

  

Dat in casu de overdracht plaats heeft na stilzwijgend akkoord van Italië, noodzaakt op zich niet dat er 

bijkomende individuele garanties moeten worden gevraagd. Het uitvoeren van een Dublin-overdracht op 

basis van een stilzwijgend akkoord is uitdrukkelijk in artikel 22, lid 7, van de Dublin-III-Verordening 

voorzien en houdt de verplichting in om de persoon over te nemen en te zorgen voor passende 

regelingen voor de aankomst. De Raad kan verzoeker dan ook niet volgen in zijn stelling dat hij een 

bijzonder kwetsbaar profiel heeft. Verzoeker is een alleenstaande jongeman, waarvan de advocaat ter 

zitting verklaart dat hij een huidaandoening of een allergie heeft maar daarvan geen enkel stuk 

voorlegde. 

 

Verzoeker gaat vervolgens in op het feit dat enkel een stilzwijgend akkoord voorligt van de Italiaanse 

autoriteiten en dat dit tot gevolg zal hebben dat hij bij aankomst in Italië aan zijn lot zal worden 

overgelaten. Hierdoor wordt volgens verzoeker niet vooraf geïnformeerd welke Questura 

verantwoordelijk is voor zijn beschermingsverzoek en die stilzwijgende overdracht kan enkel wijzen op 

afwezigheid van individuele waarborgen voor verzoeker.  

 

De Raad kan verzoeker volgen dat in geval van een stilzwijgend akkoord, zoals in casu, er in elk geval 

geen sprake is van individuele garanties, noch van een duidelijke indicatie welke Questura voor hem 

verantwoordelijk is. De Raad heeft supra evenwel geduid waarom prima facie geen extra kwetsbaar 

profiel van verzoeker kan aangenomen worden en dat ook de invoering van het Salvini-decreet - 

waardoor verzoekers om internationale bescherming in gemiddeld slechtere opvangstructuren komen 

dan in de SPRAR - op zich niet noopt tot het vereisen van individuele garanties en het voor de 

overdracht reeds kenbaar maken van de bevoegde Questura. Verder blijkt uit het door verzoeker 

geciteerde stuk uit het AIDA-rapport dat in een dergelijk geval het de grenspolitie is, die aan de 

terugkeerder een “invitation letter” of “verbale di invito” geeft bij aankomst in de luchthaven waarin de 

competente Questura wordt aangegeven. De Raad leest wel dat het Aida-rapport vermeldt, met 

verwijzing naar een rapport van Artsen zonder Grenzen van februari 2018, dat er een stijging is bij de 

Dublinterugkeerders van mensen die niet onmiddellijk en automatisch toegang hebben tot opvang. Uit 

wat blijkt leggen bepaalde Questura beperkingen voor het indienen van een beschermingsverzoek op 



  

 

 

RvV X - Pagina 17 

van bijvoorbeeld enkel tweemaal per week of worden soms zelfs nationaliteit gebonden beperkingen 

opgelegd, wat prima facie zorgwekkend is, doch niet voor onderdanen van Eritrea. Voor deze laatsten 

blijkt uit de statistieken van p. 7 een hoog internationaal beschermingspercentage.  

 

De Raad kan verzoeker prima facie niet volgen in diens conclusie dat hij bij een eventuele overdracht 

aan Italië het voorwerp zal uitmaken van een vernederende of onmenselijke behandeling in de zin van 

artikel 3 van het EVRM omdat de opvangstructuur van het land wordt overspoeld en geen individuele 

waarborgen zijn gevraagd door de verwerende partij.  

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 3 van het EVRM wordt prima facie 

niet aangenomen.  

 

Het enig middel is niet ernstig. 

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. Dit volstaat om de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

4. Kosten 

 

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

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

onderzocht. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig januari tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME A. DE SMET 

 

 


