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 nr. 231 073 van 10 januari 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat L. ACHAOUI 

Louis Mettewielaan 9/38 

1080 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Eritrese nationaliteit te zijn, op 7 januari 2020 heeft 

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

te vorderen van de beslissing van 24 december 2019 tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

Gezien titel Ibis, 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 7 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. ACHAOUI die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. SCHREURS die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker dient op 14 juni 2019 een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. Het EURODAC-

onderzoek wees uit dat verzoeker in Italië een asielaanvraag heeft ingediend op 13 juni 2018 en 18 juni 

2018. Op 10 september 2018 dient verzoeker een asielaanvraag in in Frankrijk. 
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Op 5 augustus 2019 wordt een terugnameverzoek gericht aan de Franse autoriteiten en aan de 

Italiaanse autoriteiten. Op 7 augustus 2019 weigert Frankrijk de overname van verzoeker omdat hij 

vanuit Frankrijk gerepatrieerd werd naar Italië op grond van de Dublin-III-Verordening. Italië antwoordt 

aanvankelijk niet op het overnameverzoek, waardoor er een tacit agreement tot stand kwam. Op 14 

november 2019 bevestigt Italië het akkoord op grond van artikel 18.1.b van de Dublin-III-Verordening en 

dit met de mededeling dat verzoeker dient gerepatrieerd te worden via Turijn. Op 2 januari 2020 neemt 

de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten onder 

een bijlage 26quater. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF 

MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

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 / 

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

 

naam : M. M. 

voornaam : A. 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : (…) 

nationaliteit : Eritrea 

 

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 dat 

aan Italië (2) 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 18.1.b van Verordening (EU) 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 

2013. 

 

De heer M. M. A., verder de betrokkene, die claimt staatsburger van Eritrea te zijn, bood zich op 

11/06/2019 aan bij onze diensten waarbij hij de wens uitdrukte een verzoek voor internationale 

bescherming in te dienen. Hij diende op 14/06/2019 een verzoek voor internationale bescherming in en 

was hierbij niet in het bezit van identiteitsdocumenten. De betrokkene verklaarde dat hij nooit in het bezit 

is geweest van een paspoort en zijn identiteitskaart heeft verloren in Soedan. De betrokkene is wel in 

het bezit van een kopie van zijn legerboekje. 

 

Dactyloscopisch onderzoek in het kader van het verzoek d.d. 11/06/2019 leidde tot treffers in het kader 

van Eurodac vastgesteld ten gevolge van de vergelijking van de vingerafdrukken van de verzoeker met 

de krachtens artikel 9 van Verordening 603/2013 verzamelde vingerafdrukken. Deze treffers tonen aan 

dat de betrokkene op 13/06/2018 en 18/06/2018 om internationale bescherming vroeg in Italië en op 

10/09/2018 in Frankrijk. 

 

De betrokkene werd op 11/06/2019 gehoord in het kader van zijn verzoek. Hij verklaarde religieus 

gehuwd te zijn sedert 2004 met A. M. (V- 1985 – (…) – Eritrea – Eritrea) en met haar 3 minderjarige 

kinderen te hebben, die bij de moeder verblijven. 

 

Zijn 3 zonen zijn M. M., M.(M – (…) 2004/ (…) Eritrea – Eritrea), M. M., M. (M – (…) 2007 – (…), Eritrea 

– Eritrea) en M. M., m. (M – (…) 2013 – (…) Eritrea – Eritrea). 

 

De betrokkene stelde dat hij besloot internationale bescherming te vragen in België omdat hij dit al 

eerder van plan was. Onderweg werd hij ziek (TBC) en moest hij naar het ziekenhuis in Frankrijk en 

werd hij verplicht om daar een verzoek te doen (DVZ, vraag 31). Hij verzet zicht tegen een overdracht 

naar Italië omdat daar geen medische zorg kreeg. Toen hij gerepatrieerd werd vanuit Frankrijk naar 

Italië kreeg hij geen huisvesting en daarom vertrok hij meteen uit Italië (DVZ, vraag 33). 

 

Op 05/08/2019 werd een verzoek voor de terugname van de betrokkene gericht aan de Franse 

instanties en aan de Italiaanse instanties. De Franse instanties stuurde op 07/08/2019 een weigering 

met de mededeling dat de betrokkene op 07/05/2019 op het einde van een Dublin-procedure werd 
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getransfereerd naar Italië. Italië antwoorde niet op het verzoek en werd dus onder artikel 25.2 van de 

Verordening 604/2013 verantwoordelijk voor het verzoek van de betrokkene. Op 14/11/2019 stuurde de 

Italiaanse autoriteiten alsnog hun akkoord op basis van 18.1.b van de Verordening 604/2013. Dit met de 

mededeling dat de betrokkene moet worden overgedragen via de luchthaven van Turijn. 

 

Verordening 604/2013 is een onderdeel van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, dat is 

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

de grondrechten eerbiedigen waaronder 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. Er moet dan ook 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 deze context 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 tot internationale bescherming. Dit betekent 

dat een verzoeker niet vrij een lidstaat kan kiezen en de persoonlijke appreciatie van een lidstaat of de 

enkele wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven op zich geen grond zijn voor de toepassing van 

de soevereiniteitsclausule van Verordening 604/2013. 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ-EU) oordeelde in zijn uitspraak van 21.12.2011 

in de gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10 dat niet worden uitgesloten dat de werking van het 

asielstelsel 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. Het Hof 

oordeelde wel dat de andere lidstaten geen verzoekers mogen overdragen aan de verantwoordelijke 

lidstaat onder de bepalingen van Verordening 343/2003 indien zij niet onkundig kunnen zijn van het feit 

dat fundamentele tekortkomingen met betrekking tot procedures inzake asiel en internationale 

bescherming en de 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. Hieromtrent wijzen we er op dat het aan de 

betrokkene toekomt om op grond van concrete feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat hij 

door een overdracht aan Frankrijk een reëel risico lopen op blootstelling aan omstandigheden die een 

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

 

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 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 wensen op te merken dat Italië wegens ontstentenis van antwoord op 20/08/2019 instemden met 

ons verzoek tot terugname en op 14/11/2019 een expliciet akkoord gaven op basis van 18.1.b 

Verordening 604/2013. Dit artikel 18(1)b van Verordening 604/2013 stipuleert dat: “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 naar 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”. 
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Middels het impliciet akkoord van 20/08/2019 zijn de Italiaanse instanties verantwoordelijk voor de 

terugname van de betrokkene wat betekent dat in dit geval geen sprake is van (indirect) refoulement bij 

overdracht aan Italië. De Italiaanse instanties zullen na overdracht het onderzoek van zijn verzoek 

kunnen hervatten. Ze zullen dit verzoek tot internationale bescherming afronden en de betrokkene niet 

verwijderen naar zijn land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf zonder een volledig en gedegen 

onderzoek van dit verzoek tot internationale bescherming. De betrokkene zal gemachtigd zijn te 

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

voorziene bijstand en opvang verkrijgen. 

 

De betrokkene diende zijn laatste verzoek in, in de stad Alessandria, ongeveer 84 kilometer ten oosten 

van Turijn. De Italiaanse instanties verzoeken de betrokkene over te dragen via de luchthaven van 

Turijn, maar als tweede optie word Milaan geven dat 92 km naar het noorden ligt van Alessandria. 

Hieruit besluiten we dat de betrokkene geen verre verplaatsing zal dienen te ondernemen naar de voor 

zijn verzoek verantwoordelijk instanties (“Questura”). 

 

Italië is partij is bij het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 1951, zoals 

gewijzigd bij het Protocol van New York van 1967 en bij het EVRM waardoor er dient te van worden 

uitgegaan dat de Italiaanse instanties zich houden aan hun internationale verplichtingen. Het komt aan 

de betrokkene toe aannemelijk te maken dat in Italië sprake is van aan het systeem gerelateerde 

tekortkomingen wat de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de 

opvangvoorzieningen betreft zodoende dat niet langer uitgegaan mag worden van het interstatelijk 

vertrouwensbeginsel. 

 

We erkennen dat zowel het EHRM als het Hof van Justitie intussen stelden dat het interstatelijk 

vertrouwensbeginsel weerlegbaar is, maar enkel in een situatie dat de lidstaten niet onkundig kunnen 

zijn van het feit dat aan het systeem verbonden tekortkomingen inzake de procedure of de 

opvangvoorzieningen voor verzoekers in de verantwoordelijke lidstaat en die op feiten berusten 

aannemelijk maken dat de betrokken verzoeker van internationale bescherming een reëel risico loopt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het Handvest of artikel 3 van 

het EVRM in geval van overdracht aan de betrokken lidstaat. 

 

We wensen hieromtrent tevens te verwijzen naar de uitspraak van het EHRM van 02.12.2008 in de zaak 

K.R.S. tegen het Verenigd Koninkrijk (nr. 32733/0810) waarin wordt gesteld dat in het geval van een 

risico op een met artikel 3 van het EVRM strijdige behandeling of op “refoulement” de betrokken 

verzoeker dit kan aanklagen bij de desbetreffende autoriteiten en zo nodig daarna bij het EHRM in het 

kader van regel 39 (voorlopige maatregelen) van de regels van het Hof. We weten dat het EHRM dit 

standpunt later en meer bepaald in geval van Griekenland wijzigde, maar we zijn van oordeel dar deze 

algemene regel in dit geval van een overdracht aan Italië staande blijft. In deze optiek zijn we de mening 

toegedaan dat de betrokkene klachten betreffende de procedure tot het bekomen van internationale 

bescherming dient te richten tot de daartoe bevoegde Italiaanse instanties en zo nodig bij het EHRM wat 

betekent dat hier in beginsel geen taak is weggelegd voor de Belgische instanties. 

 

Recente bronnen betreffende de Italiaanse procedure inzake asiel en internationale bescherming en de 

opvangvoorzieningen voor verzoekers is het recent geactualiseerde rapport over Italië van het mede 

door de "European Council on Refugees and Exiles" (ECRE) gecoördineerde project "Asylum 

Information Database” (Caterina Bove, "Asylum Information Database - Country Report : Italy – 2018 

Update", laatste update op 16.04.2019, verder AIDA-rapport genoemd, een kopie wordt toegevoegd aan 

het administratief dossier, https://www.asylumineurope.org/reports/country/italy ), het rapport van 

“Danish Refugee Council” en “Swiss Refugee Council” (“Mutual Trust is still not enough”, 

Bern/Kopenhagen, 12 december 2018, een kopie wordt toegevoegd aan het administratief dossier, 

https://www.refugeecouncil.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/monitoreringsrapport-2018) en het 

rapport “Situation actuelle pour les personnes requérantes d’asile en Italie” (Margarite Zoeteweij en 

Adriana Romer, OSAR, 08.05.2019, https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/190517-

auskunft-italien-fr.pdf). 

 

Een verzoek voor internationale bescherming kan worden ingediend bij de met de grenscontrole 

bevoegde diensten of bij de daartoe bevoegde diensten (“Questura”) als de persoon zich al op Italiaans 

grondgebied bevindt. Een eerste stap omvat een registratie met onder meer een identificatie, het nemen 

van een foto en vingerafdrukken (“fotosegnalamento”). Dit wordt gevolgd door een formele registratie 

van het verzoek bij de diensten van de “Questura” (“verbalizzazione”). 

 

https://www.refugeecouncil.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/monitoreringsrapport-2018
https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/190517-auskunft-italien-fr.pdf
https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/190517-auskunft-italien-fr.pdf
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Het AIDA-rapport stelt dat de situatie van aan Italië overgedragen personen afhangt van het feit of ze al 

dan niet reeds een verzoek om internationale bescherming in Italië indienden en of de bevoegde 

instanties al een beslissing namen betreffende dit verzoek (pagina 57). Een besluit van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken van 14.01.2019 stelde dat personen, die nog geen verzoek indienden in Italië 

zullen worden opgevangen in de provincie van de luchthaven van aankomst (“If no prior asylum 

application had been lodged, they should be accommodated in the province of the airport of arrival”, 

pagina 55). Indien de overgedragen persoon nog geen verzoek om internationale bescherming indiende 

in Italië, zoals de betrokkene, zal hij of zij dit na overdracht kunnen doen conform de gewone procedure 

(“In “take charge” cases where the person had not applied for asylum during his or her initial transit or 

stay in Italy before moving on to another country he or she should be allowed to lodge an application 

under the regular procedure”, pagina 57). 

 

Het rapport maakt gewag van personen, die in de loop van 2018 via de luchthaven van Milaan- 

Malpensa werden overgedragen en niet de gelegenheid zouden zijn geboden een verzoek in te dienen 

(“As reported to ASGI, other Dublin returnees were also denied the possibility to apply for asylum at 

Milan Malpensa Airport in 2018”, pagina 58). Rekening houdende met het feit dat in de eerste 11 

maanden van 2018 5.919 personen door andere lidstaten aan Italië werden overgedragen en gezien 

niet wordt aangegeven in hoeveel van deze overdachten effectief sprake was van een belemmering van 

het indienen van een verzoek na overdracht wensen we te benadrukken dat niet kan worden besloten 

dat er sprake is van een aan het systeem gerelateerde tekortkoming wat tot gevolg zou hebben dat niet 

langer kan worden uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel. 

 

Het AIDA-rapport maakt gewag van belemmeringen wat betreft de globale toegang tot de procedure tot 

het bekomen van internationale bescherming (“Reports of denial of access to the asylum procedure 

recorded by ASGI continued in 2018”, pagina 30). Deze belemmeringen kunnen volgens de auteur 

bestaan uit een beperkte toegankelijkheid van de bevoegde diensten door beperkte openingstijden 

(Campania) als uit het formuleren van bijkomende eisen zoals het voorleggen van een bewijs van 

domiciliëring (Milaan, Basilicata). Verder wordt aangekaart dat de termijnen voor de formele registratie 

in het algemeen zelden worden gerespecteerd. We wensen hieromtrent op te merken dat Italiaanse 

rechtbanken het formuleren van bijkomende eisen als onwettelijk beoordeelden. We verwijzen onder 

meer naar uitspraken van burgerlijke rechtbanken van Rome en Palermo in september 2018 (cfr. 

pagina’s 31 en 32). Verder willen we de aandacht vestigen op het feit dat uit het rapport blijkt dat 

praktijken regionaal sterk kunnen verschillen. Zo werd bijvoorbeeld in Napels de duur tussen 

aanmelding en formele registratie door de invoering van een digitale (online) procedure teruggebracht 

tot 10 dagen (pagina 30). We zijn van oordeel dat het bestaan van factoren die een vlotte en adequate 

toegang tot de procedure tot het bekomen van internationale bescherming kunnen belemmeren niet 

leiden tot de conclusie dat sprake is van aan het systeem gerelateerde tekortkomingen wat de 

procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de opvangvoorzieningen betreft 

zodoende dat niet langer kan worden uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel. We zijn 

tevens van oordeel dat de door het rapport geschetste omstandigheden niet wezenlijk verschillen van 

feiten en omstandigheden die reeds het voorwerp waren van bovenvermelde rechtspraak van het 

EHRM. 

 

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

bestaat uit eerste- en tweedelijnsopvang. In het geval van illegale binnenkomst in Italië wordt opvang 

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

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

CARA-centra (“Centri governativi di prima accoglienza”) aangevuld met bijkomende plaatsen in de CAS-

centra (“Centri di accoglienza straordinaria”). De tweedelijnsopvang bestaat uit de structuren binnen het 

SPRAR-systeem (“Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiato”), dat heden de naam 

SIPROIMI (‘Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 

accompagnati’) draagt. Aanvankelijk verbleven verzoekers in de eerstelijnsopvang tot ze konden 

doorstromen naar de tweedelijnsstructuur, die bestaat uit meer kleinschalige opvangvoorzieningen, 

gemeenschapshuizen of appartementen. 

 

Op 24.09.2018 hervormde de Italiaanse regering middels een nieuw decreet het systeem voor de 

opvang van immigranten en verzoekers van internationale bescherming. Het zogenaamde 

“Salvinidecreet”, dat op 07.11.2018 en 27.11.2018 door respectievelijk de Senaat en Kamer van 

Afgevaardigden werd goedgekeurd en op 27.11.2018 door de president werd ondertekend, beperkt de 

toegang tot het SPRAR-netwerk, het tweedelijns-opvangnetwerk, tot begunstigden van internationale 

bescherming en niet-begeleide minderjarigen. Het bovenvermelde rapport van OSAR van 08.05.2019 
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laakt dat aan Italië overgedragen personen niet meer in het voormalige SPRARnetwerk, maar in 

gewone opvangcentra zullen worden opgevangen (pagina 21). 

 

Ten gevolge van bovenvermelde hervorming zal de betrokkene na overdracht niet in een 

SPRAR/SIPROIMI-locatie, maar in een van de eerstelijnsopvangvoorzieningen, zoals de CAS- of 

CDAcentra, worden opgevangen. Dat de betrokkene zal worden opgevangen in een opvangstructuur 

buiten het SPRAR/SIPROIMI-netwerk betekent niet dat hij zal worden uitgesloten van materiële opvang 

en de Italiaanse opvangstructuren structureel in gebreke blijven. Hieromtrent verwijzen we eveneens 

naar de recente circulaire van de Italiaanse instanties waarin wordt bevestigd dat onder de bepalingen 

van Verordening 604/2013 overgedragen personen zullen worden ondergebracht in centra buiten het 

SPRAR/ SIPROIMI-netwerk en dat hierbij de fundamentele rechten van de verzoekers zoals het behoud 

van de eenheid van gezin zullen worden gerespecteerd (“Circular letter n. 1.2019, 08.01.2019). 

 

Indien zou worden aangevoerd dat dit nieuwe decreet in combinatie met de aanhoudende instroom van 

immigranten via Italië het globale netwerk onder druk zet wensen we te benadrukken dat tussen 

01.01.2019 en 08.09.2019 5709 personen in Italië aankwamen, wat beduidend lager is dan in dezelfde 

periode in 2018 (cfr. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/71220). Gelet op deze informatie 

zijn we van oordeel dat er op dit ogenblik geen sprake is van een grote druk op de Italiaanse 

opvangvoorzieningen. Dat in de toekomst ten gevolge van het bovenvermelde decreet verzoekers 

vanuit voormalige SPRAR-locaties naar andere opvangstructuren zullen worden overgebracht impliceert 

geenszins dat deze voorzieningen structureel tekort zullen schieten en het systeem hierdoor onder een 

dermate globale druk zal komen te staan dat niet langer van het interstatelijke vertrouwensbeginsel kan 

worden uitgegaan. 

 

Het enkele feit dat de opvang van verzoekers voor internationale bescherming in Italië anders is 

georganiseerd dan in België impliceert geenszins een risico op een onmenselijke of vernederende 

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

 

Personen, die aan Italië worden overgedragen en er nog geen verzoek om internationale bescherming 

indienden, worden zoals reeds vermeld conform de nieuwe wetgeving gehuisvest in de provincie, waarin 

de luchthaven van overdracht ligt (“The Ministry of Interior Circular of 14 January 2019 specifies that 

Dublin returnees who had already applied for asylum prior to leaving Italy should be transferred by the 

competent Prefecture from the airport of arrival to the province where their application was lodged. If no 

prior asylum application had been lodged, they should be accommodated in the province of the airport of 

arrival. Family unity should always be maintained”, pagina 55). Gezien de betrokkene nog geen verzoek 

in Italië indiende zal hij derhalve geen verplaatsing dienen te ondernemen naar de voor zijn verzoek 

verantwoordelijke “Questura”. 

 

Het bovenvermelde rapport van Danish Refugee Council/Swiss Refugee Council doet net als het 

voorgaande rapport van beide ngo’s (“Is mutual trust enough ? the situation of persons with special 

reception needs upon return to Italy”, 09.02.2017) verslag van het wedervaren van aan Italië 

overgedragen personen. Het betreft casussen van gezinnen en personen met een kwetsbaar profiel en 

speciale noden, die na overdracht niet meteen in de daarvoor bestemde SPRAR-structuren werden 

opgevangen maar in andere vormen van opvang terecht kwamen. We benadrukken dat dit rapport 

specifiek betrekking heeft op de overdracht aan Italië van personen met specifieke noden. In het geval 

van de betrokkene werd niet aannemelijk gemaakt dat hij specifieke noden kent en dat sprake is van 

een situatie van kwetsbaarheid zoals vermeld in artikel 21 van de Opvangrichtlijn, die noopt tot 

bijkomende concrete en individuele waarborgen betreffende de omstandigheden waarin hij in Italië zal 

worden opgevangen. De situatie van de in het rapport gemonitorde gevallen is fundamenteel anders 

dan die van de betrokkene wat betekent dat dit rapport niet aannemelijk maakt dat de betrokkene na 

overdracht een onmenselijke of vernederende behandeling te beurt zal vallen. 

 

De auteurs van het AIDA-rapport verwijzen naar een rapport van Artsen zonder Grenzen van februari 

2018, waarin melding wordt gemaakt een toename van het aantal personen, die onder de bepalingen 

van Verordening 604/2013 aan Italië werden overgedragen binnen de algemene populatie van dakloze 

immigranten in Rome (pagina 57). In verband hiermee merken we op dat niet wordt geduid in welke 

hoedanigheden deze personen terugkeerden en of deze personen daadwerkelijk geen toegang 

verkregen tot de opvangstructuren. 

 

Het AIDA-rapport maakt gewag van meldingen van ongeschikte levensomstandigheden in een aantal 

CAS-centra (“Substandard conditions in first reception centres and CAS were widely reported, falling far 
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below standards for persons with special needs”, pagina 57), maar geeft zelf aan dat niet alle centra 

over een kam kunnen worden geschoren en de levensomstandigheden kunnen verschillen van centrum 

tot centrum. Volgens de auteurs kent een aanzienlijk (“notable”) aantal CAS-centra 

levensomstandigheden, die gelijkwaardig zijn aan die in het SPAR-netwerk (“However, as the 

functioning of CAS depends on agreements by the management bodies with the Prefectures and on the 

professionalism of the bodies involved, there are notable cases in which the reception conditions were 

equal to those of former SPRAR, such as the CAS of Trieste, Friuli-Venezia Giulia”, pagina 100). 

 

Verder merken we op dat de Italiaanse regering op 23.01.2019 de intentie uitsprak grote centra te 

sluiten en verzoekers onder te brengen in kleinere faciliteiten (“At a press conference of 23 January 

2019, the Ministry of the Interior explained the need to close down large centres and to accommodate 

migrants in smaller centres because they easier to control “, pagina 94, Ministry of Interior, ‘Presentati, 

al Viminale, i dati aggiornati sull'immigrazione’, 23 January 2019, available in Italian at: 

https://bit.ly/2VZf2r7). 

 

Het AIDA-rapport bericht dat indien een aan Italië overgedragen persoon voor zijn vertrek uit Italië al in 

een opvangcentrum verbleef en dit verliet de betrokken persoon problemen kan ondervinden bij het 

opnieuw verkrijgen van opvang (“If returnees had been placed in reception facilities and they had moved 

away, they could encounter problems on their return to Italy for their new accommodation request”, 

pagina 57). 

 

Het Italiaanse Wetgevend Besluit 142/2015 van 18.08.2015 zette de Opvang- en Procedurerichtlijnen 

om in nationale wetgeving. Artikelen 13 en 23(1) van dit besluit stellen dat een intrekking van opvang 

kan worden bevolen indien de verzoeker het opvangcentrum verliet zonder de bevoegde instanties – de 

Prefectuur- van zijn of haar vertrek op de hoogte te stellen. 

 

Hieromtrent wensen we op te merken dat Richtlijn 2013/33/EU, de Opvangrichtlijn, voorziet dat lidstaten 

materiële opvangvoorzieningen kunnen beperken of in uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde 

gevallen kunnen intrekken indien een verzoeker de door de bevoegde instanties vastgestelde 

verblijfplaats verliet zonder deze instanties op de hoogte te stellen. We zijn van oordeel dat een 

dergelijke maatregel niet kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling 

in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Verder merken we op dat een 

beslissing tot het niet langer verlenen van materiële opvang vatbaar is voor beroep (“Asylum seekers 

may lodge an appeal before the Regional Administrative Court (Tribunale amministrativo regionale) 

against the decision of the Prefect to withdraw material reception conditions. To this end, they can 

benefit from free legal aid”, pagina 87). 

 

We merken op dat bovenvermelde wettelijke bepalingen betrekking hebben op verzoekers voor 

internationale bescherming en dat de betrokkene tot heden geen internationale bescherming vroeg in 

Italië en de betrokkene niet in een Italiaans opvangcentrum verbleef in de hoedanigheid van verzoeker 

van internationale bescherming. Gezien de betrokkene derhalve niet onder de bepalingen viel van de 

Opvangrichtlijn kan hij niet het voorwerp zijn van een dergelijke maatregel.  

 

Italië is partij bij het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 1951, zoals 

gewijzigd bij het Protocol van New York van 1967 en bij het EVRM. Er moet dan ook van worden 

uitgegaan dat Italië het beginsel van non-refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen 

voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. Italië onderwerpt verzoeken tot 

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

subsidiaire bescherming toe aan personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene 

voorwaarden. Er is derhalve geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de Italiaanse autoriteiten de 

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

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

2013/32/EU, niet zouden respecteren. 

 

Amnesty International (AI) verwees in een in november 2016 verschenen rapport naar omstandigheden 

in de Italiaanse “hotspots” die een schending van artikel 3 van het EVRM zouden impliceren (“Hotspot 

Italy. How EU’s Flagship Approach leads to violations of refugee and migrant rights”, 2016). Volgens AI 

maakten de Italiaanse instanties zich bij de registratie van de vingerafdrukken van immigranten schuldig 

aan buitensporig geweld. We benadrukken dat de omstandigheden, beschreven in het rapport enkel 

betrekking hebben op de registratie van vreemdelingen, die Italië op illegale wijze binnen reisden, in de 

“hotspots”. In het geval van de betrokkene werden de Italiaanse instanties bij ontstentenis van antwoord 

https://bit.ly/2VZf2r7
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op ons verzoek verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek voor internationale bescherming 

van de betrokkene en de betrokkene zal onder de bepalingen van Verordening 604/2013 aan de 

Italiaanse instanties worden overgedragen. Er zijn derhalve geen redenen om aan te nemen dat de 

betrokkene in een van de Italiaanse “hot spots” zal worden ondergebracht. 

 

Het wijzen op het feit dat in Italië, net zoals in andere lidstaten, problemen kunnen voorkomen 

betreffende de behandeling van verzoeken om internationale bescherming en de opvang en begeleiding 

van verzoekers leidt niet tot de conclusie dat de procedure voor het bekomen van internationale 

bescherming in Italië in zijn geheel wordt gekenmerkt door systeemfouten zoals begrepen in artikel 3(2) 

van Verordening 604/2013 en dat personen die in het kader van Verordening 604/2013 aan Italië 

worden overgedragen per definitie in een situatie belanden die kan worden gelijkgesteld met een 

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

Handvest. 

 

Wat betreft zijn redenen om zijn verzoek in België te laten behandelen dient te worden opgemerkt dat de 

Verordening 604/2013, die de verantwoordelijke lidstaat bepaalt, een onderdeel van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, dat is uitgedacht in een context waarin kan worden 

aangenomen dat alle staten, die aan dit stelsel deelnemen, de grondrechten eerbiedigen waaronder 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. Er moet dan ook 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 deze context 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 tot internationale bescherming. Dit betekent dat een verzoeker niet vrij een lidstaat kan kiezen 

en de persoonlijke appreciatie van een lidstaat of de enkele wens in een bepaalde lidstaat te kunnen 

blijven op zich geen grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 

604/2013. 

 

Wat betreft zijn redenen tot verzet tegen een overdracht dient te worden opgemerkt dat de betrokkene 

zijn verklaringen die met objectieve en concrete feiten kan hard maken dat er in Italië geen medische 

zorg kreeg en geen opvang kreeg. Daarnaast willen we opmerken dat het AIDA-rapport maakt bij de 

medische zorg en de toegang van verzoekers hiertoe in Italië. Toch zijn we van die overtuiging dat in het 

geval van Italië geen sprake is van systematische fouten. Het AIDA-rapport geeft weer dat medische 

gezondheidszorg in nood wettelijk verankerd is dat in de praktijk verzoekers toegang hebben op 

voldoende gezondheidszorg (AIDA-rapport, 104). 

 

Hierbij willen we ook opmerken dat Het AIDA-rapport bericht dat indien een aan Italië overgedragen 

persoon voor zijn vertrek uit Italië al in een opvangcentrum verbleef en dit verliet de betrokkene persoon 

problemen kan ondervinden bij het opnieuw verkrijgen van opvang (“If returnees had been placed in 

reception facilities and they had moved away, they could encounter problems on their return to Italy for 

their new accommodation request”, pagina 57). 

 

Wetgevend besluit 142/2015 van 18.08.2015 zette de opvang- en procedurerichtlijnen om in nationale 

wetgeving. Artikelen 13 en 23(1) van dit besluit stellen dat een intrekking van opvang kan worden 

bevolen indien de verzoeker het opvangcentrum verliet zonder de bevoegde instanties –de Prefectuur- 

van zijn of haar vertrek op de hoogte te stellen. 

 

Hieromtrent wensen we op te merken dat Richtlijn 2013/33/EU, de Opvangrichtlijn, voorziet dat lidstaten 

materiële opvangvoorzieningen kunnen beperken of in uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde 

gevallen kunnen intrekken indien een verzoeker de door de bevoegde instanties vastgestelde 

verblijfplaats verliet zonder deze instanties op de hoogte te stellen. We zijn van oordeel dat een 

dergelijke maatregel niet kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling 

in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Verder merken we op dat een 

beslissing tot het niet langer verlenen van materiële opvang vatbaar is voor beroep (pagina 77). 

 

Verder merken we op dat bovenvermelde wettelijke bepalingen betrekking hebben op verzoekers voor 

internationale bescherming, de betrokkene geen internationale bescherming vroeg in Italië, derhalve niet 

viel onder de bepalingen van de Opvangrichtlijn en dus niet het voorwerp kan zijn van een dergelijke 

maatregel. 
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In zijn verhoor verklaart de betrokkene dat hij aan TBC leed en dat hij niet zeker weet of hij genezen is. 

Volgens de betrokkene moest hij medicatie nemen in Frankrijk, maar toen hij werd opgepakt werd hij op 

06/05/2019 mocht hij van de politie zijn medicatie niet meer nemen. Nochtans moest hij deze nemen tot 

24/05/2019, maar dat kon niet meer en hij werd naar Italië teruggestuurd zonder zijn bagage (DVZ, 

vraag 32). 

We merken op dat de betrokkene tot heden in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming 

geen attesten of andere elementen aanbracht die aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende 

zijn gezondheid een overdracht aan Italië verhinderen of dat redenen van gezondheid bij overdracht een 

risico impliceren op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden vormen van artikel 3 

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

 

Er werden geen elementen aangevoerd die leiden tot het besluit dat in het geval van de betrokkene 

sprake is van een ernstige mentale of lichamelijke aandoening en een daaruit volgend reëel en bewezen 

risico op een aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand van de 

betrokkene in geval van een overdracht en in die mate dat de overdracht een onmenselijke en 

vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het EU-Handvest zou impliceren. 

 

We benadrukken dat Verordening 604/2013 voorzorgsmaatregelen voorziet. In geval van een medische 

problematiek of speciale noden wordt die informatie neergelegd in een gezondheidsverklaring en voor 

de overdracht gedeeld met de verantwoordelijke lidstaat op de wijze omschreven in artikel 32 van 

Verordening 604/2013. De uitwisseling van informatie conform artikel 32 is niet vrijblijvend en is er 

uitdrukkelijk op is gericht dat de ontvangende lidstaat de nodige maatregelen kan treffen. Dat Italië geen 

gevolg zou geven aan conform artikel 32 uitgewisselde informatie wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

We zijn van oordeel dat niet aannemelijk werd gemaakt dat de medische voorzieningen in Italië niet van 

een vergelijkbaar niveau als in België mogen worden geacht en dat de betrokkene in zijn hoedanigheid 

van verzoeker van internationale bescherming in Italië niet de nodige zorgen zal kunnen krijgen. 

 

Hierbij willen we opmerken dat de betrokkene niet ongerust hoeft te zijn. Bij zijn registratie in België op 

11/06/2019 in het aanmeldcentrum werd iedere verzoeker onderworpen op een TBC-test. Dit is de 

standaardprocedure in het aanmeldcentrum in België. Aangezien de betrokkene niet positief tekende en 

niet moest worden behandelt, kan de betrokkene ervan uitgaan dat hij genezen is en geen drager meer 

is van het de TBC-bacterie. 

 

De Italiaanse autoriteiten worden tenminste 7 werkdagen vooraf in kennis gesteld van de overdracht van 

de betrokkene. 

 

Het oordeel van het EHRM in de zaak Tarakhel tegen Zwitserland van 04.11.2014 heeft geenszins tot 

gevolg heeft dat voor elke overdracht aan Italië garanties dienen te worden gevraagd. Het EHRM liet in 

deze zaak bezorgdheid blijken over de algemene situatie in Italië en benadrukte duidelijk de extreme 

kwetsbaarheid van gezinnen of alleenstaanden met jonge kinderen. We zijn van oordeel dat in het geval 

van de betrokkene naast het enkele feit verzoeker van internationale bescherming te zijn een 

bijkomende factor van kwetsbaarheid dient te worden aangetoond vooraleer uit het arrest zou volgen 

dat in een bepaald geval garanties dienen te worden gevraagd. Een dergelijke bijkomende factor werd 

in het geval van de betrokkene niet aangetoond. 

 

Gelet op het voorgaande wordt besloten dat niet aannemelijk werd gemaakt dat een overdracht van de 

betrokkene aan Italië een reëel risico inhoudt op blootstelling aan omstandigheden die een inbreuk 

zouden vormen op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

 

Gelet op het voorgaande wordt besloten dat er geen grond is voor de behandeling van het verzoek tot 

internationale bescherming door de Belgische instanties met toepassing van artikel 17(1) van 

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

verzoek tot internationale bescherming, die aan de Italiaanse autoriteiten toekomt met toepassing van 

artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 18(1)b van Verordening 604/2013. 

 

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

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

het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen(3), tenzij hij (zij) beschikt 

over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 
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Betrokkene zal teruggeleid worden naar de bevoegde Italiaanse autoriteiten.” 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te 

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. Verder kan overeenkomstig artikel 

39/82, §2, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. Uit het voorgaande volgt dat, opdat een 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan worden ingewilligd, de drie 

voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld.  

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. De wettelijke bepaling 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

Verzoeker bevindt zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de 

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

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt niet betwist door de 

verwerende partij. 

 

Aan de voorwaarde met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid is voldaan. 

 

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

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het hierboven reeds vermelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts 

tot de schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd 

die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

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

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

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

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). Opdat een middel 

ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht van de zaak, 

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

de bestreden beslissing. Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder 

weldenkend mens zonder meer duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke 

bepaling van het Europees 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: het EVRM) heeft willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de 

verzoekende partij van de door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de 
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Raad om niet over te gaan tot een beoordeling van de verdedigbare grief. Ten einde in 

overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid gehouden tot 

een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op grond waarvan 

redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van de rechten 

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

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

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

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

in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat zij op aannemelijke wijze 

kan aanvoeren dat zij geschaad is in een van haar rechten gewaarborgd door het EVRM (vaste 

rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, § 113). Het 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. De Raad doet 

overeenkomstig artikel 39/82, §4, vierde lid, van de Vreemdelingenwet een zorgvuldig en nauwgezet 

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

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

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

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

tweede lid, van het EVRM. 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

2.3.2.1. In een enig middel voert verzoeker onder andere de schending aan van artikel 3 van het EVRM, 

artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoeker stelt in zijn enig middel onder andere het volgende: 

 

“In de bestreden beslissing stelt verwerende partij eerst dat verzoeker wel een aanvraag tot 

internationale bescherming heeft ingediend: De betrokkene diende zijn laatste verzoek in, in de stad 

Alessandria, ongeveer 84 kilometer ten oosten van Turijn. De Italiaanse instanties verzoeken de 

betrokkene over te dragen via de luchthaven van Turijn, maar als tweede optie word Milaan geven dat 

92 km naar het noorden ligt van Alessandria. Hieruit besluiten we dat de betrokkene geen verre 

verplaatsing zal dienen te ondernemen naar de voor zijn verzoek verantwoordelijk instanties 

(“Questura”). En later in de bestreden beslissing wordt gesteld dat hij nog geen aanvraag tot 

internationale bescherming zou hebben ingediend: Indien de overgedragen persoon nog geen verzoek 

om internationale bescherming indiende in Italië, zoals de betrokkene, zal hij of zij dit na overdracht 

kunnen doen conform de gewone procedure (“In “take charge” cases where the person had not applied 

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

should be allowed to lodge an application under the regular procedure”, pagina 57).Personen, die aan 

Italië worden overgedragen en er nog geen verzoek om internationale bescherming indienden, worden 

zoals reeds vermeld conform de nieuwe wetgeving gehuisvest in de provincie, waarin de luchthaven van 

overdracht ligt (“The Ministry of Interior Circular of 14 January 2019 specifies that Dublin returnees who 

had already applied for asylum prior to leaving Italy should be transferred by the competent Prefecture 

from the airport of arrival to the province where their application was lodged. If no prior asylum 

application had been lodged, they should be accommodated in the province of the airport of arrival. 

Family unity should always be maintained”, pagina 55). Gezien de betrokkene nog geen verzoek in Italië 

indiende zal hij derhalve geen verplaatsing dienen te ondernemen naar de voor zijn verzoek 

verantwoordelijke “Questura”. Dat verwerende partij zich derhalve schuldig maakt aan een compleet 

verkeerde motivering in de bestreden beslissing. (…) In geval van een uitwijzing van een asielzoeker, 

komt het toe aan de administratieve overheid om een deugdelijk en diepgaand onderzoek te voeren 
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wanneer zij geconfronteerd wordt met een risico op schending van artikel 3 EVRM . Dit eens te meer 

indien de wetgeving van desbetreffend land recentelijk gewijzigd werd. Dergelijke beoordeling dient 

plaats te vinden na een daadwerkelijk onderzoek, opdat alle redelijke twijfel met betrekking tot een risico 

op schending van artikel 3 EVRM kan worden weggenomen. Ernstige twijfels met betrekking tot de 

doeltreffendheid van het door de verwerende partij gevoerde onderzoek dienen te worden vastgesteld 

wanneer verwerende partij absoluut niet is nagegaan of er een risico bestaat dat verzoeker bij een 

terugkeer naar Italië zal onderworpen worden aan een behandeling strijdig met artikel 3 EVRM. Om 

haar onderzoeksverplichting te respecteren, had de verwerende partij kunnen nagaan wat er 

procedureel gebeurt met een teruggekeerde asielzoeker onder de Dublin III-verordening in Italië. 

Bovendien had zij alle elementen die zij wist, dan wel redelijkerwijs had moeten weten, in rekening 

moeten brengen in de voorliggende beslissing. Normalerwijze komt het aan de administratieve overheid 

toe om een deugdelijk en diepgaand onderzoek te voeren wanneer zij geconfronteerd wordt met een 

risico op schending van artikel 3 EVRM en om op die manier elke gerede twijfel weg te nemen. Dergelijk 

onderzoek werd in casu niet gevoerd door de verwerende partij. De verwerende partij heeft aldus niet 

iedere gerede twijfel weggenomen omtrent een risico op schending van artikel 3 in geval van een 

uitwijzing van verzoeker naar Italië. Het procedurele luik van artikel 3 EVRM werd geschonden nu de 

verwerende partij geen deugdelijk en diepgaand onderzoek heeft gevoerd.” 

 

2.3.2.2. De verwerende partij repliceert dienaangaande in de nota met opmerkingen: “Dat er in bepaalde 

passages in de bestreden beslissing gesteld wordt dat verzoeker geen asielaanvraag zou hebben 

ingediend in Italië, blijkt duidelijk een materiële vergissing te zijn, gelet op de andersluidende passagens 

in de bestreden beslissing waarin gesteld wordt verzoeker wel degelijk een asielaanvraag heeft 

ingediend in Italië en de verwijzing naar de opvangstructuren waar verzoeker als asielzoeker en 

Dublinterugkeerder kan worden opgevangen. Er wordt in de bestreden beslissing afdoende gemotiveerd 

dat en waarom verzoeker als Dublin-terugkeerder kan overgedragen worden aan de Italiaanse 

instanties. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker gehoord werd alvorens de beslissing werd 

genomen en dat ook rekening gehouden werd met zijn persoonlijke verklaringen bij de beoordeling van 

artikel 3 EVRM.” 

 

2.3.2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). Een 

zorgvuldig handelende overheid dient haar beslissing te steunen op een zorgvuldige feitenvinding en 

een nauwgezette belangenafweging zodat zij op basis van een afdoend en volledig onderzoek van het 

concrete geval tot haar besluit komt (RvS 22 maart 2010, nr. 202 182). 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de verwerende partij in de bestreden beslissing zelf benadrukt dat “de 

situatie van aan Italië overgedragen personen afhangt van het feit of ze al dan niet reeds een verzoek 

om internationale bescherming in Italië indienden en of de bevoegde instanties al een beslissing namen 

betreffende dit verzoek”. Beide partijen zijn het erover eens dat verzoeker een verzoek om internationale 

bescherming heeft ingediend in Italië. Het gegeven dat verzoeker reeds een verzoek om internationale 

bescherming heeft ingediend is dus van determinerend belang bij het onderzoek dat aan de overdracht 

vooraf gaat. Verzoeker kan worden gevolgd in zijn kritiek dat verwerende partij eerst stelt dat verzoeker 

wel een aanvraag tot internationale bescherming heeft ingediend om later in de bestreden beslissing te 

stellen dat hij nog geen aanvraag tot internationale bescherming zou hebben ingediend. Uit de 

bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij stelt: “De betrokkene diende zijn laatste verzoek in, 

in de stad Alessandria.” Verder in de bestreden beslissing onderzoekt de verwerende partij de 

overdracht van verzoeker in het kader van “de overgedragen persoon nog geen verzoek om 

internationale bescherming indiende in Italië, zoals de betrokkene.” In de bestreden beslissing wordt 

aangaande opvang verkeerdelijk uitgegaan van het feit dat verzoeker “geen internationale bescherming 

vroeg in Italië”: “We merken op dat bovenvermelde wettelijke bepalingen betrekking hebben op 

verzoekers voor internationale bescherming en dat de betrokkene tot heden geen internationale 

bescherming vroeg in Italië en de betrokkene niet in een Italiaans opvangcentrum verbleef in de 

hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming. Gezien de betrokkene derhalve niet onder 

de bepalingen viel van de Opvangrichtlijn kan hij niet het voorwerp zijn van een dergelijke maatregel” en 

“Verder merken we op dat bovenvermelde wettelijke bepalingen betrekking hebben op verzoekers voor 

internationale bescherming, de betrokkene geen internationale bescherming vroeg in Italië, derhalve niet 

viel onder de bepalingen van de Opvangrichtlijn en dus niet het voorwerp kan zijn van een dergelijke 

maatregel.” 
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Gelet op voorgaande kan de verwerende partij niet worden gevolgd dat het om “een materiële 

vergissing” gaat. Ook “de verwijzing naar de opvangstructuren waar verzoeker als asielzoeker en 

Dublinterugkeerder kan worden opgevangen”, volstaat niet om aan te tonen dat het om een materiële 

vergissing gaat. Integendeel, de verwerende partij geeft hiermee impliciet aan dat zij wat betreft de 

andere “passages” is uitgegaan van een verkeerd uitgangspunt, met name dat verzoeker geen verzoek 

om internationale bescherming heeft ingediend in Italië. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel vereist dat de bestreden beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande 

en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. Verzoeker maakt aannemelijk 

dat de verwerende partij niet zorgvuldig gehandeld heeft. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang met artikel 3 van het EVRM en artikel 4 

van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie wordt aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is in de aangegeven mate prima facie gegrond en bijgevolg ernstig. 

 

2.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

2.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

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

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

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. Er dient evenwel 

te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in overeenstemming te zijn 

met de bepalingen van artikel 39/82, §2, eerste lid van de vreemdelingenwet en van artikel 32, 2° van 

het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil zeggen wanneer geen 

redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende partij, wier recht op 

tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te vrijwaren, onmiddellijk 

inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de verzoekende partij kan 

beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41 247). Dit geldt des te meer indien de toepassing van 

deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg zou hebben dat de 

verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima facie een 

verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 van het 

EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel is ten slotte conform artikel 39/82, §2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet vervuld indien een 

ernstig middel werd aangevoerd gesteund op de grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten 

ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het EVRM 

(artikelen 2,3,4, eerste lid en 7 van het EVRM). 

 

2.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

Aangezien het middel ernstig werd bevonden en uit de bespreking is gebleken dat het bestaan van een 

risico op een schending van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest aannemelijk werd 

gemaakt, kan hieruit een evident nadeel worden gepuurd. Ieder redelijk denkend mens ziet onmiddellijk 

in dat de verzoekende partij door de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel dreigt te ondergaan. 

 

Het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde van verzoeker wordt aangetoond. 

 

2.4.3. Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan. 

 

2.5. Aan de drie cumulatieve voorwaarden is voldaan, zodat de schorsing van de tenuitvoerlegging bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid van de bestreden beslissing kan worden bevolen. 

 

3. Kosten 

 

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

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

getroffen. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissing van 24 december 2019 tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien  januari tweeduizend twintig door: 

 

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

 

mevr. M. CLAESEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. CLAESEN M. MILOJKOWIC 

 

 

 


