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 nr. 231 207 van 14 januari 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. ANDRIEN en D. UNGER 

Mont Saint-Martin 22 

4000 LIÈGE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Eritrese nationaliteit te zijn, op 29 oktober 2018 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 23 oktober 2018 tot 

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

plaats met het oog op overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het arrest nr. 212 111 van 7 november 2018 waarbij de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Gezien de vraag tot voortzetting van de procedure ingediend op 27 november 2018. 

 

Gelet op de beschikking van 4 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 november 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. ANDRIEN verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 april 2018 wordt verzoeker aangetroffen door de politie van Zeebrugge. Hij wordt bevolen om het 

grondgebied te verlaten en dezelfde dag wordt een inreisverbod van 3 jaar opgelegd (bijlage 13sexies). 

Verzoeker wordt nog drie maal aangetroffen in illegaal verblijf, waarbij hij telkens wordt bevolen om het 

grondgebied te verlaten (herbevestigingen bevel). Verzoeker heeft geen beroep ingediend tegen de 

voormelde bevelen en bijlage 13sexies.  

Verzoeker wordt op 27 juli 2018 aangetroffen door de politie PZ Brussel Hoofdstad Elsene. Op 27 juli 

2018 blijkt na vingerafdrukkenonderzoek dat er een positieve hit Eurodac is van Italië. Op 27 juli 2018 

wordt de beslissing genomen tot het vasthouden in een welbepaalde plaats om de verantwoordelijke 

lidstaat te bepalen. Tegen die beslissing diende verzoeker geen beroep in. 

Op 3 september 2018 stelt de centrumarts vast dat verzoeker geen medische problemen kent die een 

inbreuk inhouden op artikel 3 EVRM, dat hij geschikt is om in het centrum te verblijven en dat hij fit-to-fly 

is. Tijdens het gehoor op 22 oktober 2018 verklaart verzoeker dat hij gehoorproblemen heeft. 

De Belgische autoriteiten richten op 16 augustus 2018 een terugnameverzoek aan de Italiaanse 

autoriteiten. Daar niet binnen de in artikel 25 (2) van de Dublin III-verordening voorziene termijn wordt 

geantwoord, worden de Italiaanse autoriteiten op 4 september 2018 gewezen op het stilzwijgend 

akkoord en hun verantwoordelijkheid voor de behandeling van de asielaanvraag op grond van artikel 

18.1.d van de Dublin III-verordening.  

Op 5 september 2018 verklaart verzoeker in het gesloten centrum dat hij zo snel mogelijk wil terugkeren 

naar Italië. 

Op 16 oktober 2018 worden de Italiaanse autoriteiten op de hoogte gebracht van het feit dat verzoeker 

is verdwenen. Het akkoord wordt verlengd tot 18 maanden. 

Op 22 oktober 2018 is verzoeker het voorwerp van een administratief rapport vreemdelingencontrole 

wegens illegaal verblijf. 

Op 22 oktober 2018 wordt het bevel genomen om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het 

oog op verwijdering (bijlage 13septies). Deze wordt dezelfde dag betekend. Bij arrest nr. 212 110 van 7 

november 2018 wordt het beroep tegen voornoemde bijlage 13septies bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid verworpen. 

Op 23 oktober 2018 wordt het besluit genomen tot overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat met 

beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats met het oog op overdracht aan de 

verantwoordelijke lidstaat. Deze beslissing wordt op 24 oktober 2018 betekend. Dit vormt de bestreden 

beslissing. 

Bij arrest nr. 212 111 van 7 november 2018 wordt het beroep tegen deze beslissing (tot overdracht aan 

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

de verantwoordelijke lidstaat) bij uiterst dringende noodzakelijkheid verworpen. 

 

Op 19 november 2018 is verzoeker zonder verzet vertrokken naar Italië. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 EVRM, van artikel 4 van het 

Handvest van de Grondrechten van de EU, van de artikelen 3.2, 6.1, 8 en 17 van de Dublin III-

verordening, van de artikelen 51/5 en 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van artikel 41 van 

het Handvest van de Grondrechten van de EU. 

 

Verzoeker betoogt dat de opvangvoorzieningen in Italië onvoldoende onderzocht werden en er geen 

individuele garanties werden bekomen. Hij verwijst hiervoor onder meer naar het AIDA-rapport van 

maart 2018, het OSAR-rapport van 2016, het rapport van Amnesty International van 2017/2018. 

Verzoeker vervolgt dat hij niet in de gelegenheid werd gesteld om zijn medische problemen te uiten. Er 

zou geen garantie zijn dat hij toegang heeft tot de gezondheidszorg in Italië. 

 

2.2. De Raad wijst erop dat het EHRM eind 2015 en in oktober 2016 nogmaals bevestigde dat de 

situatie voor asielzoekers in Italië niet kan worden vergeleken met de situatie in Griekenland ten tijde 

van het MSS-arrest en dat de algemene en structurele situatie van asielzoekers in Italië, en van de 

opvangvoorzieningen aldaar, op zich niet voldoende is om alle overdrachten van asielzoekers, in het 

kader van de Dublin III-verordening, naar Italië te schorsen (EHRM 30 juni 2015, A.S. v. Zwitserland, nr. 

39350/13; EHRM 3 november 2015, nr. 37466/13, A.M. v. Zwitserland; EHRM 17 november 2015, nr. 

54000/11, A.T.H. v. Nederland; EHRM 4 oktober 2016, nr. 30474/14, Ali e.a. v. Zwitserland en Italië, 

§15, 33). 
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Uit het administratief dossier blijkt dat voorafgaand aan het nemen van de thans bestreden beslissing de 

te verwachten gevolgen van de geplande overdracht naar Italië werden onderzocht en dat het 

onderzoek specifiek werd gericht op de situatie van asielzoekers die in het kader van de Dublin III-

verordening naar Italië worden overgedragen. Uit de bestreden beslissing blijkt dat het bestuur bij dit 

onderzoek rekening gehouden heeft met internationale gezaghebbende rapporten en arresten van het 

EHRM. De verwerende partij heeft geoordeeld dat hieruit blijkt dat niet op voorhand vaststaat dat 

asielzoekers die in het kader van de Dublin III-verordening naar Italië worden overgedragen er geen 

aanspraak maken op opvang of dat deze in de praktijk niet zou worden verkregen. 

 

Verzoeker gaat er verkeerdelijk van uit dat in de bestreden beslissing op algemene wijze criteria moeten 

worden opgesomd die aangeven wanneer er sprake zou zijn van een structurele tekortkoming. Het komt 

daarentegen wel toe aan het bestuur te motiveren waarom een overdracht in uitvoering van de Dublin 

III-verordening geen schending inhoudt van artikel 3 EVRM, zoals in casu gebeurde. Inzake de kritiek op 

het opvangbeleid van asielzoekers, blijkt uit de in de bestreden beslissing genoemde rapporten dat, 

hoewel er zich desgevallend problemen kunnen voordoen in individuele gevallen, er verschillende 

opvangmogelijkheden bestaan waar verzoeker in principe toegang toe heeft en asielaanvragen wel 

degelijk worden behandeld zodat niet op voorhand vaststaat dat hij niet zal worden behandeld 

overeenkomstig de Europese regelgeving. Temeer nu zijn raadsman op de hoogte is van de initiatieven 

die hij kan nemen en hem hieromtrent kan informeren. 

Er werd rekening gehouden met de persoonlijke situatie van verzoeker en met zijn verklaringen afgelegd 

tijdens het Dublin-verhoor. Verzoeker betwist niet dat hij op 5 september 2018 uitdrukkelijk verklaarde 

dat hij zo snel mogelijk wenst terug te keren naar Italië. 

In de beslissing wordt erop gewezen dat de Italiaanse instanties reeds een beslissing hebben genomen 

aangaande het door verzoeker ingediende verzoek om internationale bescherming, maar dat dit ook tot 

gevolg heeft dat verzoeker indien hij dit wenst een nieuw verzoek kan indienen. De beslissing motiveert 

hierover: “We benadrukken dat de Italiaanse autoriteiten met toepassing van artikel 18.1(d) van 

Verordening 604/2013 instemden met de terugname van betrokkene. Dit artikel stelt: “de lidstaat is 

verplicht d) een onderdaan van een derde land of een staatloze wiens verzoek is afgewezen en die een 

verzoek heeft ingediend in een andere lidstaat 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. We 

verwijzen verder ook naar artikel 18(2): “In de in lid 1, onder d), bedoelde gevallen, zorgt de 

verantwoordelijke lidstaat ervoor dat de betrokkene, indien het verzoek alleen in eerste aanleg is 

afgewezen, een beroep kan doen of heeft kunnen doen op een daadwerkelijk rechtsmiddel 

overeenkomstig artikel 39 van Richtlijn 2013/32/EU”. Dit betekent dus dat de Italiaanse instanties reeds 

een beslissing namen omtrent het door betrokkene in Italië ingediende verzoek om internationale 

bescherming maar dit impliceert ook dat betrokkene na overdracht, indien betrokkene dit wenst, aan de 

Italiaanse instanties in Italië de mogelijkheid zal hebben om een nieuw verzoek om internationale 

bescherming in te dienen waarin hij zijn actuele vluchtmotieven zal kunnen aanbrengen aan de 

Italiaanse autoriteiten. Indien betrokkene beslist om een nieuw verzoek tot internationale bescherming in 

te dienen in Italië zal dit verzoek inhoudelijk onderzocht en behandeld worden door de Italiaanse 

instanties. We benadrukken hierbij ook dat de land autoriteiten de betrokkene niet zullen 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 dan ook gemachtigd zijn te verblijven 

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

bijstand en opvang verkrijgen.” 

Er wordt gemotiveerd omtrent de opvangvoorzieningen. In de beslissing wordt gesteld dat het UNCHR 

geen rapporten heeft gepubliceerd waarin gesteld zou worden dat het systeem van de procedure tot het 

verkrijgen van internationale bescherming en de opvangvoorzieningen dergelijke structurele 

tekortkomingen vertoont waardoor zij blootgesteld zouden worden aan behandelingen strijdig met artikel 

3 EVRM. 

Verzoeker betoogt dat het hoorrecht is geschonden. Hij stelt: “In casu, werd de verzoeker niet in de 

gelegenheid gesteld om zijn aanmerkingen te geven. Het gehoor werd inderdaad uitgevoerd in 

afwezigheid van een tolk in Amhaars in een taal dat de eiser niet afdoend begrijpt (Engels). De 

verzoeker heeft inderdaad beperkt kennis van het Engels dat absoluut niet afdoend is om te begrijpen 

wat van hem verwacht is en om te kunnen uitleggen voor welke redenen hij niet het eens is met 

bestreden beslissing. Verzoeker werd niet ondervraagd over de slechte behandeling die hij tijdens zijn 

reis heeft ondergaan, waardoor hij een kwetsbaar persoon in de zin van het recht van de Europese Unie 

is geworden. Bovendien lijdt verzoeker aan verschillende gezondheidsproblemen die hij niet kan 

verklaren in een taal die niet zijn moedertaal is. Verwerende partij heeft kennelijk de hoorplicht, die door 

de verdedigingsrechten beschermd zijn, geschonden. Het formulier van 5 september 2018 voor een 

verzoek om terugzending naar Italië, dat de verzoeker vrijwillig in het detentiecentrum zou hebben 
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ingevuld, is opgesteld zonder de aanwezigheid van een advocaat of een tolk om hem de gevolgen van 

dit verzoek toe te lichten”. Verzoeker betoogt voorts dat hij medische problemen heeft: “Niet alleen is de 

verwerende partij op de hoogte van de medische problemen van de verzoeker, maar erkent ook dat hij 

niet de gelegenheid heeft gehad om deze te uiten. Indien de consult op 3 september door een hulsarts 

heeft geleid tot de conclusie dat de verzoeker in staat was om te reizen en in hechtenis in België te 

worden genomen, is dit bovendien geen garantie dat de verzoeker toegang heeft tot gezondheidszorg in 

Italië. Het blijkt uit het medisch dossier van de verzoeker dat hij een echografie had en dat hij een 

afspraak heeft met een KNO-arts. De gezondheidstoestand van verzoekster vereist dus toegang tot 

specifieke zorg, die door de verwerende partij in het geheel niet in aanmerking Is genomen.” 

In de bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd over het hoorrecht en verzoekers medische 

problematiek: “Betrokkene verklaarde in de hoorrecht verslagen van 27/07/2018 aan de politie van PZ 

Brussel Hoofdstad Elsene dat hij medische problemen heeft maar dat hij ze niet in het Engels kan 

uitdrukken. Een centrumarts onderzocht op 03/09/2018 betrokkene in het gesloten centrum en stelde 

vast dat betrokkene geen medische problemen kent die een inbreuk inhouden op artikel 3 van het 

EVRM en dat hij geschikt is om in het centrum te verblijven en dat hij fit-to-fly is. Op 22/10/2018 

verklaarde betrokkene aan een DVZ medewerker dat hij een oorprobleem had. 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.” 

Verzoeker stelt zelf dat hij op 27 juli 2018 werd verhoord “in afwezigheid van een tolk in Amhaars”. Door 

te betogen dat de tolk en de interviewer in het Engels communiceerden maakt hij geen schending van 

het hoorrecht aannemelijk. Verzoekers betoog dat hij een echografie had, blijkt niet uit het administratief 

dossier, noch uit de stukken die hij voor het eerst bij zijn verzoekschrift voegt, zijnde een voorschrift voor 

het medicament sedinal van 1 oktober 2018, drie attesten die enkel aantonen dat verzoeker toegang 

heeft tot dringende medische hulp en een attest van 25 oktober 2018 waaruit blijkt dat verzoeker een 

afspraak heeft op 21 november 2018 in het UMC St-Pieter, 1000 Brussel. Het formulier van de 

centrumarts is het enige medische stuk in deze zaak dat relevant is. 

Op 3 september 2018 werd verzoeker door een centrumarts onderzocht in het gesloten centrum die 

vaststelde dat verzoeker geen medische problemen kent die een inbreuk inhouden op artikel 3 EVRM 

en dat hij geschikt is om in het centrum te verblijven en dat hij fit-to-fly is. Verzoeker betwist ook niet dat 

hij door een centrumarts werd onderzocht, dat hij fit-to-fly werd bevonden en dat geoordeeld werd dat hij 

niet lijdt aan een ziekte strijdig met artikel 3 EVRM. 

Gelet op de voorliggende gegevens blijkt geen schending van de rechten van verdediging en het 

hoorrecht, nu hij niet aantoont dat de bestreden beslissing op dat vlak anders zouden kunnen zijn 

geweest. Hij blijft in gebreke te preciseren in welke mate zulks dan de beslissingname heeft beïnvloed. 

Hetzelfde geldt bovendien ook waar verzoeker aanvoert niet te zijn bijgestaan door een advocaat voor 

of tijdens het invullen van het formulier van 5 september 2018 voor een verzoek om terugzending naar 

Italië. Verzoeker kan niet in redelijkheid voorhouden dat het voor hem niet duidelijk is geweest dat het 

gehoor handelde over een mogelijke overdracht aan Italië en dat hij niet in de mogelijkheid was om de 

door hem thans naar eigen zeggen ondergane slechte behandelingen naar voor te brengen en hij 

onwetend was over de relevantie hiervan. Uit het dossier en de bestreden beslissing blijkt bovendien dat 

verzoeker de mogelijkheid had om duidelijkheid te scheppen over zijn medische problematiek. 

Rekening houdend met voorgaande kan niet anders dan worden vastgesteld dat hij niet aantoont dat hij 

op materieel, fysiek of psychologisch vlak dermate specifieke noden heeft dat er sprake is van een 

uitgesproken kwetsbaarheid die noopt tot bijkomende concrete en individuele waarborgen betreffende 

de omstandigheden waarin hij in Italië zal worden opgevangen. Zie in dit verband naar het arrest Ali and 

others v. Switzerland and Italy (decision n°30474/14, 4/10/2016), waarin het EHRM oordeelde dat de 

overdracht van volwassen alleenstaande asielzoekers, ongeacht of ze mannelijk dan wel vrouwelijk zijn, 

inclusief die asielzoekers die medische behandeling nodig hebben maar niet kritisch ziek zijn, geen 

aanleiding geeft tot een schending van artikel 3 EVRM: 

“36. As to the second applicant, the Court recalls that it has already concluded that the transfer from 

Switzerland to Italy of adult asylum seekers, including those requiring medical treatment but who are not 

critically ill, would not give rise to a violation of Article 3 of the Convention (A.S. v. Switzerland, no. 
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39350/13, § 38, 30 June 2015; A.M. v. Switzerland (dec), no. 37466/13, § 20, 3 November 2015). Since 

the second applicant is an adult and has not established that he is critically ill, the Court does not see 

any reason to depart from its conclusions in the above-mentioned cases.” 

Verzoeker kan niet zonder meer poneren dat hij in Italië geen toegang zal krijgen tot de 

gezondheidszorg, nu hij geen concrete informatie aanbrengt die ingaat tegen het oordeel van het 

EHRM. 

Verzoeker brengt geen persoonlijke elementen aan die een schending van artikel 3 EVRM bij terugkeer 

naar Italië aannemelijk zou kunnen maken. Het begin van bewijs van een schending van voormelde 

hogere rechtsnorm wordt niet geleverd. Een verwijzing naar enkele rapporten, zonder in te gaan op zijn 

concrete situatie, doet daaraan geen afbreuk. 

De verwerende partij heeft een zorgvuldig onderzoek gevoerd naar de algemene situatie in Italië en de 

specifieke situatie van verzoeker. Gezien verzoeker geen enkel element heeft aangehaald dat kan 

wijzen op enige kwetsbaarheid kan hij in casu niet worden gevolgd waar hij stelt dat de verwerende 

partij naast dit voormeld onderzoek, ook nog bijkomende individuele garanties had moeten vragen 

omtrent de opvangmodaliteiten. 

Verzoeker toont niet aan dat er geen Dublin-overdrachten meer mogen geschieden naar Italië en toont 

niet aan dat rekening houdend met de algemene rapporten en rechtspraak van het EHRM de 

soevereiniteitsclausule te beperkend geïnterpreteerd zou zijn. Bovendien blijkt uit het administratief 

dossier dat verzoeker op 19 november 2018 zonder verzet is vertrokken naar Italië. 

 

Het enig middel is niet gegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

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

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


