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 nr. 247 994 van 22 januari 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DELMOTTE 

Mont Saint-Martin 79 

4000 LIÈGE 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 25 mei 2020 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van  de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  

van 23 april 2020 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 november 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 

december 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. MALANDA, die loco advocaat C. DELMOTTE verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat L. RAUX, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 9 januari 2020 dient de verzoekende partij een verzoek om internationale bescherming in bij de 

Belgische autoriteiten. 

 

1.2. Het EURODAC-onderzoek wijst uit dat de verzoekende partij op 28 juni 2016 een verzoek om 

internationale bescherming heeft ingediend in Italië. 
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1.3. De verzoekende partij wordt op 9 januari 2020 gehoord in het kader van de verordening 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 (hierna: de Dublin III-Verordening). 

 

1.4. Op 18 februari 2020 richten de Belgische autoriteiten een verzoek tot terugname aan de Italiaanse 

autoriteiten. 

 

1.5. De Italiaanse overheden worden, door het verzoek vermeld in punt 1.4. niet binnen de in artikel 25 

(1) van de Dublin III-Verordening gestelde termijn te beantwoorden, op 4 maart 2020 verantwoordelijk 

voor de asielaanvraag van de verzoekende partij overeenkomstig artikel 25 (2) van voormelde 

verordening. 

 

1.6. Op 23 april 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“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): 

(…) 

 

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 van 

artikel 25(2) van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr. 604/2013 van 26 juni 

2013. 

 

Toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang  tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 25(2) van 

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

 

De heer T.S. (…), verder de betrokkene, die verklaart staatsburger van Liberia te zijn, bood zich op 

06.01.2020 bij onze diensten aan waarbij hij de wens uitdrukte een verzoek voor internationale 

bescherming in te dienen. Hij diende op 09.01.2020 een formeel verzoek voor internationale 

bescherming in en legde daarbij geen documenten voor. Hij verklaarde nooit in het bezit te zijn geweest 

van een paspoort. 

 

Onderzoek van zijn vingerafdrukken leidde tot een treffer in het kader van kader van Eurodac 

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

artikel 14 van Verordening 603/2013 verzamelde vingerafdrukken. Deze treffer toont aan dat betrokkene 

op 28.06.2016 een verzoek voor internationale bescherming indiende in Italië. 

 

De betrokkene werd in het kader van zijn verzoek voor internationale bescherming gehoord op 

09.01.2020. Hij verklaarde ongehuwd te zijn en geen kinderen te hebben. Hij verklaarde geen familie in 

België of Europa te hebben. Op basis van het voorgaande is een behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming van betrokkene in België op basis van art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 of 

art. 16 van de Dublin-III-Verordening derhalve niet aan de orde. 

 

De betrokkene verklaarde dat hij Liberia verliet in september 2015 en via Guinea, Mali, Burkina Faso, 

Niger en Algerije naar Libië reisde. Hij verklaarde dat hij tot 22 juni 2017 in Libië verbleef alvorens naar 

Italië te reizen, waar hij een verzoek voor internationale bescherming indiende. Hij verklaarde dat hij in 

Milaan verbleef. Hij verklaarde dat zijn verzoek werd afgewezen op 13.10.2018. Volgens zijn verklaring 

verliet hij Italië op 13.12.2019 en reisde via Frankrijk naar België. 
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De betrokkene stelde dat hij besloot om een verzoek voor internationale bescherming in te dienen in 

België omdat hij zich in België in het Engels kan uitdrukken. Hij uitte verzet tegen een overdracht aan 

Italië omdat de levensomstandigheden er volgens hem niet goed zijn. Hij verklaarde tevens dat hij er 

dakloos was en er geen toekomst ziet. 

 

Op 18.02.2020 werd een verzoek voor terugname gericht aan de Italiaanse instanties. Dit verzoek werd 

niet binnen de door artikel 25(1) van Verordening 604/2013 gestelde termijn van twee weken 

beantwoord wat betekent dat Italië conform artikel 25(2) op 04.03.2020 verantwoordelijk werd voor de 

terugname van de betrokkene. 

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 Italië een reëel risico loopt 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). 

 

De betrokkene uitte verzet tegen een overdracht aan Italië omdat de levensomstandigheden er slecht 

waren. Hieromtrent wensen we te benadrukken dat het loutere feit dat betrokkene zou worden 

teruggestuurd naar een land waar zijn economische en sociale mogelijkheden minder gunstig zouden 

zijn dan deze in België op zich niet voldoende is om een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 

4 van het EU-Handvest aannemelijk te maken. Tevens kan artikel 3 van het EVRM niet zo worden 

geïnterpreteerd dat het de verdragsluitende lidstaten ertoe zou verplichten om eenieder die zich op hun 
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grondgebied bevindt te voorzien van huisvesting, of om asielzoekers de financiële middelen te 

verstrekken om hen een bepaalde levensstandaard te garanderen of hen opleidingen naar keuze geven 

die hen volledige toegang zouden geven tot de gehele arbeidsmarkt. De vaststelling dat de materiële en 

sociale levensomstandigheden er aanzienlijk op achteruit gaan bij de tenuitvoerlegging van de 

verwijderingsmaatregel  is op zich dus niet voldoende om een schending van artikel 3 van het EVRM 

aan te tonen of om te concluderen dat opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale 

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

van Verordening (EU) nr. 604/2013. 

De betrokkene verklaarde dat hij geen opvang meer had nadat zijn verzoek werd afgewezen. Derhalve 

ressorteerde hij op dat moment niet onder de bepalingen van Richtlijn 2013/33/EU, de Opvangrichtlijn. 

We zijn dan ook van oordeel dat het niet hebben van onderdak in die context uit hoofde van de 

Italiaanse instanties geen inbreuk impliceert op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest. 

 

Dat de betrokkene zich in Italië niet in het Engels kon uitdrukken doet geen afbreuk aan de afbreuk van 

Italië. Verordening 604/2013 omvat de bepalingen ter vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat en 

de persoonlijke voorkeur voor een bepaalde lidstaat is geen criterium ter vaststelling van de 

verantwoordelijke lidstaat. 

De Italiaanse instanties werden bij ontstentenis van antwoord op ons verzoek dd. 04.03.2020 

verantwoordelijk voor de behandeling van het door de betrokkene in België ingediende verzoek tot 

internationale bescherming. Hieromtrent merken we op dat Verordening 604/2013 uitdrukkelijk de 

mogelijkheid voorziet van een impliciet akkoord en de verantwoordelijke lidstaat in dat geval tot dezelfde 

verplichtingen is gehouden als in geval van een expliciet akkoord. 

 

In geval van een impliciet akkoord worden de meeste overdrachten voltrokken via de luchthavens van 

Rome Fiumicino en Milaan Malpensa.  

De betrokkene zal na overdracht een nieuw verzoek voor internationale bescherming kunnen indienen 

of zijn huidige verzoek zal verder behandeld worden. Hij 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. 

 

Het EHRM oordeelde in de zaak Mohammed Hussein versus Nederland en Italië reeds dat de situatie 

van onder meer verzoekers voor internationale bescherming in Italië niet kan worden gelijkgesteld met 

de situatie in Griekenland. Het Hof oordeelde dat op basis van verslagen van gouvernementele en niet-

gouvernementele organisaties kan worden besloten dat de algemene toestand en leefomstandigheden 

van verzoekers voor internationale bescherming, (erkende) vluchtelingen en tot verblijf toegelaten 

vreemdelingen tekortkomingen kent, maar niet kan worden gelijkgesteld met een systemisch falen in het 

bieden van bijstand en opvang aan een kwetsbare groep zoals het geval was in de zaak M.S.S. v. 

België en Griekenland (EHRM 02.04.2012, nr. 27725/10 Mohammed Hussein e.a. v. Nederland en 

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

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

(EHRM, 04.11.2014, nr. 29217/12 Tarakhel v.Switzerland).  

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

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

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

 

Verder wensen we te benadrukken dat het EHRM reeds oordeelde dat de overdracht van volwassen 

verzoekers voor internationale bescherming, ongeacht of ze mannelijk of vrouwelijk zijn en waaronder 

ook diegenen die medische behandeling nodig hebben maar niet ernstig ziek zijn, geen inbreuk 

impliceert op artikel 3 van het EVRM (cfr. EHRM, 30474/14, 04.10.2016, Ali e.a. v. Zwitserland en 

Oostenrijk, § 36). 

 

Een belangrijke bron betreffende Italiaanse procedure inzake asiel en internationale bescherming en de 

opvangvoorzieningen voor verzoekers is het 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 - National Country Report - Italy", 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 ). Een andere bron is het 

rapport van de Zwitserse non-gouvernementele organisatie SFH/OSAR ('Reception Conditions in Italy. 

Updated report on the current situation of asylum seekers and beneficiaries of protection, in particular 

Dublin returnees, in Italy", Bern, januari 2020, hierna OSAR-rapport genoemd, een kopie van dit 
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document wordt toegevoegd aan het administratief dossier, 

https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/200121-italy-reception-conditions-

en.pdf ).  

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

procedure op het ogenblik dat de betrokkene Italië verliet. Personen die reeds een verzoek om 

internationale bescherming indiende voor ze Italië verlieten, dienen te worden overgedragen aan de 

provincie waar ze hun aanvraag hebben ingediend ("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.", pagina 55). Indien de betrokkene reeds internationale bescherming vroeg en dit verzoek 

het voorwerp was van een afwijzing en geen beroep aantekende kan hij een uitwijzingsbevel ontvangen. 

Indien de betrokkene nog geen beroep aantekende zal de betrokkene de mogelijkheid worden geboden 

dit alsnog te doen (pagina 58). 

 

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

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

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

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

navolgende verzoeken van personen, die Italië niet verlieten. 

 

Op 24.09.2018 namen de Italiaanse autoriteiten een nieuw decreet aan dat hervormingen voorziet op 

het vlak van de procedure tot het bekomen van internationale bescherming met onder meer de 

afschaffing van de status van humanitaire bescherming en inzake het SPRAR-netwerk. Het decreet, het 

zogenaamde "Salvini-decreet" werd op 07.11.2018 en 27.11.2018 door respectievelijk de Senaat en 

Kamer van Afgevaardigden goedgekeurd en op 27.11.2018 door de president ondertekend. Het decreet, 

dat kritisch werd onthaald door verscheidene ngo's en burgerrechtenorganisaties, beperkt de toegang 

tot het SPRAR-netwerk, de tweedelijns-opvangstructuur, tot begunstigden van internationale 

bescherming en niet-begeleide minderjarigen. Ten gevolge hiervan zal de betrokkene na overdracht niet 

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

centra, worden opgevangen. Dat de betrokkene zal worden opgevangen in een opvangstructuur buiten 

het SPRAR-netwerk betekent niet dat hij zal worden uitgesloten van materiële opvang en de Italiaanse 

opvangstructuren structureel in gebreke blijven. De Italiaanse instanties zonden hiervoor een circulaire 

uit waarin ze bevestigen dat personen die in het kader van Dublin procedure naar Italië gestuurd worden 

in andere centra zullen worden opgevangen ("Consequently, all applicants under the Dublin procedure 

will be accommodated in other Centres referred to in Legislative Decree No. 142/2015… these Centres 

are adequate to host all possible beneficiaries, so as to guarantee the protection of the fundamental 

rights,…", pagina 56). Dit 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. 

 

Het rapport meldt dat personen wiens verzoek om internationale bescherming reeds werd afgewezen, 

kunnen worden vastgehouden met het oog op verwijdering ("In "take back" cases where the person's 

asylum application in Italy has already been rejected… he or she may be issued an expulsion order and 

be placed in a CPR", pagina 57). Nergens in het rapport blijkt echter dat dit systematisch het geval is. 

Het rapport maakt ook geen melding of deze personen alsnog een navolgend verzoek om internationale 

bescherming kunnen indienen.  

Het AIDA-rapport maakt gewag van problemen, die zich kunnen voordoen inzake de toewijzing van 

opvang, maar ons inzien kunnen deze gerapporteerde problemen niet worden gelijkgesteld met een 

systematisch falen of onvermogen inzake het opvang bieden. Het enkele feit dat opmerkingen kunnen 

worden gemaakt betreffende bepaalde aspecten van de opvang en behandeling van verzoekers voor 

internationale bescherming in Italië is onvoldoende om tot dit besluit te komen. 

 

In het AIDA-rapport vinden we terug dat Artsen zonder Grenzen in een rapport van februari 2018 een 

toename vermeldt van dakloze personen, die onder de bepalingen van Verordening 604/2013 aan Italië 

werden overgedragen, in Rome, Lazio (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. 
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Het OSAR-rapport, dat een actualisatie is van een rapport uit 2016, besteedt ruim aandacht aan het lot 

van personen, die binnen het kader van Verordening 604/2013 aan Italië worden overgedragen. We 

wensen te benadrukken dat de auteurs hun aandacht hebben gericht op de situaties in Rome en Milaan 

en zelf verklaren dat de bemerkingen hieromtrent niet zomaar kunnen worden getransponeerd op de 

algemene situatie in Italië ("There are considerable differences between regions and municipalities. As 

most Dublin returnees are transferred by plane to Rome or Milan, this report describes the situation in 

Italy mainly based on the examples of Rome and Milan.", pagina 11). Het rapport meldt dat de situatie 

van personen die reeds een verzoek hebben ingediend, afhankelijk is van de stand van zaken van hun 

afwijzing (pagina 28). Indien de termijn om een beroep in te dienen nog niet is verlopen, kunnen ze 

alsnog beroep aantekenen. Indien de beroepstermijn reeds is verlopen, kunnen ze mogelijks een bevel 

ontvangen om het grondgebied te verlaten en kunnen ze worden opgesloten. We wensen er op te 

wijzen dat het rapport meldt dat verzoekers een navolgend verzoek kunnen indienen indien ze over 

nieuwe elementen beschikken. Het rapport meldt tevens dat zowel in Rome als Milaan ngo's 

operationeel zijn die bijstand verlenen aan "Dublin-terugkeerders" (pagina 31). Zowel in het AIDA- als 

het OSAR-rapport worden opmerkingen gemaakt betreffende de mogelijk lange duur tussen de eerste 

fase, de aanmelding en de tweede fase, de formele registratie (AIDA-rapport, pagina 29 : "In practice, 

the formal registration might take place weeks after the date the asylum seeker made the asylum 

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

might not have access to the reception system and the national health system; with the exception of 

emergency health care"; OSAR, pagina 24, "The waiting time until the first appointment 

(fotosegnalamento) seems to have decreased since the last report. On the other hand, the time gap 

between the fotosegnalamento and the verbalizazzione is still a problem. This creates difficulties as 

asylum seekers might not have access to the reception system and national healthcare"). Het AIDA-

rapport geeft aan dat er grote regionale verschillen zijn betreffende de duur van de procedure (pagina 

30). We zijn van oordeel dat bovenvermelde passages leiden tot de conclusie dat zich inderdaad 

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

structureel gegeven gaat. Lezing van beide rapporten leidt volgens ons niet tot het besluit dat personen, 

die onder de bepaling van Verordening 604/2013 aan Italië worden overgedragen, systematisch geen 

toegang krijgen tot de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de 

opvangstructuren. 

 

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

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

problemen niet worden gelijkgesteld met een systematisch falen of onvermogen inzake het opvang 

bieden. Het enkele feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende bepaalde aspecten van 

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

tot dit besluit te komen. 

We verwijzen naar 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). 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 gevallen 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 ze 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 zij 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.   

 

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 



  

 

 

X - Pagina 7 

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. Italië kent tevens onafhankelijke beroepsinstanties voor 

beslissingen inzake afgewezen beschermingsverzoeken en beslissingen inzake detentie en 

verwijdering. 

Het AIDA-rapport vermeldt dat verzoekers om internationale bescherming dezelfde rechten en plichten 

wat betreft gezondheidszorg als Italiaanse staatsburgers ("They enjoy equal treatment and full equality 

of rights and obligations with Italian citizens regarding the mandatory contributory assistance provided 

by the National Health Service in Italy.", pagina 104). Hoewel we toegeven dat het rapport inderdaad 

vermeld dat er zich in de praktijk obstakels voordoen, blijkt uit het rapport niet dat er sprake is van 

systeemfouten zoals begrepen in artikel 3(2) van Verordening (EU) nr. 604/2013. 

 

Tijdens zijn gehoor maakte betrokkene melding van een gezondheidsprobleem. 

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

bescherming geen attesten of andere objectieve 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. 

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 verkrijgen. 

 

We merken in deze verder op dat de Italiaanse autoriteiten minstens 10 dagen vooraf in kennis zullen 

worden 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 moeten worden gevraagd. Het EHRM liet in 

deze zaak bezorgdheid blijken over de algemene situatie in Italië, maar 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 impliceert op blootstelling aan omstandigheden die een inbreuk 

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

 

Gelet op het voorgaande  wordt tevens besloten dat in het geval van de betrokkene geen grond is voor 

de behandeling van het verzoek voor internationale bescherming van de betrokkene 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 voor 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 25(2) van Verordening 604/2013. 

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

binnenkomstdocumenten. 

Indien de betrokkene door omstandigheden niet binnen de opgelegde termijn gevolg kan geven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten, dient hij/zij om een verlenging van deze termijn te verzoeken. 
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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 binnen de 10 (tien) dagen en dient hij (zij) zich aan te bieden 

bij de bevoegde Italiaanse instanties (4).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoekende partij te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 51/5 en 62, §2 

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), van de beginselen van goede 

administratie, eerlijke procedure en “contradictorie” als algemene rechtsprincipes, van de artikelen 2 en 

3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

(hierna: de wet van 29 juli 1991), van artikel 3 (2) van de Dublin III-Verordening en van artikel 3 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). 

 

De verzoekende partij licht haar enig middel toe als volgt: 

 

“Volgens de beslissing wiens beroep, 

 

“Gelet op het voorgaande wordt besloten dat in het geval van de betrokkene geen grond is voor de 

behandeling van het verzoek voor internationale bescherming van de betrokkene 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 voor 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 25.2 van Verordening 604/2013”. 

 

Terwijl de Belgische staat duidelijk geen rekening hield met verzoekers persoonlijke situatie. Hij roept 

gerechtvaardigde bezorgdheid op disfuncties in de asielprocedure en de slechte opvangvoorzieningen 

in Italië. 

 

Verzoeker beroept zich ter onderbouwing van deze overwegingen op verschillende overeenstemmende 

bronnen. 

 

• IN RECHT 

 

A. Met betrekking tot de toepasselijke rechtsregels 

 

- Artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 op vreemdelingen luidt als volgt: (…) 

 

- Volgens artikel 62 § 2 lid 1 van de wet van 15.12.1980, (…) 

 

- De wet van 29.07.1991 betreffende de formele motivering van administratieve handelingen bepaalt, in 

artikel 2, dat de administratieve handelingen van de in artikel 1 bedoelde administratieve autoriteiten het 

voorwerp van een formele motivatie moeten zijn. 

 

In overeenstemming met artikel 3 van de wet van 29.07.1991, bestaat de vereiste motivatie uit de 

indicatie in de handeling van de overwegingen van wet en feit. 

 

De motivering moet toereikend, nauwkeurig en relevant zijn, dat wil zeggen, reageren op de feiten en 

kan in geen geval een loutere verklaring van subjectieve beoordeling zijn (CE, 07.06.1995, n ° 53.583; 

CE 05.07.1995, nr. 54.317; CE, 07.09.1995, nr. 55.056; CE, 16.01.1996, nr. 57.531). 
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- Artikel 3.2 van Verordening 604/2013 bepaalt dat: (…) 

 

- Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt dat: (…) 

 

B. Betreffende toepasselijke jurisprudentie 

 

In een arrest nr. 228 294 van 30 oktober 2019 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen erop 

gewezen dat: 

 

« Après lecture de l’ensemble des sources objectives dont la partie défenderesse a fait usage lors de 

l’examen de la présente affaire, il apparaît que si, en effet, les autorités italiennes ont travaillé afin 

d’augmenter la capacité de son réseau d’accueil, il convient toujours de faire preuve de prudence 

s’agissant d’évaluer la situation sociale générale des demandeurs de protection internationale, qui reste 

préoccupante en Italie. Il en ressort, en tout état de cause, qu’il ne peut être exclu, que dans certaines 

circonstances, des demandeurs d’asile peuvent être confrontés à de graves difficultés liées au système 

d’accueil italien ». 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen deed bij arrest nr. 229 616 van 29 november 2019 uitspraak 

over de opvangsituatie in Spanje. Deze overwegingen kunnen echter worden omgezet in de Italiaanse 

situatie : 

 

« En absence de toute certitude quant au fait que l’instruction susvisée ait été publiée et correctement 

appliquée, il ne peut raisonnablement être établi qu’il n’existe pas de risque de violation de l’article de 3 

de la CEDH relativement au requérant, s’illustrant par le refus des autorités espagnoles de respecter 

son obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes aux demandeurs de 

protection internationale démunis, qui fait à ce jour partie du droit positif et pèse sur les autorités 

espagnoles en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit 

communautaire, à savoir la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales 

pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres. 

 

« La partie requérante démontre, dans son cas particulier, qu’il existe des motifs sérieux et avérés de 

croire qu’il existe dans son chef un risque réel de subir un traitement inhumain ou dégradant, ce dernier 

pouvant, en l’état actuel du dossier administratif et du dossier de la procédure, se trouver « 

indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel 

extrême » suite à un transfert en Espagne ». 

 

• IN FEIT 

 

Terwijl de Belgische staat duidelijk geen rekening hield met verzoekers persoonlijke situatie. Hij roept 

gerechtvaardigde bezorgdheid op disfuncties in de asielprocedure en de slechte opvangvoorzieningen 

in Italië. 

 

Verzoeker beroept zich ter onderbouwing van deze overwegingen op verschillende overeenstemmende 

bronnen 

1) Rapport Aida Asylum Information Database, country Report Italy 2018, update april 2019 

(https://www.asylumineurope.org/reports/country/italy) 

 

1.1. « On 12 December 2018 the Danish Refugee Council and Swiss Refugee Council published a 

report with their monitoring of the situation of 13 vulnerable Dublin returnees in Italy in 2017-2018.The 

report illustrates the arbitrariness underlying Dublin returnees’ reception by the authorities, timely access 

to accommodation and to the asylum procedure, and quality of reception conditions. Many asylum 

seekers have had to wait for several hours or even days without any support at airports such as Rome 

Fuimicino Airport and Milan Malpensa Airport before being received by the police. 

 

« Some Dublin returnees were denied access to the Italian reception system upon arrival altogether or 

had to wait a long time before they were accommodated in SPRAR facilities.212 In its latest report of 

February 2018, MSF documented an increase of Dublin returnees among the homeless persons in 

Rome, Lazio who have no immediate and automatic access to the reception system. 

 

« It should be noted that 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. Due to their 

https://www.asylumineurope.org/reports/country/italy
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first departure, in fact, and according to the rules provided for the Withdrawal of Reception Conditions, 

the Prefecture could deny them access to the reception system. 

 

« Substandard conditions in first reception centres and CAS were widely reported, falling far below 

standards for persons with special needs. The two organisations also found that oftentimes the receiving 

authorities were unaware of the specific vulnerability of the Dublin returnees.In one incident at Caserma 

Caraverzani, Udine, Friuli-Venezia Giulia, an Afghan asylum seeker returned from Austria to Italy 

committed suicide in August 2018. The person was under treatment by the local mental health service in 

Austria. It seems that no information was provided about his health status before or after the Dublin 

transfer. 

 

« Re-accessing the asylum procedure 

 

« Access to the asylum procedure is equally problematic. Asylum seekers returned under the Dublin 

Regulation have to approach the Questura to obtain an appointment to lodge their claim. However, the 

delay for such an appointment reaches several months in most cases.217 The competent Questura is 

often located very far from the airport and asylum seekers only have a few days to appear there; 

reported cases refer to persons arriving in Milan, Lombardy and invited to appear before the Questura of 

Catania, Sicily. In addition, people are neither accompanied to the competent Questura nor informed of 

the most suitable means of transport thereto, thereby adding further obstacles to reaching the Questura 

within the required time. In some cases, however, people are provided with tickets from the Prefecture 

desk at Milan Malpensa Airport. 

 

« Dublin returnees face different situations depending on whether or not they had applied for asylum in 

Italy before moving on to another European country, and whether or not the Territorial Commission had 

taken a decision on the application. 

 

« 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,219 he or she should be allowed to lodge an 

application under the regular procedure. However, the person could be considered an irregular migrant 

and be notified an expulsion order. In September 2018 a Libyan national arriving from Germany at Milan 

Malpensa Airport after Italy had accepted its responsibility was not allowed to seek asylum and received 

an expulsion order. An ASGI lawyer is representing the individual before the Magistrates’ Court (giudice 

di pace) of Varese that has not yet decided whether the removal order should be suspended or not. As 

reported to ASGI, other Dublin returnees were also denied the possibility to apply for asylum in at Milan 

Malpensa Airport in 2018. 

 

« In “take back” cases where the person had already lodged an asylum application and had not 

appeared for the personal interview, the Territorial Commission may have suspended the procedure on 

the basis that the person is unreachable (irreperibile).He or she may request a new interview with the 

Territorial Commission if a termination decision has not already been taken after the expiry of 12 months 

from the suspension of the procedure. If the procedure has been terminated, however, the new 

application will be considered a Subsequent Application and will be subject to the stringent regulations 

set out by the Procedure Decree following the 2018 reform. 

« In “take back” cases where the person’s asylum application in Italy has already been rejected by the 

Territorial Commission,221 if the applicant has been notified of the decision and lodged no appeal, he or 

she may be issued an expulsion order and be placed in a CPR. According to the new notification 

procedure applied since the end of October 2018 (see Regular Procedure: General), the same could 

happen even in case the applicant had been not been directly notified of the decision, since in case the 

applicant is deemed unreachable (irreperibile), the Territorial Commission notifies the decision by 

sending it to the competent Questura and notification is deemed to be complete within 20 days of the 

transmission of the decision to the Questura. 

 

« Courts from other countries have not taken a uniform approach to the compliance of transfers to Italy 

with fundamental rights, including following the amendments to the reception system by Decree Law 

113/2018. Inconsistent court decisions have been noted in Germany and the Netherlands. In 

Switzerland, courts have not changed their previous position on the legality of transfers to Italy.223 In 

the United Kingdom, however, the Upper Tribunal annulled a transfer to Italy on 4 December 2018 

concerning one asylum seeker and one beneficiary of international protection finding that the threshold 

for ill-treatment prohibited by Article 3 ECHR may be met in cases involving demonstrably vulnerable 
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asylum seekers and beneficiaries of international protection » (Asylum Information Database van 

European Council : Italy 2018, p.56-58). 

 

1.2. «According to the practice recorded in 2016, 2017 and 2018, even though by law asylum seekers 

are entitled to material reception conditions immediately after claiming asylum and undergoing initial 

registration (fotosegnalamento), they may access accommodation centres only after their claim has 

been lodged (verbalizzazione). This implies that, since the verbalizzazione can take place even months 

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

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

resources are obliged to either resort to friends or to emergency facilities, or to sleeping rough. 

 

« As reported by MSF in February 2018, at least 10,000 persons were excluded from the reception 

system, among whom asylum seekers and beneficiaries of international protection. Informal settlements 

with limited or no access to essential services are spread across the entire national territory, namely 

Ventimiglia, Turin, Como, Bolzano, Udine, Gorizia, Pordenone, Rome, Bari and Sicily. 

 

« Recent examples of asylum seekers facing obstacles to accessing accommodation include the 

following: 

 

« Friuli-Venezia Giulia: Asylum seekers in Pordenone faced severe obstacles to access asylum 

procedure and accommodation system in 2018. From November 2017, four asylum seekers, one 

Afghan citizen and three Pakistanis, had to wait 10 months to access the asylum procedure being 

refused and bounced from Venice Questura to the Pordenone Questura and back, with neither Questura 

undertaking responsibility. In September 2018, after several legal warnings the asylum seekers got 

access to the procedure and lodged their applications at Questura of Venice, but they are still waiting to 

get a place in the reception system. Three of them lodged an appeal to the Administrative Tribunal of 

Court against the “administrative silence” of the Prefecture of Venice after they had been convicted for 

unlawful occupation of the abandoned building they were living in. At the end of February 2019, the 

Administrative Court of Veneto accepted the appeal and ordered the Prefecture of Venice to activate the 

requested accommodation within 30 days. They are still waiting for a placement at the time of writing. 

 

« Still in 2018, in Trieste, people waiting to lodge their asylum application and to be accommodated were 

fined by the police for squatting. 

 

« Lazio: On the occasion of the eviction of the building occupied by Eritrean refugees, which took place 

in Rome on 19 August 2017, UNHCR denounced the fact that hundreds of people fleeing war and 

persecution in transit in the city of Rome were forced to sleep on the streets in the absence of adequate 

reception. Due to the chronic lack of places in reception, makeshift settlements are increasingly set up in 

abandoned buildings far from the city centre, where hundreds of people live under squalid conditions. 

 

« Tuscany: In September 2018, a group of 20 to 30 asylum seekers from Pakistan had to wait for about 

three months to have access to reception facilities in Florence. After the fotosegnalamento, the 

Questura deferred all responsibility to the Prefecture which has been slow in arranging reception despite 

the intervention of Medici per i diritti umani (MEDU) and ASGI. 369 As of 10 January 2019, over 80 

people excluded from the reception system, some of them holders of humanitarian protection status and 

removed from facilities after the entry into force of the legislative decree 113/2018, were sleeping in the 

Parco delle Cascine in Florence. 

 

« Trentino-Alto Adige: In September 2018, almost 80 people were sleeping on the street awaiting to 

lodge their asylum application and to be accommodated in Trento, as their appointment for 

verbalizzazione at the Questura was for January 2019. 

 

« Despite the aforementioned cases, the full extent of this phenomenon is not known, since no statistics 

are available on the number of asylum seekers who have no immediate access to a reception centre 

immediately after the fotosegnalamento. Moreover, the waiting times between the fotosegnalamento and 

verbalizzazione differ between Questure, depending inter alia on the number of asylum applications 

handled by each Questura (Asylum Information Database van European Council : Italy 2018, p.82-84). 

 

2) L’organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés 

(https://www.osar.ch/pays-dorigine/les-etats-de-dublin/italie.html) 
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Volgens OSAR-Rapport, « Le système d’accueil italien présente des insuffisances généralisées. Les 

réfugiés reconnus n’ont pratiquement aucune chance de trouver un hébergement sûr, du travail ou une 

assistance sociale ». 

 

• « Déficiences du système d’accueil italien 

 

« Août 2016 – Après un voyage de clarification en Italie, l’OSAR conclut que le système d’accueil italien 

présente des insuffisances généralisées, la question de l’hébergement et du statut de protection étant 

particulièrement problématiques. Chaque cas doit ainsi être minutieusement étudié avant d’engager le 

transfert Dublin d’une personne ». 

 

• “Requérants d’asile en quête de sécurité coincés entre la loi et la dure réalité en Italie 

 

« 09.02.2017 – Le Danish Refugee Council et l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) publient 

le 9 février 2017 un rapport conjoint sur la situation des personnes vulnérables transférées en Italie en 

vertu du règlement Dublin III. Le rapport éclaire en particulier la situation des personnes vulnérables, 

montre que les conditions d’accueil en Italie varient fortement et que les personnes sont exposées à des 

risques de violations des droits humains ». 

 

• « La Suisse doit changer sa politique Dublin 

 

« 12.12.2018 – Les requérants d’asile vulnérables renvoyés en Italie dans le cadre de la procédure 

Dublin III courent des risques élevés et leurs droits ne sont pas garantis. Le rapport de monitoring 

conjoint publié aujourd’hui par le Conseil danois pour les réfugiés (Danish Refugee Council, DRC) et 

l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) le confirme. Treize cas montrent les conditions 

d’accueil misérables de ces requérants d’asile sur place. L’OSAR demande à la Suisse de mettre un 

terme aux renvois des personnes vulnérables vers l’Italie selon la procédure ». 

 

Geen van de 13 ondervraagde, maar kwetsbare asielzoekers in de zin van artikel 21 van de richtlijn van 

26 juni 2013, had bij aankomst in Italië toegang tot adequate opvangvoorzieningen. De meesten 

woonden op straat en konden alleen met hulp van OSAR onderdak vinden. 

 

Toegang tot medische zorg en juridisch advies is beperkt of zelfs niet aanwezig. Volgens OSAR zullen 

deze tekortkomingen de effectieve uitoefening door deze mensen van hun recht om asiel aan te vragen, 

aanzienlijk beïnvloeden. 

 

OSAR merkt op dat het Salvini-decreet het risico dat de grondrechten van asielzoekers in Italië worden 

geschonden, alleen maar aanzienlijk kan vergroten. 

 

• « Des conditions inacceptables pour les personnes requérantes d’asile en Italie 

 

« 09.05.2019 – La situation en Italie pour les personnes requérantes d’asile s’est encore détériorée 

après les élections du printemps 2018 et tout particulièrement depuis l’entrée en vigueur du décret 

Salvini en octobre 2018: les droits des personnes en quête de protection ne sont pas garantis. Dans son 

analyse de la situation actuelle en Italie, l’OSAR dénonce les durcissements du système d’asile et 

appelle une nouvelle fois à renoncer aux transferts Dublin vers ce pays, notamment pour les personnes 

vulnérables ». 

 

• « Italie : une prise en charge toujours insuffisante 

 

« 23.09.2019 – Une mission d’information de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) qui s’est 

rendue en Italie montre que les personnes vulnérables renvoyées en Italie conformément au règlement 

de Dublin ne sont toujours pas prises en charge de manière adéquate par le système d’asile italien ». 

 

• “Les personnes requérantes d’asile en Italie menacées de violations des droits humains 

 

« 21.01.2020 Les personnes requérantes d’asile en Italie font face à des conditions de vie misérables. 

Le Tribunal administratif fédéral a ainsi dernièrement demandé au Secrétariat d’Etat aux migrations 

(SEM) de se pencher de manière plus approfondie sur la situation en Italie. Comme en atteste un 

rapport publié récemment par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), les personnes 

requérantes d’asile renvoyées en Italie dans le cadre d’une procédure Dublin ont rarement accès à un 



  

 

 

X - Pagina 13 

hébergement adéquat et leurs droits fondamentaux ne sont pas garantis. C’est pourquoi l’OSAR 

recommande de renoncer aux transferts vers l’Italie ». 

 

3) Human Rights Watch, Rapport mondial 2019, Italie (https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-

chapters/326090) 

 

« Une coalition gouvernementale rassemblant la Ligue, parti anti-migrants, et le Mouvement 5 étoiles, 

parti populiste, a été investie en juin. En mars, le Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a 

déploré le racisme et la xénophobie qui ont caractérisé la campagne électorale. 

 

« À la mi-novembre, selon le HCR, seuls 22.435 migrants et demandeurs d’asile avaient rejoint l’Italie 

par la mer, en grande partie en raison des mesures déjà mises en place par le gouvernement sortant 

pour empêcher les arrivées. Par contraste, 119.369 personnes étaient arrivées au cours des douze 

mois de l’année 2017. 

 

« Presque immédiatement après avoir accédé au pouvoir, le nouveau gouvernement a commencé à 

bloquer le débarquement, dans les ports italiens, de personnes secourues en mer. En novembre, un 

procureur sicilien a clos la procédure d’enquête, ouverte en août, visant le vice-Premier ministre et 

ministre de l’Intérieur Matteo Salvini pour arrestations illégales et séquestration de personnes, entre 

autres chefs d’accusation, après qu’il eut refusé à 177 demandeurs d’asile de débarquer d’un navire des 

garde-côtes italiens, pour certains pendant cinq jours. 

 

« En juin, l’Italie a commencé à confier systématiquement la coordination des sauvetages en 

Méditerranée aux garde-côtes libyens, malgré les inquiétudes quant à leur capacité et au sort des 

personnes renvoyés en Libye. En août, le parlement a approuvé la fourniture de 12 bateaux et la mise 

en place de programmes de formation pour les équipages libyens. 

 

« En novembre, le parlement a approuvé un décret gouvernemental limitant les visas humanitaires et 

restreignant l’accès aux centres d’accueil spécialisés. En 2017, un quart des demandeurs d’asile ont 

obtenu un permis de séjour pour raisons humanitaires, et jusqu’à 28 pour cent des décisions prises en 

janvier et février 2018 ont octroyé des visas humanitaires. En octobre, le parquet a inculpé le maire de 

Riace, une commune du sud de l’Italie, d’irrégularités dans ce qui a souvent été considéré comme un 

projet d’intégration modèle pour demandeurs d’asile et réfugiés. 

 

« Des épisodes de violence raciste ont marqué l’année. En février, un mois avant le scrutin national, un 

ex-candidat de la Ligue aux élections municipales a blessé six immigrés en leur tirant dessus à 

Macerata, dans le centre de l’Italie. Un groupe de lutte contre le racisme a constaté une forte hausse du 

nombre d’attaques dans les deux mois qui ont suivi l’arrivée au pouvoir du gouvernement par rapport à 

la même période en 2017. 

 

« En juillet, les autorités ont expulsé plusieurs centaines de Roms d’un camp à Rome, en dépit d’un 

arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ordonnant de reporter leur déplacement. En juin, le 

ministre Salvini a appelé à un recensement de tous les Roms en Italie afin d’expulser ceux qui ne 

possèdent pas la nationalité italienne. Aucun progrès visible n’a été enregistré dans l’enquête de la 

Commission européenne, en cours depuis 2012, sur les discriminations à l’encontre des Roms en 

matière d’accès au logement et sur les expulsions forcées. 

 

« En décembre 2017, le Comité des Nations Unies contre la torture a instamment recommandé à l’Italie 

de veiller à ce que la définition du crime de torture, introduite l’année dernière dans son droit interne, 

soit conforme à celle du droit international ». 

 

4) Amnesty International, Rapport annuel 2019, Italie 

(https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/italy/report-italy) 

 

« Le gouvernement a continué de mener un programme hostile à l’immigration en s’appuyant sur des 

lois et des politiques destinées à restreindre l’accès aux droits et à empêcher les personnes secourues 

en mer de débarquer en Italie. Il a tenté à maintes reprises de faire obstacle aux organisations non 

gouvernementales (ONG) venant en aide à des personnes en mer et de les poursuivre en justice. En 

outre, la coopération avec les autorités libyennes visant à retenir les personnes réfugiées ou migrantes 

en Libye s’est poursuivie, bien que de graves violations des droits humains soient encore commises 

dans ce pays (…). 
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« Les politiques et le discours hostiles à l’immigration du premier gouvernement de Giuseppe Conte 

empêchaient encore les personnes réfugiées, demandeuses d’asile ou migrantes de jouir de leurs droits 

dans le pays et à ses frontières. 

 

« Un peu plus d’un an après que le décret-loi 113/2018 a aboli la protection humanitaire, quelque 

24.000 personnes étaient dépourvues de statut juridique, ce qui restreignait leur accès aux soins de 

santé, au logement, aux services sociaux, à l’éducation et au travail, et les laissait à la merci de 

l’exploitation et des violences. 

 

Les nouvelles dispositions ont aussi eu d’autres effets, notamment la dégradation des possibilités 

d’intégration des personnes demandeuses d’asile, qui étaient exclues du réseau de centres d’accueil 

des autorités locales, et la détention prolongée de ces personnes dans des centres de rapatriement, où 

les conditions n’étaient absolument pas conformes aux normes en vigueur et où les contacts avec leurs 

avocats et les membres de leur famille étaient limités. 

 

En février, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies s’est dit préoccupé quant à la protection 

accordée aux enfants réfugiés ou migrants et, en avril, le Comité sur les disparitions forcées [ONU] a fait 

part de ses inquiétudes au sujet des conditions de vie dans les centres de détention pour personnes 

migrantes ». 

 

5) « Italy: Salvini is out, but migrants still endure his policies », 01.09.2019 (https://www.dw.com/en/italy-

salvini-is-out-but-migrants-still-endure-his-policies/a-50229057) 

 

« The outgoing interior minister closed Italy's refugee camps and its ports. But even with Matteo Salvini 

out of government, asylum-seekers are still trapped in a cycle of homelessness, harassment and 

frustration. 

 

« We have to be careful — we've been hindered by the police a dozen times," says Marlene Micheloni. 

She explains that while they can't arrest volunteers for handing out food, they have tried their best to 

intimidate them out of doing so. 

 

« The 64-year-old, an active member of the largecharitable group Baobab Experience, explains how 

they have to collect the blankets distributed to the group of 40 or so refugees who sleep behind Rome's 

Tiburtina Station every morning. If they don't, officers patrolling the station will confiscate them. 

 

« At one point, Baobab had a camp fully staffed with volunteers set up near the station. There, they 

prepared full breakfasts, lunches and dinners for asylum-seekers, offered Italian courses, organized 

cultural outings and provided assistance navigating social services and the legal system for the 

thousands of refugees who passed through Rome. 

 

« Even though far-right Interior Minister Salvini may now be on his way out, the impact of his anti-

immigrant, nationalist policies on the lives of migrants are likely to long outlive his one-year tenure. After 

taking office in June 2018, Salvini set about cutting off access to social programs and dismantling Italy's 

official refugee camps. Baobab's makeshift shelters were some of the first to be cleared. 

 

« Officials have now put a tall metal fence around the empty lot near the station. It guards weeds, while 

the people who once lived there are forced to shelter under the limited protection offered by the train 

station outbuildings. 

 

« Vicious circle 

 

« Micheloni is part of a rotating group of unpaid volunteers who are keeping Baobab going, in spite of 

these many setbacks. Some of them get up at 6 a.m. to prepare breakfast for the asylum-seekers, later 

driving them to job interviews, helping them with their paperwork, and, in the evening, cooking dinner for 

about 100 people. There's an intense sense of trust and camaraderie between the community 

organizers and the refugees, and none of the condescension that can often characterize official 

interactions or the attitude of the Italian media, which left-leaning Romans say often takes an anti-

immigrant stance. 

 

« Migrants in the group living behind Tiburtina are mostly from West Africa, but also come from the 

Middle East and elsewhere. By and large, they are grateful for Baobab's help, but they are also 



  

 

 

X - Pagina 15 

frustrated — at a closed Italian society, a lack of a foreseeable future, a government that seems 

determined to make them someone else's problem and journalists, too, for making them an object of 

pity. 

 

« Italy is not open," says H. N. (…), 21, from Gambia, who has been back in Italy for about 10 months. 

"They don't want us here. I went to the Netherlands, and then Germany. But then I was sent back here. 

We can't work. We can't live anywhere. But we also can't leave." He describes settling into life in the 

Netherlands, only to be sent back to Rome when his temporary residency ran out. 

 

« Nearly one-third of Italians see immigration as top issue 

 

« In June, the Interior Ministry published data showing that the number of asylum-seekers being sent 

back to Italy from other EU nations has tripled in five years. In 2014, about 2,500 refugees were sent 

back, compared to 6,500 last year, for a total of 24,000 people between 2013 and 2018. It appears the 

willingness of northern European countries to shoulder a more substantial part of the refugee wave, a 

policy espoused by Germany in particular in 2015, is slowly coming to an end. 

 

« This is part of the reason why despite Italy's economic struggles, as well as longer-standing issues like 

corruption and organized crime, a recent survey carried out by the European Union found that 32% of 

Italians believe that immigration is the most pressing problem plaguing the country. That could account 

for part of the previous administration's drive to send away refugees and close Italy's ports to refugee 

rescue ships. 

 

« "We just exist. We're restless. Some guys here are starting to get frustrated that they will never be able 

to support a family, living like this. I'm not there yet, I just want some kind of future," says N. (…). 

 

« Others in the group, who do not wish to be named, echo the same sentiments. Though they are 

sometimes able to find short-term work with Baobab's help, they have begun to feel trapped in a 

labyrinth of official disinterest, bureaucratic hurdles, flagrant xenophobia and police harassment. And 

volunteers can only assist so much when pushback is occurring at every level of civil society. 

 

« In some parts of Italian society, a certain element of cognitive dissonance is at play. Many who have 

supported Salvini and his far-right League party will not espouse openly racist views, and often display 

kindness and generosity to migrants they meet without seeming to connect the dots between the party 

they voted for and why the refugees in their neighborhood have such hard lives. 

 

« Micheloni says she is still very concerned that "35-40% of people are still supporting fascists like 

Salvini." This is especially worrying for many in Italy who care about the treatment of refugees because 

although the League is out of government now, if the new coalition government falls, the party could do 

well in a new election. And even if that does not come to pass, Micheloni points out that the current 

administation is filled with lawmakers who either approve of Salvini's policies or at least will not move to 

repeal them. 

 

« "We will fight to educate people, in the streets, in the bars, in sports centers, etc. We need to 

encourage people to use their right to protest and nonviolence, which is essential to combating neo-

fascism ». 

 

6) In casu 

 

Tijdens zijn interview met het Ibz, sprak verzoeker zijn vrees uit bij overplaatsing naar Italië. Tegen de 

beslissing is beroep ingesteld als volgt: 

 

• Op pagina 1: “(De betrokkene”) uitte verzet tegen een overdracht aan Italië omdat de 

levensomstandigheden er volgens hem niet goed zijn. Hij verklaarde tevens dat hij er dakloos was en er 

geen toekomst ziet”; 

• Op pagina 2: “De betrokkene uitte verzet tegen een overdracht aan Italië omdat de 

levensomstandigheden er slecht waren”; 

• Op pagina 3: “De betrokkene verklaarde dat hij geen opvang meer had nadat zijn verzoek werd 

afgewezen”. 
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Terwijl zijn asielaanvraag nog in Italië werd onderzocht, bevond verzoeker zich op straat. Hij ontving 

geen financiële steun voor voedsel, kleding of onderdak. Hij heeft geen vrienden of familie in Italië die 

hem konden helpen. 

 

Het verzoek om internationale bescherming van verzoeker in Italië eindigde op 13.10.2018 met een 

negatief beslissing. De beroepstermijn is verstreken. Verzoeker zal daarom waarschijnlijk worden 

gearresteerd en vastgehouden met het oog op zijn verwijdering naar Liberia. Zijn eventuele nieuwe 

asielaanvraag heeft weinig kans om geaccepteerd te worden. 

 

Bovendien zijn de huisvestingsvoorwaarden voor personen die krachtens de Dublin-verordening naar 

Italië zijn overgebracht, gewijzigd naar aanleiding van wetsbesluit 113/2018 ("Salvini-besluit"). 

Verzoeker zal in theorie (mits er ruimte beschikbaar is) worden ondergebracht in een eerstelijns 

opvangcentrum, zonder enige follow-up of daadwerkelijke zorg. 

 

In dergelijke omstandigheden vormt een overplaatsing van verzoeker naar Italië een schending van 

artikel 3 EVRM en artikel 4 van het EU-Handvest. 

 

Het uniek middel ontnomen uit de schending van artikelen 51/5 en 62 § 2 van de wet van 15.12.1980 op 

vreemdelingen, van de beginselen van goede administratie, eerlijke procedure en contradictoire als 

algemene rechtsprincipes, van artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 betreffende de motivering 

van administratieve akten, van artikel 3.2 Dublin III Verordeningen, en van artikel 3 van het EVRM, is 

ernstig.” 

 

3.2. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden” (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). 

 

De verzoekende partij voert in de aanhef van het enig middel onder meer de schending aan van “de 

beginselen van goede administratie”. Deze generieke term maakt echter geen duidelijke omschrijving uit 

van de geschonden geachte rechtsregels. 

 

Verder dient te worden opgemerkt dat de verzoekende partij bij haar toelichting bij het enig middel 

nalaat om duidelijk uiteen te zetten op welke wijze de bestreden beslissing de beginselen van eerlijke 

procedure en “contradictorie” als algemene rechtsprincipes schendt. 

 

Het enig middel is in die mate dan ook onontvankelijk. 

 

3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in 

artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

  

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregels, namelijk artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet en artikel 25 (2) van de 

Dublin III-Verordening. Tevens wordt in de beslissing uiteengezet op basis waarvan op 18 februari 2020 

een terugnameverzoek werd gericht aan de Italiaanse instanties, met name omdat een controle van de 

vingerafdrukken in EURODAC aantoont dat de verzoekende partij op 28 juni 2016 een verzoek om 

internationale bescherming indiende in Italië. Voorts wordt in de bestreden beslissing ingegaan op de 

door de verzoekende partij tijdens haar Dublingehoor aangevoerde elementen, op de mogelijkheid om in 

Italië een (navolgend) verzoek tot internationale bescherming in te dienen en op de in de wet voorziene 

bijstand en opvang. Er wordt gemotiveerd betreffende de opvang en de toegang tot de procedure, onder 

verwijzing naar recente rapporten en geconcludeerd dat hoewel het AIDA-rapport, update van 16 april 

2019 en het OSAR-rapport van januari 2020 gewag maken van problemen die zich kunnen voordoen 
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inzake de toewijzing van opvang, deze gerapporteerde problemen niet kunnen worden gelijkgesteld met 

een systematisch falen of onvermogen inzake het opvang bieden, dat lezing van beide rapporten niet 

leidt tot het besluit dat personen die onder de Dublin III-Verordening aan Italië worden overgedragen 

systematisch geen toegang krijgen tot de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en 

de opvangstructuren. Eveneens worden kritische opmerkingen uit voormelde en andere rapporten 

besproken en aangegeven waarom deze rapporten niet leiden tot de conclusie dat de verzoekende 

partij na een overdracht een onmenselijke of vernederende behandeling te beurt zal vallen of dat er 

sprake is van systeemfouten zoals begrepen in artikel 3 (2) van de Dublin III-Verordening. Tot slot wordt 

gemotiveerd dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat er sprake is van een situatie van 

kwetsbaarheid. Geconcludeerd wordt dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij 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 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

(hierna: het Handvest).   

  

Uit voormelde motieven blijkt duidelijk dat de verwerende partij een grondig onderzoek heeft gevoerd 

naar zowel haar persoonlijke situatie als de algemene situatie voor Dublin-terugkeerders in Italië. In die 

zin, en mede gelet op wat volgt, kan de verzoekende partij niet voorhouden dat de verwerende partij 

“duidelijk geen rekening hield met (…) [haar] persoonlijke situatie”. 

  

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht.  

  

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of van artikel 62, §2 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

3.4. De verzoekende partij betoogt dat de verwerende partij duidelijk geen rekening hield met haar 

persoonlijke situatie, dat zij zich beroept op een gerechtvaardigde bezorgdheid met betrekking tot de 

disfuncties in de asielprocedure en de slechte opvangvoorzieningen in Italië en zich ter onderbouwing 

van deze overwegingen beroept op verschillende overeenstemmende bronnen, met name het AIDA-

rapport over Italië, update april 2019, het OSAR-rapport, het “Rapport mondial 2019, Italie” van Human 

Rights Watch, het “Rapport annuel 2019” over Italië van Amnesty International en een artikel van 

Deutsche Welle (DW) genaamd “Italy: Salvini is out, but migrants still endure his policies” van 1 

september 2019, waaruit zij verschillende paragrafen citeert. De verzoekende partij concretiseert 

vervolgens dat zij tijdens haar interview met de verwerende partij haar vrees uitsprak bij overplaatsing 

naar Italië, dat tegen de beslissing beroep is ingesteld, dat zij verzet uitte tegen een overdracht aan 

Italië omdat de levensomstandigheden er volgens haar niet goed zijn, dat zij verklaarde dat zij er 

dakloos was en er geen toekomst ziet, dat zij verklaarde dat zij geen opvang meer had nadat haar 

verzoek werd afgewezen. De verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift dat terwijl haar 

asielaanvraag nog in Italië werd onderzocht, zij zich op straat bevond, dat zij geen financiële steun 

ontving voor voedsel, kleding of onderdak, dat zij geen vrienden of familie in Italië heeft die haar konden 

helpen, dat het verzoek om internationale bescherming in Italië eindige op 13 oktober 2018 met een 

negatieve beslissing, dat de beroepstermijn verstreken is, dat zij daarom waarschijnlijk zal worden 

gearresteerd en vastgehouden met het oog op haar verwijdering naar Liberia, dat haar eventueel 

nieuwe asielaanvraag weinig kans heeft om geaccepteerd te worden, dat bovendien de 

huisvestigingsvoorwaarden voor personen die krachtens de Dublin III-Verordening naar Italië zijn 

overgebracht, gewijzigd zijn naar aanleiding van wetsbesluit 113/2018 (“Salvini-besluit”), dat zij in 

theorie, mits er ruimte beschikbaar is, zal worden ondergebracht in een eerstelijnsopvangcentrum, 

zonder enige follow-up of daadwerkelijke zorg, dat in dergelijke omstandigheden een overplaatsing naar 

Italië een schending vormt van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest. 

 

3.5. 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 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, 
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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, par. 96). 

 

Hierbij moet benadrukt worden dat ook in het kader van het EVRM het vermoeden waarop het systeem 

van de Dublinverordening is gebaseerd, met name dat de voor overdracht aangezochte lidstaat de 

fundamentele rechten neergelegd in het EVRM zal eerbiedigen – dit is het wederzijds 

vertrouwensbeginsel – niet onweerlegbaar is (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel v. 

Zwitserland, par. 103). Dit vermoeden wordt volgens het EHRM weerlegd wanneer, zoals de vaste 

rechtspraak luidt, er zwaarwegende gronden worden aangetoond die aannemelijk maken dat de 

betrokken verzoeker van internationale bescherming bij verwijdering een reëel risico loopt om te worden 

blootgesteld aan foltering of onmenselijke behandeling (EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, 

Tarakhel v. Zwitserland, par. 104).  

 

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

overdracht aangezochte lidstaat een asielprocedure 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). 

 

Volgens vaste rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM dienen de gevreesde slechte 

behandelingen en omstandigheden in het land van terugkeer een minimum niveau aan hardheid en 

ernst te vertonen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen (EHRM 26 

oktober 2000, Grote Kamer, nr. 30210/96, Kudla v. Polen, par. 91-92; EHRM 21 januari 2011, Grote 

Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 219-220). De beoordeling van het vereiste 

minimumniveau aan hardheid en ernst is relatief en afhankelijk van alle omstandigheden van het 

individueel geval, zoals de duur van de behandeling en de fysieke of mentale gevolgen ervan, alsook, 

desgevallend, het geslacht, de leeftijd en de gezondheidstoestand van het slachtoffer (zie EHRM 15 juli 

2002, nr. 47095/99, Kalashnikov v. Rusland, par. 95; EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 

30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 219). Een behandeling in strijd met artikel 3 van het 

EVRM kan betrekking hebben op de fysieke integriteit, de morele integriteit en de menselijke 

waardigheid (EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 

220).   

  

In dit kader worden verzoekers om internationale bescherming gekenmerkt als een kwetsbare groep die 

een bijzondere bescherming behoeven (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 

251).  

  

Om te beoordelen of de verzoekende partij 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 de verzoekende partij naar Italië te worden onderzocht, rekening houdend 

met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan haar 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 zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, 

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit 

van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een 

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

Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie 

beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd 

door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, 

Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, 

Müslim/Turkije, § 68).   
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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 van internationale bescherming slechts kan worden overgedragen in het kader van de Dublin 

III-Verordening in omstandigheden waarin het uitgesloten is dat die overdracht een reëel 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). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan haar geval, moet 

de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om deze omstandigheden te gepasten 

tijde te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 366). Het komt de 

verzoekende partij toe om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk 

maken dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming 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). 

 

Het bestaan van een reëel risico op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling moet 

worden beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of had 

moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 december 

2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; EHRM 30 

oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). 

 

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). 

 

3.6. De Raad benadrukt dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, waarvan de Dublin III-

Verordening deel uitmaakt, berust op wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten. Er wordt dan ook in 

eerste instantie uitgegaan van een sterk vermoeden dat de behandeling van asielzoekers in elke lidstaat 

in overeenstemming is met de eisen van het Handvest, met het Verdrag van Genève en met het EVRM. 

Het Hof van Justitie heeft evenwel benadrukt dat de overdracht van asielzoekers in het kader van het 

Dublinsysteem in bepaalde omstandigheden onverenigbaar kan zijn met het verbod van artikel 4 van het 

Handvest. Zo is het niet uitgesloten dat de werking van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel in 

de praktijk in een bepaalde lidstaat grote moeilijkheden kan ondervinden. Het Hof heeft geoordeeld dat 

een asielzoeker 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 C- 411/10 en 493/10). 

 

Artikel 3 (2) tweede lid van de Dublin III-Verordening bepaalt daarom heden het volgende: 

 

“Indien het niet mogelijk is een verzoekster over te dragen aan de lidstaat die in de eerste plaats als 

verantwoordelijke lidstaat is aangewezen, omdat ernstig moet worden gevreesd dat de asielprocedure 

en de opvangvoorzieningen voor verzoeksters in die lidstaat systeemfouten bevatten die resulteren in 

onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, blijft de lidstaat die met het bepalen van de verantwoordelijke 

lidstaat is belast de criteria van hoofdstuk III onderzoeken teneinde vast te stellen of een andere lidstaat 

als verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen.” 

 

Verder heeft het Hof van Justitie bevestigd dat zelfs indien niet ernstig hoeft te worden gevreesd voor 

systeemfouten in de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, een 

asielzoeker slechts kan worden overgedragen in het kader van de Dublin III-Verordening in 

omstandigheden waarin het uitgesloten is dat die overdracht een reëel en bewezen risico inhoudt dat de 

betrokkene wordt onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 

van het Handvest. Dit vereist een onderzoek naar individuele elementen die een overdracht in de weg 

staan. Zulk onderzoek doet geen afbreuk aan het wederzijds vertrouwensbeginsel en het vermoeden 
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dat de grondrechten door elke lidstaat worden gerespecteerd. Artikel 17 (1) van de Dublin III-

Verordening houdt evenwel niet in dat de overdragende lidstaat in zulke omstandigheden gehouden is 

om toepassing te maken van de soevereiniteitsclausule (HvJ 16 februari 2017, C-578/16 PPU). 

 

3.7. De verzoekende partij dient aannemelijk te maken bij een overdracht aan de verantwoordelijke 

lidstaat vernederende of onterende behandelingen te moeten vrezen om redenen die haar individueel 

geval betreffen, of dat er ernstige en bewezen motieven zijn om het bestaan van de systematische 

praktijk van schendingen aan te nemen en om aan te nemen dat zij, als asielzoeker en Dublin-

terugkeerder, behoort tot een kwetsbare groep die wordt blootgesteld aan dergelijke systematische 

praktijk (cf. EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132).  

  

3.8. Het komt de verzoekende partij in eerste instantie toe om op grond van concrete op haar individuele 

zaak betrokken feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat zij bij een overdracht aan Italië een 

reëel risico loopt te worden blootgesteld aan een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling.   

 

3.9. De verzoekende partij betoogt in dit verband dat de verwerende partij duidelijk geen rekening hield 

met haar persoonlijke situatie, dat zij tijdens haar interview met de verwerende partij haar vrees uitsprak 

bij overplaatsing naar Italië, dat zij verzet uitte tegen een overdracht aan Italië omdat de 

levensomstandigheden er volgens haar niet goed zijn, dat zij verklaarde dat zij er dakloos was en er 

geen toekomst ziet, dat zij verklaarde dat zij geen opvang meer had nadat haar verzoek werd 

afgewezen, dat terwijl haar asielaanvraag nog in Italië werd onderzocht, zij zich op straat bevond, dat zij 

geen financiële steun ontving voor voedsel, kleding of onderdak, dat zij geen vrienden of familie in Italië 

heeft die haar konden helpen, dat zij in theorie, mits er ruimte beschikbaar is, zal worden ondergebracht 

in een eerstelijnsopvangcentrum, zonder enige follow-up of daadwerkelijke zorg. 

 

3.10. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij tijdens haar gehoor door de 

verwerende partij op 9 januari 2020 de volgende verklaringen heeft afgelegd:  

 

“Wat was de laatste verblijfplaats voor aankomst in België?” “Milaan maar ik sliep op straat na mijn 

negatief relaas. Ik had geen recht meer op opvang.” 

 

“Is er een specifieke reden waarom u precies in België een verzoek om internationale bescherming wil 

indienen?” “In België kan ik me in het Engels uitdrukken. Dat geldt niet in Italië want iedereen spreekt 

Italiaans. Weinig mensen spreken Engels.” 

 

“Hoe is uw gezondheidstoestand?” “Ik heb cardiologische problemen in geval van stress. Ik wil graag 

een medische controle laten uitvoeren.” 

 

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

om uw overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor uw verzoek om internationale 

bescherming (volgens artikel 3, §1 van de Dublin Verordening) zouden rechtvaardigen?” “De 

leefomstandigheden zijn niet formidabel in Italië. Ik kan nergens terecht. Ik ben daar een dakloos. Ik zie 

daar geen toekomst voor mij.” 

 

3.11. De gemachtigde motiveerde in de thans bestreden beslissing over voornoemde persoonlijke 

omstandigheden, met name als volgt: 

 

“De betrokkene werd in het kader van zijn verzoek voor internationale bescherming gehoord op 

09.01.2020. Hij verklaarde ongehuwd te zijn en geen kinderen te hebben. Hij verklaarde geen familie in 

België of Europa te hebben. Op basis van het voorgaande is een behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming van betrokkene in België op basis van art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 of 

art. 16 van de Dublin-III-Verordening derhalve niet aan de orde. 

 

De betrokkene verklaarde dat hij Liberia verliet in september 2015 en via Guinea, Mali, Burkina Faso, 

Niger en Algerije naar Libië reisde. Hij verklaarde dat hij tot 22 juni 2017 in Libië verbleef alvorens naar 

Italië te reizen, waar hij een verzoek voor internationale bescherming indiende. Hij verklaarde dat hij in 

Milaan verbleef. Hij verklaarde dat zijn verzoek werd afgewezen op 13.10.2018. Volgens zijn verklaring 

verliet hij Italië op 13.12.2019 en reisde via Frankrijk naar België. 

 

De betrokkene stelde dat hij besloot om een verzoek voor internationale bescherming in te dienen in 

België omdat hij zich in België in het Engels kan uitdrukken. Hij uitte verzet tegen een overdracht aan 
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Italië omdat de levensomstandigheden er volgens hem niet goed zijn. Hij verklaarde tevens dat hij er 

dakloos was en er geen toekomst ziet. 

 

Op 18.02.2020 werd een verzoek voor terugname gericht aan de Italiaanse instanties. Dit verzoek werd 

niet binnen de door artikel 25(1) van Verordening 604/2013 gestelde termijn van twee weken 

beantwoord wat betekent dat Italië conform artikel 25(2) op 04.03.2020 verantwoordelijk werd voor de 

terugname van de betrokkene. 

 

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. 

 

(…) 

 

De betrokkene uitte verzet tegen een overdracht aan Italië omdat de levensomstandigheden er slecht 

waren. Hieromtrent wensen we te benadrukken dat het loutere feit dat betrokkene zou worden 

teruggestuurd naar een land waar zijn economische en sociale mogelijkheden minder gunstig zouden 

zijn dan deze in België op zich niet voldoende is om een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 

4 van het EU-Handvest aannemelijk te maken. Tevens kan artikel 3 van het EVRM niet zo worden 

geïnterpreteerd dat het de verdragsluitende lidstaten ertoe zou verplichten om eenieder die zich op hun 

grondgebied bevindt te voorzien van huisvesting, of om asielzoekers de financiële middelen te 

verstrekken om hen een bepaalde levensstandaard te garanderen of hen opleidingen naar keuze geven 

die hen volledige toegang zouden geven tot de gehele arbeidsmarkt. De vaststelling dat de materiële en 

sociale levensomstandigheden er aanzienlijk op achteruit gaan bij de tenuitvoerlegging van de 

verwijderingsmaatregel  is op zich dus niet voldoende om een schending van artikel 3 van het EVRM 

aan te tonen of om te concluderen dat opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale 

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

van Verordening (EU) nr. 604/2013. 

 

De betrokkene verklaarde dat hij geen opvang meer had nadat zijn verzoek werd afgewezen. Derhalve 

ressorteerde hij op dat moment niet onder de bepalingen van Richtlijn 2013/33/EU, de Opvangrichtlijn. 

We zijn dan ook van oordeel dat het niet hebben van onderdak in die context uit hoofde van de 

Italiaanse instanties geen inbreuk impliceert op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest. 

 

Dat de betrokkene zich in Italië niet in het Engels kon uitdrukken doet geen afbreuk aan de afbreuk van 

Italië. Verordening 604/2013 omvat de bepalingen ter vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat en 

de persoonlijke voorkeur voor een bepaalde lidstaat is geen criterium ter vaststelling van de 

verantwoordelijke lidstaat. 

 

(…) 

 

Tijdens zijn gehoor maakte betrokkene melding van een gezondheidsprobleem. 

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

bescherming geen attesten of andere objectieve 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 
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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. 

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 verkrijgen. 

 

We merken in deze verder op dat de Italiaanse autoriteiten minstens 10 dagen vooraf in kennis zullen 

worden 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 moeten worden gevraagd. Het EHRM liet in 

deze zaak bezorgdheid blijken over de algemene situatie in Italië, maar 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 impliceert op blootstelling aan omstandigheden die een inbreuk 

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

 

Gelet op het voorgaande  wordt tevens besloten dat in het geval van de betrokkene geen grond is voor 

de behandeling van het verzoek voor internationale bescherming van de betrokkene 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 voor 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 25(2) van Verordening 604/2013.” 

 

Uit voornoemde motieven blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met de vrees van de 

verzoekende partij om overgeplaatst te worden naar Italië, de levensomstandigheden in Italië, het 

gegeven dat de verzoekende partij daar dakloos was en er geen toekomst ziet, dat zij er geen opvang 

meer had nadat haar verzoek om internationale bescherming werd afgewezen, dat zij geen vrienden of 

familie heeft in Italië die haar konden helpen, doch onder meer heeft geoordeeld dat het loutere feit dat 

de verzoekende partij zou worden teruggestuurd naar een land waar haar economische en sociale 

mogelijkheden minder gunstig zouden zijn dan deze in België op zich niet voldoende is om een 

schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest aannemelijk te maken, dat artikel 3 

van het EVRM niet zo kan worden geïnterpreteerd dat het de verdragsluitende lidstaten ertoe zou 

verplichten om eenieder die zich op hun grondgebied bevindt te voorzien van huisvesting, of om 

verzoekers om internationale bescherming de financiële middelen te verstrekken om hen een bepaalde 

levensstandaard te garanderen, dat de vaststelling dat de materiële en sociale levensomstandigheden 

er aanzienlijk op achteruit gaan bij de tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel op zich niet 

voldoende is om een schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk te maken, dat de verzoekende 

partij verklaarde dat zij geen opvang meer had nadat haar verzoek werd afgewezen, dat zij derhalve op 

dat moment niet meer onder de bepalingen van de Opvangrichtlijn ressorteerde en dat de verwerende 

partij dan ook van oordeel is dat het niet hebben van onderdak in die context uit hoofde van de 

Italiaanse instanties geen inbreuk impliceert op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest. 

Met haar betoog toont de verzoekende partij aldus niet aan dat de verwerende partij geen rekening hield 

met haar persoonlijke situatie noch maakt zij hiermee aannemelijk dat zij bij een verwijdering naar Italië 

het voorwerp zal uitmaken van een vernederende en onmenselijke behandeling in de zin van artikel 3 

van het EVRM.  

 

In de mate dat de verzoekende partij betoogt dat zij zich tijdens het onderzoek van haar asielaanvraag 

op straat bevond, betreft dit een loutere bewering. Bovendien gaat deze verklaring in het verzoekschrift 

in tegen de verklaring tijdens het Dublingehoor waar zij stelde dat zij op straat sliep en geen recht op 

opvang meer had nadat haar verzoek werd afgewezen. De verklaring betreffende het zich op straat 
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bevinden na het afwijzen van haar aanvraag werd, zoals hierboven gesteld, wel degelijk in rekening 

genomen door de verwerende partij.  

 

Waar de verzoekende partij in het verzoekschrift verklaart dat zij geen financiële steun ontving voor 

voedsel, kleding of onderdak, blijkt vooreerst geenszins dat zij dit tijdens haar gehoor verklaard heeft 

zodat het de verwerende partij niet ten kwade kan worden geduid hierover niet te hebben gemotiveerd. 

Bovendien gaat zij met haar betoog dat enkel uit loutere beweringen bestaat voorbij aan de motieven 

van de bestreden beslissing waar gesteld wordt dat artikel 3 van het EVRM niet zo kan worden 

geïnterpreteerd dat het de verdragsluitende lidstaten ertoe zou verplichten om eenieder die zich op hun 

grondgebied bevindt te voorzien van huisvesting, of om verzoekers om internationale bescherming de 

financiële middelen te verstrekken om hen een bepaalde levensstandaard te garanderen, dat de 

vaststelling dat de materiële en sociale levensomstandigheden er aanzienlijk op achteruit gaan bij de 

tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel op zich niet voldoende is om een schending van artikel 

3 van het EVRM aannemelijk te maken. 

 

In zoverre de verzoekende partij betoogt dat zij in theorie, mits er ruimte beschikbaar is, zal worden 

ondergebracht in een eerstelijnsopvangcentrum, zonder enige follow-up of daadwerkelijke zorg, maakt 

zij hiermee geen risico op een schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk. Immers toont zij niet 

aan waarom zij follow-up of daadwerkelijke zorg nodig heeft, nog minder welke follow-up of 

daadwerkelijke zorg zij nodig heeft. In zoverre zij doelt op de cardiovasculaire problemen waarvan zij, 

tijdens haar gehoor van 9 januari 2020, verklaarde last te hebben, kan de Raad slechts vaststellen dat 

zij slechts beweerd heeft aan cardiovasculaire problemen te leiden doch dat dit geenszins blijkt uit de 

stukken in het administratief dossier en dat de gemachtigde in de bestreden beslissing heeft 

gemotiveerd dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij specifieke noden kent en dat er 

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 zij in 

Italië zal worden opgevangen, dat zij tot op heden in het kader van haar verzoek om internationale 

bescherming geen attesten of andere objectieve elementen aanbracht die aanleiding geven te besluiten 

dat redenen betreffende haar gezondheid een overdracht aan Italië verhinderen of dat de 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 Handvest, dat er geen elementen 

werden aangevoerd die leiden tot het besluit dat er 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 verzoekende partij 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 Handvest zou impliceren. 

 

De verzoekende partij slaagt er niet in deze motieven te weerleggen of te ontkrachten, noch maakt zij 

met haar betoog concreet aannemelijk dat zij bij een verwijdering naar Italië het voorwerp zal uitmaken 

van een vernederende en onmenselijk behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM. 

 

3.12. Met haar betoog slaagt de verzoekende partij er aldus niet in om voornoemde motieven te 

weerleggen of te ontkrachten, noch maakt zij aannemelijk dat de verwerende partij duidelijk geen 

rekening hield met haar persoonlijke situatie. De verzoekende partij toont het individuele karakter van 

het risico op een schending van artikel 3 van het EVRM niet aan, noch blijkt dit uit de stukken van het 

administratief dossier.  

 

3.13. Derhalve wordt nagegaan of de verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven 

zijn om het bestaan van de systematische praktijk van schendingen aan te nemen en om aan te nemen 

dat zij, als verzoeker om internationale bescherming en Dublin-terugkeerder, behoort tot een kwetsbare 

groep die wordt blootgesteld aan dergelijke systematische praktijk. 

 

3.14. In dit verband betoogt de verzoekende partij dat zij zich beroept op de gerechtvaardigde 

bezorgdheid met betrekking tot de disfuncties in de asielprocedure en de slechte opvangvoorzieningen 

in Italië, dat ze zich ter onderbouwing van deze overwegingen beroept op het AIDA-rapport over Italië, 

update april 2019, het OSAR-rapport, het “Rapport mondial 2019, Italie” van Human Rights Watch, het 

“Rapport annuel 2019” van Amnesty International over Italië en een artikel van Deutsche Welle (DW) 

genaamd “Italy: Salvini is out, but migrants still endure his policies” van 1 september 2019, dat terwijl 

haar asielaanvraag nog in Italië werd onderzocht, zij zich op straat bevond, dat zij geen financiële steun 

ontving voor voedsel, kleding of onderdak, dat het verzoek om internationale bescherming in Italië 

eindigde op 13 oktober 2018 met een negatieve beslissing, dat de beroepstermijn verstreken is, dat zij 
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daarom waarschijnlijk zal worden gearresteerd en vastgehouden met het oog op haar verwijdering naar 

Liberia, dat haar eventuele nieuwe asielaanvraag weinig kans heeft om geaccepteerd te worden, dat de 

huisvestingsvoorwaarden voor personen die krachtens de Dublin III-Verordening naar Italië zijn 

overgebracht, zijn gewijzigd naar aanleiding van wetsbesluit 113/2018 (“Salvini-besluit”), dat zij in 

theorie, mits er ruimte beschikbaar is, zal worden ondergebracht in een eerstelijnsopvangcentrum, 

zonder enige follow-up of daadwerkelijke zorg.  

 

Te dezen komt het betoog van de verzoekende partij erop neer dat verzoekers om internationale 

bescherming en meer specifiek Dublin-terugkeerders in Italië onderhevig zijn aan onmenselijke en 

vernederende behandelingen in strijd met artikel 3 van het EVRM, omwille van de fundamentele 

tekortkomingen in de opvang en behandeling van verzoekers om internationale bescherming en de 

verzoeken om internationale bescherming.  

  

De Raad gaat aldus na of de verwerende partij een zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar een 

eventuele ernstige vrees dat de Italiaanse asielprocedure en de opvangvoorzieningen in Italië voor 

verzoekers om internationale bescherming, met name specifiek voor Dublin-terugkeerders, 

systeemfouten bevatten die resulteren in onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van 

artikel 4 van het Handvest of artikel 3 van het EVRM. Tevens gaat de Raad na of er ernstige en 

bewezen motieven worden aangetoond om het bestaan van een systematische praktijk van 

schendingen aan te nemen en om aan te nemen dat de verzoekende partij, als verzoeker om 

internationale bescherming en Dublin-terugkeerder, behoort tot een kwetsbare groep die wordt 

blootgesteld aan dergelijke systematische praktijk. 

 

3.15. In de bestreden beslissing wordt omtrent de asielprocedure en de opvangvoorzieningen in Italië 

gemotiveerd als volgt: 

 

“De betrokkene uitte verzet tegen een overdracht aan Italië omdat de levensomstandigheden er slecht 

waren. Hieromtrent wensen we te benadrukken dat het loutere feit dat betrokkene zou worden 

teruggestuurd naar een land waar zijn economische en sociale mogelijkheden minder gunstig zouden 

zijn dan deze in België op zich niet voldoende is om een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 

4 van het EU-Handvest aannemelijk te maken. Tevens kan artikel 3 van het EVRM niet zo worden 

geïnterpreteerd dat het de verdragsluitende lidstaten ertoe zou verplichten om eenieder die zich op hun 

grondgebied bevindt te voorzien van huisvesting, of om asielzoekers de financiële middelen te 

verstrekken om hen een bepaalde levensstandaard te garanderen of hen opleidingen naar keuze geven 

die hen volledige toegang zouden geven tot de gehele arbeidsmarkt. De vaststelling dat de materiële en 

sociale levensomstandigheden er aanzienlijk op achteruit gaan bij de tenuitvoerlegging van de 

verwijderingsmaatregel  is op zich dus niet voldoende om een schending van artikel 3 van het EVRM 

aan te tonen of om te concluderen dat opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale 

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

van Verordening (EU) nr. 604/2013. 

De betrokkene verklaarde dat hij geen opvang meer had nadat zijn verzoek werd afgewezen. Derhalve 

ressorteerde hij op dat moment niet onder de bepalingen van Richtlijn 2013/33/EU, de Opvangrichtlijn. 

We zijn dan ook van oordeel dat het niet hebben van onderdak in die context uit hoofde van de 

Italiaanse instanties geen inbreuk impliceert op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest. 

 

(…) 

 

In geval van een impliciet akkoord worden de meeste overdrachten voltrokken via de luchthavens van 

Rome Fiumicino en Milaan Malpensa.  

De betrokkene zal na overdracht een nieuw verzoek voor internationale bescherming kunnen indienen 

of zijn huidige verzoek zal verder behandeld worden. Hij 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. 

 

Het EHRM oordeelde in de zaak Mohammed Hussein versus Nederland en Italië reeds dat de situatie 

van onder meer verzoekers voor internationale bescherming in Italië niet kan worden gelijkgesteld met 

de situatie in Griekenland. Het Hof oordeelde dat op basis van verslagen van gouvernementele en niet-

gouvernementele organisaties kan worden besloten dat de algemene toestand en leefomstandigheden 

van verzoekers voor internationale bescherming, (erkende) vluchtelingen en tot verblijf toegelaten 

vreemdelingen tekortkomingen kent, maar niet kan worden gelijkgesteld met een systemisch falen in het 
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bieden van bijstand en opvang aan een kwetsbare groep zoals het geval was in de zaak M.S.S. v. 

België en Griekenland (EHRM 02.04.2012, nr. 27725/10 Mohammed Hussein e.a. v. Nederland en 

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

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

(EHRM, 04.11.2014, nr. 29217/12 Tarakhel v.Switzerland).  

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

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

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

 

Verder wensen we te benadrukken dat het EHRM reeds oordeelde dat de overdracht van volwassen 

verzoekers voor internationale bescherming, ongeacht of ze mannelijk of vrouwelijk zijn en waaronder 

ook diegenen die medische behandeling nodig hebben maar niet ernstig ziek zijn, geen inbreuk 

impliceert op artikel 3 van het EVRM (cfr. EHRM, 30474/14, 04.10.2016, Ali e.a. v. Zwitserland en 

Oostenrijk, § 36). 

 

Een belangrijke bron betreffende Italiaanse procedure inzake asiel en internationale bescherming en de 

opvangvoorzieningen voor verzoekers is het 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 - National Country Report - Italy", 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 ). Een andere bron is het 

rapport van de Zwitserse non-gouvernementele organisatie SFH/OSAR ('Reception Conditions in Italy. 

Updated report on the current situation of asylum seekers and beneficiaries of protection, in particular 

Dublin returnees, in Italy", Bern, januari 2020, hierna OSAR-rapport genoemd, een kopie van dit 

document wordt toegevoegd aan het administratief dossier, 

https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/200121-italy-reception-conditions-

en.pdf ).  

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

procedure op het ogenblik dat de betrokkene Italië verliet. Personen die reeds een verzoek om 

internationale bescherming indiende voor ze Italië verlieten, dienen te worden overgedragen aan de 

provincie waar ze hun aanvraag hebben ingediend ("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.", pagina 55). Indien de betrokkene reeds internationale bescherming vroeg en dit verzoek 

het voorwerp was van een afwijzing en geen beroep aantekende kan hij een uitwijzingsbevel ontvangen. 

Indien de betrokkene nog geen beroep aantekende zal de betrokkene de mogelijkheid worden geboden 

dit alsnog te doen (pagina 58). 

 

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

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

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

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

navolgende verzoeken van personen, die Italië niet verlieten. 

 

Op 24.09.2018 namen de Italiaanse autoriteiten een nieuw decreet aan dat hervormingen voorziet op 

het vlak van de procedure tot het bekomen van internationale bescherming met onder meer de 

afschaffing van de status van humanitaire bescherming en inzake het SPRAR-netwerk. Het decreet, het 

zogenaamde "Salvini-decreet" werd op 07.11.2018 en 27.11.2018 door respectievelijk de Senaat en 

Kamer van Afgevaardigden goedgekeurd en op 27.11.2018 door de president ondertekend. Het decreet, 

dat kritisch werd onthaald door verscheidene ngo's en burgerrechtenorganisaties, beperkt de toegang 

tot het SPRAR-netwerk, de tweedelijns-opvangstructuur, tot begunstigden van internationale 

bescherming en niet-begeleide minderjarigen. Ten gevolge hiervan zal de betrokkene na overdracht niet 

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

centra, worden opgevangen. Dat de betrokkene zal worden opgevangen in een opvangstructuur buiten 

het SPRAR-netwerk betekent niet dat hij zal worden uitgesloten van materiële opvang en de Italiaanse 

opvangstructuren structureel in gebreke blijven. De Italiaanse instanties zonden hiervoor een circulaire 

uit waarin ze bevestigen dat personen die in het kader van Dublin procedure naar Italië gestuurd worden 

in andere centra zullen worden opgevangen ("Consequently, all applicants under the Dublin procedure 

will be accommodated in other Centres referred to in Legislative Decree No. 142/2015… these Centres 

are adequate to host all possible beneficiaries, so as to guarantee the protection of the fundamental 

rights,…", pagina 56). Dit impliceert geenszins dat deze voorzieningen structureel tekort zullen schieten 
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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. 

 

Het rapport meldt dat personen wiens verzoek om internationale bescherming reeds werd afgewezen, 

kunnen worden vastgehouden met het oog op verwijdering ("In "take back" cases where the person's 

asylum application in Italy has already been rejected… he or she may be issued an expulsion order and 

be placed in a CPR", pagina 57). Nergens in het rapport blijkt echter dat dit systematisch het geval is. 

Het rapport maakt ook geen melding of deze personen alsnog een navolgend verzoek om internationale 

bescherming kunnen indienen.  

Het AIDA-rapport maakt gewag van problemen, die zich kunnen voordoen inzake de toewijzing van 

opvang, maar ons inzien kunnen deze gerapporteerde problemen niet worden gelijkgesteld met een 

systematisch falen of onvermogen inzake het opvang bieden. Het enkele feit dat opmerkingen kunnen 

worden gemaakt betreffende bepaalde aspecten van de opvang en behandeling van verzoekers voor 

internationale bescherming in Italië is onvoldoende om tot dit besluit te komen. 

 

In het AIDA-rapport vinden we terug dat Artsen zonder Grenzen in een rapport van februari 2018 een 

toename vermeldt van dakloze personen, die onder de bepalingen van Verordening 604/2013 aan Italië 

werden overgedragen, in Rome, Lazio (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 OSAR-rapport, dat een actualisatie is van een rapport uit 2016, besteedt ruim aandacht aan het lot 

van personen, die binnen het kader van Verordening 604/2013 aan Italië worden overgedragen. We 

wensen te benadrukken dat de auteurs hun aandacht hebben gericht op de situaties in Rome en Milaan 

en zelf verklaren dat de bemerkingen hieromtrent niet zomaar kunnen worden getransponeerd op de 

algemene situatie in Italië ("There are considerable differences between regions and municipalities. As 

most Dublin returnees are transferred by plane to Rome or Milan, this report describes the situation in 

Italy mainly based on the examples of Rome and Milan.", pagina 11). Het rapport meldt dat de situatie 

van personen die reeds een verzoek hebben ingediend, afhankelijk is van de stand van zaken van hun 

afwijzing (pagina 28). Indien de termijn om een beroep in te dienen nog niet is verlopen, kunnen ze 

alsnog beroep aantekenen. Indien de beroepstermijn reeds is verlopen, kunnen ze mogelijks een bevel 

ontvangen om het grondgebied te verlaten en kunnen ze worden opgesloten. We wensen er op te 

wijzen dat het rapport meldt dat verzoekers een navolgend verzoek kunnen indienen indien ze over 

nieuwe elementen beschikken. Het rapport meldt tevens dat zowel in Rome als Milaan ngo's 

operationeel zijn die bijstand verlenen aan "Dublin-terugkeerders" (pagina 31). Zowel in het AIDA- als 

het OSAR-rapport worden opmerkingen gemaakt betreffende de mogelijk lange duur tussen de eerste 

fase, de aanmelding en de tweede fase, de formele registratie (AIDA-rapport, pagina 29 : "In practice, 

the formal registration might take place weeks after the date the asylum seeker made the asylum 

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

might not have access to the reception system and the national health system; with the exception of 

emergency health care"; OSAR, pagina 24, "The waiting time until the first appointment 

(fotosegnalamento) seems to have decreased since the last report. On the other hand, the time gap 

between the fotosegnalamento and the verbalizazzione is still a problem. This creates difficulties as 

asylum seekers might not have access to the reception system and national healthcare"). Het AIDA-

rapport geeft aan dat er grote regionale verschillen zijn betreffende de duur van de procedure (pagina 

30). We zijn van oordeel dat bovenvermelde passages leiden tot de conclusie dat zich inderdaad 

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

structureel gegeven gaat. Lezing van beide rapporten leidt volgens ons niet tot het besluit dat personen, 

die onder de bepaling van Verordening 604/2013 aan Italië worden overgedragen, systematisch geen 

toegang krijgen tot de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de 

opvangstructuren. 

 

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

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

problemen niet worden gelijkgesteld met een systematisch falen of onvermogen inzake het opvang 

bieden. Het enkele feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende bepaalde aspecten van 

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

tot dit besluit te komen. 
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We verwijzen naar 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). 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 gevallen 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 ze 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 zij 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.   

 

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. Italië kent tevens onafhankelijke beroepsinstanties voor 

beslissingen inzake afgewezen beschermingsverzoeken en beslissingen inzake detentie en 

verwijdering. 

Het AIDA-rapport vermeldt dat verzoekers om internationale bescherming dezelfde rechten en plichten 

wat betreft gezondheidszorg als Italiaanse staatsburgers ("They enjoy equal treatment and full equality 

of rights and obligations with Italian citizens regarding the mandatory contributory assistance provided 

by the National Health Service in Italy.", pagina 104). Hoewel we toegeven dat het rapport inderdaad 

vermeld dat er zich in de praktijk obstakels voordoen, blijkt uit het rapport niet dat er sprake is van 

systeemfouten zoals begrepen in artikel 3(2) van Verordening (EU) nr. 604/2013. 

(…) 

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 verkrijgen.” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt  dat de gemachtigde op concrete wijze de te verwachten gevolgen van 

de geplande overdracht heeft onderzocht en dat het onderzoek specifiek werd gericht op de situatie van 

Dublin-terugkeerders in Italië. De gemachtigde heeft bij zijn onderzoek rekening gehouden met een 

aantal internationale gezaghebbende rapporten en is overgegaan tot een grondige analyse van deze 

rapporten met betrekking tot de situatie van verzoekers van internationale bescherming in Italië in het 

licht van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest. 

 

3.16. Door zich te beroepen op de gerechtvaardigde bezorgdheid om disfuncties in de asielprocedure 

en de slechte opvangvoorzieningen in Italië, slaagt de verzoekende partij er niet in om voornoemde 

motieven te ontkrachten of te weerleggen, noch maakt zij hiermee aannemelijk dat de Italiaanse 

asielprocedures en de opvangvoorzieningen systeemfouten bevatten die resulteren in onmenselijke of 

vernederende behandelingen in de zin van artikel 3 van het EVRM. 

 

De verzoekende partij kan, in het licht van de in punt 3.15. weergegeven omstandige motivering, niet 

zonder meer verwijzen naar en citeren uit het AIDA-rapport of het OSAR-rapport, zonder concreet en 

precies te argumenteren waarom de visie van de verwerende partij – die de erin genomen standpunten, 

samen gelezen met informatie uit andere recente bronnen, niet van die aard acht dat ze doen besluiten 

dat er in Italië sprake is van systematisch falen of onvermogen – kennelijk onredelijk, niet correct of 

onzorgvuldig zou zijn. De verzoekende partij kan zich er niet mee tevreden stellen louter te citeren uit 

bepaalde pagina’s in een rapport dat ook door verwerende partij wordt aangewend om te besluiten dat 
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er geen sprake is van structurele tekortkomingen. Zij dient op concrete wijze precieze elementen aan te 

reiken die toelaten vast te stellen dat dit besluit in casu steunt op een incorrecte feitenvinding, 

miskenning van de voorliggende gegevens, een partiële of selectieve lezing van de gebruikte rapporten 

dan wel kennelijk onredelijk is, wat zij in casu nalaat te doen.  

 

In de mate dat de verzoekende partij verwijst naar het “Rapport mondial 2019, Italie” van Human Rights 

Watch, het “Rapport annuel 2019” van Amnesty International over Italië en een artikel van Deutsche 

Welle (DW) genaamd “Italy: Salvini is out, but migrants still endure his policies” van 1 september 2019, 

laat zij na om in concreto uiteen te zetten op welke wijze deze documenten, niettegenstaande de 

omstandige motivering in de bestreden beslissing dat uit informatie beschikbaar over de 

opvangomstandigheden en de toegang tot de procedure in Italië niet blijkt dat er sprake is van 

systematisch falen of onvermogen, wel degelijk aantonen dat er bij de uitvoering van de thans bestreden 

beslissing een risico bestaat op een schending van artikel 3 van het EVRM wegens het bestaan van 

systeemfouten. De Raad wijst erop dat de verwerende partij in de thans bestreden beslissing heeft 

verwezen naar onder meer het AIDA-rapport en het OSAR-rapport en daarbij een genuanceerd beeld 

van de situatie in Italië heeft geschetst. De gemachtigde is bijgevolg niet blind voor bepaalde 

tekortkomingen in het opvangsysteem of bepaalde moeilijke levensomstandigheden, doch geeft aan 

waarom zij meent dat deze problemen niet kunnen leiden tot de vaststelling dat er sprake is van 

dermate structurele en systematische problemen in de opvang voor Dublin-terugkeerders naar Italië dat 

dient geconcludeerd te worden dat een overdracht niet gerechtvaardigd is.  

 

De Raad stelt voorts vast dat het “Rapport mondial 2019, Italie” van Human Rights Watch betrekking 

heeft op het duiden van het racisme en de xenofobie in de electorale campagne, over het nieuw beleid 

van de regering waarbij de mensen gered op zee geblokkeerd werden om aan land te gaan, het beleid 

betreffende de coördinatie van de reddingen op zee, het beleid dat humanitaire visa beperkt alsook de 

toegang tot gespecialiseerde opvang, over racistisch geweld en over het beleid ten aanzien van Roma. 

Het “Rapport annuel 2019” van Amnesty International handelt over het anti-immigratie programma van 

de overheid, waar gewezen wordt op de wil om de toegang tot rechten te verminderen en de personen 

gered op zee te verhinderen aan land te gaan, om hindernissen op te leggen aan NGO’s om mensen te 

helpen en om hen te vervolgen, over de samenwerking met de Libische autoriteiten, over personen die 

het juridisch statuut van humanitaire bescherming werden ontnomen, over de verminderde 

integratiemogelijkheden voor asielaanvragers en de verlengde vasthouding van personen in 

repatriëringscentra, waar de omstandigheden niet conform de normen zijn en de contacten met 

advocaten en familieleden gelimiteerd zijn. De verzoekende partij toont geenszins aan op welke wijze 

deze informatie een invloed heeft op het onderzoek naar een eventuele ernstige vrees dat de Italiaanse 

asielprocedure en de opvangvoorzieningen in Italië voor verzoekers om internationale bescherming, met 

name specifiek voor Dublin-terugkeerders, systeemfouten bevatten die resulteren in onmenselijke of 

vernederende behandelingen in de zin van artikel 4 van het Handvest of artikel 3 van het EVRM. Hierbij 

dient opgemerkt te worden dat de verzoekende partij zal worden overgedragen onder de Dublin III-

Verordening en dat zij niet aannemelijk heeft gemaakt gespecialiseerde opvang te behoeven. 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 verzoekers om internationale bescherming en de 

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

worden overgedragen onder de bepalingen van de Dublin III-Verordening, een reëel risico lopen te 

worden onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen.  

 

In het artikel van Deutsche Welle (DW) genaamd “Italy: Salvini is out, but migrants still endure his 

policies” van 1 september 2019 wordt gewezen op de cyclus van dakloosheid, intimidatie en frustratie 

ook na het vertrek van Salvini en de anti-immigratiesfeer ten gevolge van het beleid van Salvini. De 

Raad is van oordeel dat een algemene stelling dat asielzoekers nog steeds gevangen zitten in een cirkel 

van dakloosheid, intimidatie en frustratie alsook het wijzen op de hindernissen voor mensen of 

organisaties die asielzoekers willen helpen,  geen afbreuk kan doen aan de motieven van de bestreden 

beslissing. Minstens toont de verzoekende partij niet aan op welke wijze de motieven waarin ingegaan 

wordt op dakloosheid en waar de gemachtigde heeft verwezen naar informatie uit het AIDA-rapport dat 

specifiek ingaat op de situatie voor verzoekers van internationale bescherming en meer specifiek 

Dublin-terugkeerders, gelet op de informatie uit het voormelde artikel, foutief of kennelijk onredelijk is. In 

de bestreden beslissing wordt er immers op gewezen dat de verzoekende partij zal opgevangen worden 

in een opvangstructuur buiten het SPRAR-netwerk, dat dit niet betekent dat zij zal worden uitgesloten 

van materiële opvang, noch dat de Italiaanse opvangstructuren structureel in gebreke blijven, dat de 

Italiaanse autoriteiten hebben bevestigd in een circulaire dat Dublin-terugkeerders in andere (dan 
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SPRAR-netwerk) centra zullen worden opgevangen, dat in het rapport gewag wordt gemaakt van 

problemen in het toewijzen van de opvang maar de gerapporteerde problemen niet kunnen worden 

gelijkgesteld met een systematisch falen, dat uit het rapport blijkt dat Artsen Zonder Grenzen in een 

rapport van 2018 een toename vermelden van de dakloze Dublin-terugkeerders in Rome, doch dat niet 

werd geduid of deze personen daadwerkelijk geen toegang verkregen tot de opvangstructuren.  

 

De verzoekende partij maakt met haar verwijzing naar en citering uit rapporten en persartikels niet 

aannemelijk dat de genuanceerde benadering door de verwerende partij over de opvang en 

behandeling van asielzoekers, met name Dublin-terugkeerders, op grond van informatie uit 

gezaghebbende internationale bronnen, steunt op een incorrecte feitenvinding, miskenning van de 

voorliggende gegevens, een partiële of selectieve lezing van de gebruikte rapporten dan wel kennelijk 

onredelijk is, quod non in casu. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de conclusies die worden 

getrokken uit de in de bestreden beslissing aangehaalde rapporten niet weerlegt. 

 

Waar de verzoekende partij nog stelt dat het verzoek om internationale bescherming in Italië eindigde 

op 13 oktober 2018 met een negatieve beslissing, dat de beroepstermijn verstreken is, dat zij daarom 

waarschijnlijk zal worden gearresteerd en vastgehouden met het oog op haar verwijdering naar Liberia, 

dat haar eventueel nieuwe asielaanvraag weinig kans heeft om geaccepteerd te worden, maakt zij dit 

geenszins aannemelijk. Het staat de verzoekende partij immers vrij om in Italië een nieuw verzoek om 

internationale bescherming in te dienen dat vervolgens door de Italiaanse autoriteiten zal worden 

onderzocht. Dit blijkt eveneens uit de motieven van de bestreden beslissing, waarin wordt gesteld dat 

het AIDA-rapport meldt dat personen wiens verzoek om internationale bescherming reeds werd 

afgewezen, kunnen worden vastgehouden met het oog op verwijdering, dat nergens in het rapport blijkt 

dat dit systematisch het geval is, dat het rapport ook geen melding maakt of deze personen alsnog een 

navolgend verzoek om internationale bescherming kunnen indienen, dat de verzoekende partij na 

overdracht in Italië een nieuw verzoek zal kunnen indienen indien zij dat wenst, dat als zij besluit 

opnieuw internationale bescherming te vragen, dit verzoek zal worden beschouwd als een navolgend 

verzoek, dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat dit verzoek niet op eenzelfde wijze zal worden 

behandeld en worden beoordeeld als navolgende verzoeken van personen die Italië niet verlieten, dat 

zij gemachtigd zal zijn in Italië te verblijven in haar hoedanigheid van verzoeker om internationale 

bescherming en de door de wet voorziene bijstand en opvang zal verkrijgen, dat Italië verzoeken om 

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

subsidiaire bescherming toekent aan personen die voldoen aan de in de regelgeving voorziene 

voorwaarden,  dat er derhalve geen enkele aanleiding is 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 niet zouden respecteren, dat Italië tevens onafhankelijke 

beroepsinstanties kent voor beslissingen inzake afgewezen beschermingsverzoeken en beslissingen 

inzake detentie en verwijdering. Met haar betoog weerlegt de verzoekende partij voormelde motieven 

niet. Zij beperkt zich tot de loutere beweringen dat zij “waarschijnlijk” zal gearresteerd en vastgehouden 

worden met het oog op haar verwijdering naar Liberia en dat een nieuwe asielaanvraag weinig kans 

heeft om geaccepteerd te worden.  

 

De verzoekende partij maakt met haar betoog niet aannemelijk dat de verwerende partij een 

onzorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar een eventuele ernstige vrees dat de Italiaanse 

asielprocedure voor verzoekers om internationale bescherming, met name specifiek voor Dublin-

terugkeerders, systeemfouten bevatten die resulteren in onmenselijke of vernederende behandelingen 

in de zin van artikel 4 van het Handvest of artikel 3 van het EVRM, doch dat de verwerende partij in 

casu heeft geoordeeld dat er geen sprake is van systeemfouten die resulteren in een schending van 

artikel 3 van het EVRM. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de motieven in dit verband 

foutief of kennelijk onredelijk zijn. 

 

Door te betogen dat terwijl haar asielaanvraag nog in Italië werd onderzocht, zij zich op straat bevond, 

dat zij geen financiële steun ontving voor voedsel, kleding of onderdak, dat de huisvestingsvoorwaarden 

voor personen die krachtens de Dublin III-Verordening naar Italië zijn overgebracht, zijn gewijzigd naar 

aanleiding van wetsbesluit 113/2018 (“Salvini-besluit”), dat zij in theorie, mits er ruimte beschikbaar is, 

zal worden ondergebracht in een eerstelijnsopvangcentrum, lijkt de verzoekende partij aldus voor te 

houden dat zij, minstens sinds de inwerkingtreding van het “Salvini-besluit”, in Italië zal worden 

opgevangen in een eerstelijnsopvangcentrum, zodat haar betoog conform de motieven van de thans 

bestreden beslissing is en ze in dit verband geenszins aannemelijk maakt dat de opvangvoorzieningen 

in Italië systeemfouten bevatten die resulteren in onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin 

van artikel 4 van het Handvest of artikel 3 van het EVRM. Uit de motieven van de bestreden beslissing 
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blijkt dat de verzoekende partij in een van de eerstelijnsopvangvoorzieningen zal worden opgevangen, 

dat deze opvang buiten het SPRAR-netwerk niet betekent dat zij zal worden uitgesloten van materiële 

opvang en de Italiaanse opvangstructuren structureel in gebreke blijven, dat de Italiaanse instanties 

hiervoor een circulaire uitzonden waarin ze bevestigen dat Dublin-terugkeerders in andere (dan het 

SPRAR-netwerk) centra zullen worden opgevangen, dat dit geenszins impliceert 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, dat in het AIDA-

rapport terug te vinden is dat Artsen zonder Grenzen in een rapport van februari 2018 een toename van 

dakloze Dublinterug-keerders in Rome vermelden, dat wordt opgemerkt dat niet wordt geduid in welke 

hoedanigheden deze personen terugkeerden en of deze personen daadwerkelijk geen toegang 

verkregen tot opvangstructuren, zodat blijkt dat de verwerende partij in dit verband een zorgvuldig 

onderzoek heeft gevoerd naar systeemfouten, minstens maakt de verzoekende partij het tegendeel niet 

aannemelijk en toont zij ter gelegenheid van haar verzoekschrift in dit verband geen risico op een 

schending van artikel 3 van het EVRM aan. 

 

3.17. In zoverre de verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst naar rechtspraak van de Raad, 

merkt de Raad nog op dat zijn arresten geen precedentenwerking hebben. Bovendien toont de 

verzoekende partij niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van de 

arresten waarnaar zij verwijst en waaruit geciteerd wordt, kunnen worden vergeleken met de feiten die 

onderhavige zaak kenmerken. 

 

3.18. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de genuanceerde benadering door de 

gemachtigde over de opvang en behandeling van verzoekers en verzoeken om internationale 

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

bronnen, kennelijk onredelijk of niet zorgvuldig zou zijn.  

  

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

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

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

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

 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat zij als asielzoeker bij overdracht naar Italië zal worden 

onderworpen aan onmenselijke en vernederende behandelingen in strijd met artikel 3 van het EVRM en 

artikel 4 van het Handvest, omwille van de fundamentele of structurele tekortkomingen in de opvang en 

behandeling van asielzoekers, in het bijzonder Dublin-terugkeerders, aldaar. Er blijken geen ernstige en 

bewezen motieven om het bestaan van een systematische praktijk van schendingen aan te nemen en 

om aan te nemen dat zij, als asielzoeker en Dublin-terugkeerder, behoort tot een groep die wordt 

blootgesteld aan dergelijke systematische praktijk.  

 

3.19. De motieven waaruit blijkt dat de verwerende partij voldoende rekening heeft gehouden met de 

individuele situatie van de verzoekende partij en met het al dan niet voorhanden zijn van een kwetsbaar 

profiel en het hebben van specifieke noden, worden, zoals blijkt uit punt 3.11., door de verzoekende 

partij niet weerlegd noch ontkracht. Zij toont niet aan dat zij als asielzoeker met een bijzonder kwetsbaar 

profiel is te beschouwen. De Raad bevestigt dat de recente rechtspraak van het EHRM stelt 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 ernstig ziek zijn, geen 

aanleiding geeft tot een schending van artikel 3 van het EVRM (EHRM 4 oktober 2016, nr. 30474/14, Ali 

e.a. v. Zwitserland en Italië, § 15, 34 en 36). 

  

3.20. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij wel degelijk ernstig heeft onderzocht of 

de verzoekende partij, als verzoeker om internationale bescherming en Dublin-terugkeerder, bij haar 

overdracht naar Italië zal worden blootgesteld aan onmenselijke en vernederende behandelingen, hetzij 

omwille van haar persoonlijke omstandigheden, hetzij omwille van ernstige en/of structurele gebreken of 

tekortkomingen in de opvangomstandigheden of asielprocedure. 

 

Gelet op wat voorafgaat, maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat zij bij overdracht naar Italië 

zal worden onderworpen aan onmenselijke en vernederende behandelingen, in strijd met artikel 3 van 

het EVRM, omwille van de fundamentele of structurele tekortkomingen in de opvang van verzoekers om 

internationale bescherming en, in het bijzonder Dublin-terugkeerders, en de behandeling van 

beschermingsverzoeken aldaar. Er blijken geen ernstige en bewezen motieven om het bestaan van een 

systematische praktijk van schendingen aan te nemen en om aan te nemen dat zij, als verzoeker om 
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internationale bescherming en Dublin-terugkeerder, behoort tot een groep die wordt blootgesteld aan 

dergelijke systematische praktijk. 

 

Noch het betoog van de verzoekende partij, noch het administratief dossier bevatten verder elementen 

die erop wijzen dat zij bij een overdracht naar Italië omwille van omstandigheden eigen aan haar geval 

het risico loopt op een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest. 

 

Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij geen schending van 

artikel 3 van het EVRM aannemelijk maakt.  

 

3.21. Een schending van de door de verzoekende partij aangevoerde bepalingen en beginselen wordt 

niet aangetoond. 

 

3.22. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig januari tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 K. VERHEYDEN N. VERMANDER 


