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nr. 110 590 van 25 september 2013 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 

 tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat, X, wettelijke vertegenwoordigd door haar moeder en Aisha SOUMAH, die 

verklaren van Guinese nationaliteit te zijn, op 25 september 2013 hebben ingediend bij faxpost om bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing 

van 19 september 2013 houdende het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het 

oog op verwijdering (bijlage 13septies), aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op diezelfde 

datum. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 september 2013 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 25 

september om 11 uur 00. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. JP LIPS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De tweede verzoekende partij die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, dient een eerste 

asielaanvraag in die leidt tot de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 
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staatlozen van 25 januari 2013 waarbij de toekenning van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan de tweede verzoekende partij wordt geweigerd. 

 

Het beroep dat de tweede verzoekende partij aantekent bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

leidt tot het arrest 103148 van 21 mei 2013 dat de toekenning van de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus aan de tweede verzoekende partij weigert. Dit arrest heeft kracht van 

gewijsde nu het cassatieberoep door de raad van State bij beschikking 9764 van 2 juli 2013 niet 

toelaatbaar wordt verklaard. 

 

Op 28 mei 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten onder vorm van een bijlage 13quinquies. De verzoekende 

partijen, hetzij minstens eerste verzoekende partij, dienen een vordering tot schorsing en 

nietigverklaring in tegen deze beslissing, beroep dat bij de Raad gekend is onder nummer 135308. 

 

Op 20 juni 2013 dienen de verzoekende partijen een tweede asielaanvraag in. 

 

Op 24 juni 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering tot 

in overwegingname van een asielaanvraag. De verzoekende partijen hetzij minstens eerste 

verzoekende partij, dienen tegen deze beslissing een vordering tot schorsing en nietigverklaring in bij de 

Raad, beroep hetwelk gekend is onder het nummer 135328. 

 

Op 19 september 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. Dit 

is de bestreden beslissing met reden: 

 

“Aan mevrouw(1), die verklaart te heten(n; 

il est enjoint à Madame'1’, qui déclare se nommer*1* : 

Naam/nom; S., (…) Voornaam/prénom: / 

Geboortedatum/date de naissance: 07,02,1993  

Geboorteplaats/lieu de naissance; Conakry Nationaliteit/nationalité: Guinee 

 

+ kind/enfant : 

K. G, (…) °09,12.2010 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen{2), tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen(2), sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende artikel(en) van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7: 

 GO 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste 

documenten; 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum, 

 

Artikel 27 : 

 Krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van 

een derde land die bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of 

uitgezette vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft met 

dwang naar de grens van hun keuze, in principe met uitsondering van de grens met de staten die 

partij zijn bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, 
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die België bindt, geleid worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze 

Staten uitgezonderd, 

 Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van 

een derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de 

maatregel strikt noodzakelijk is. 

 

Artikel 74/14: 

 artikel 74/14 §3, 4": de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het Bevel om hot Grondgebied te Verlaten dat haar 

betekend werd op 24.06.2013, 

 

(…) 

 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

De betrokkene zal worden teruggeleid naar de grens in toepassing van volgende artikel(en) van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdeling en volgende feiten: 

Met toepassing van artikel 7, tweede !ld, van dezelfde wet, is het noodzakelijk om de betrokkene zonder 

verwijf naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de staten die het 

Schengenacquis ten volle toepassen², om de volgende reden : 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum, Zij respecteert de 

reglementeringen niet, Hot is dus weinig waarschijnlijk dat zij gevolg zal geven aan een bevel om het 

grondgebied te verlaten dat aan haar afgeleverd zal worden, 

Betrokkene weigert manifest om op eigen Initiatief een einde te maken aan haar onwettige 

verblijfssituatie, zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is, 

Betrokkene heeft een asielaanvraag op 22,03,2013 ingediend. Deze aanvraag werd definitief afgesloten 

met een negatieve beslissing door de RVV op 21.06,2013. Deze beslissing met een bevel om het 

grondgebied te verlaten geldig 30 dagen (bijlage 13qq van 28,06,2013) werd per aangetekend schrijven 

betekend aan betrokkene, 

Betrokkene heeft een tweede asielaanvraag ingediend op 20,06.2013, Deze aanvraag werd niet in 

overweging genomen op 24,06.2013, Deze beslissing met een bevel om het grondgebied te verlaten 

(13quater) geldig 7 dagen werd op dezelfde dag aan betrokkene betekend, 

Betrokkene werd door het OTO Holsbeek geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, In het kader 

van de procedure voorzien In de omzendbrief van 10 Juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 

Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011). 

Betrokkene Is nu aangetroffen in onwettig verblijf: het Is dus weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg 

zal geven aan deze nieuwe beslissing, 

 

(…) 

 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

De beslissing tot vasthouding wordt genomen in toepassing van volgende artikel(en) van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en volgende feiten: 

Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene te dien einde opgesloten 

te worden, aangezien haai' terug leiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden ; 

Gezien betrokkene niet in bezit is van identiteitsdocumenten, is het noodzakelijk haar ter beschikking 

van de Dienst Vreemdelingenzaken op te sluiten ten einde een doorlaatbewijs te bekomen van haar 

nationale overheden. 

Hoewel zij voorheen betekening kreeg van een verwijderingsmaatregel, is het weinig waarschijnlijk dat 

zij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing; betrokkene is opnieuw aangetroffen in 

onwettig verblijf.  
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(…)” 

 

2. Over de exceptie opgeworpen in de nota met opmerkingen 

 

2.1. De verwerende partij werpt de exceptie op van het gebrek aan belang voor wat het gegeven bevel 

betreft in toepassing van artikel 39/56 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) omdat 

zij ten deze slechts over een gebonden bevoegdheid beschikt. Zij wijst erop dat de staatssecretaris bij 

een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing over een gebonden bevoegdheid zal beschikken 

waardoor een nieuw bevel aan de verzoekende partijen zal ter kennis worden gebracht en dat de 

verzoekende partijen reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een bevel om het grondgebied te 

verlaten dat definitief en uitvoerbaar is. Zij meent aldus dat de verzoekende partijen geen belang 

hebben bij de huidige vordering. 

 

2.2. Er wordt opgemerkt dat geen bevel mag worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een 

aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM, cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 

206.948) ondanks haar gebonden bevoegdheid.  

 

2.3. Gelet op het middel, vergt de exceptie derhalve een onderzoek van het middel. 

 

2.4. De verzoekende partijen bevestigen ter terechtzitting dat het verzoekschrift in het kader van de 

uiterst dringende noodzakelijkheid enkel de schorsing beoogt van de voormelde bestreden beslissing, 

dit in uiterst dringende noodzakelijkheid. Waar zij in het verzoekschrift verwijzen naar punt 3.2.2. en in 

het dispositief melding maakt van “en in een tweede tijd” slaan deze grieven enkel op het verzoek tot 

nietigverklaring dat niet het voorwerp is van huidig arrest. De verzoekende partijen bevestigen dat enkel 

de middelen aangehaald onder de uiteenzetting 3.2.1. “vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid” dienen te worden behandeld en niet de middelen opgesomd onder punt 3.2.2. 

“verzoek tot nietigverklaring”. 

 

3. Het van rechtswege schorsend effect van het indienen van de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid 

 

3.1. Opdat dit beroep zou voldoen aan de eisen van artikel 13 van het 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 (EVRM), moet het om daadwerkelijk te zijn, 

beschikbaar zijn in rechte en in feite, in het bijzonder in die zin dat het instellen ervan niet op 

ongerechtvaardigde wijze belemmerd mag worden door handelingen of nalatigheden van de overheid 

van de verwerende Staat (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 290; EHRM 8 juli 

1999, Cakici/Turkije, § 112). Artikel 13 van het EVRM vereist een intern beroep waardoor de inhoud van 

de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan worden verkregen, ook al beschikken 

de staten over een zekere beoordelingsmarge wat de manier betreft waarop ze de verplichtingen 

nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/Turkije, § 48; EHRM 

21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291), waarbij er bijzondere aandacht dient te worden 

besteed aan de snelheid van het beroep zelf, want het is niet uitgesloten dat de buitensporige duur van 

een beroep het ontoereikend maakt (EHRM 31 juli 2003, Doran/Ierland, § 57; EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, § 292). 

Tot slot, in de hypothese dat een verdedigbare grief wordt aangevoerd afgeleid uit artikel 3 van het 

EVRM, rekening houdend met het belang dat het EHRM aan dit artikel hecht en met de in dat geval 

door eventuele foltering of slechte behandeling toegebrachte onherstelbare schade, vereist de 

daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van het EVRM een nauwgezette controle door 

een nationale overheid (EHRM 12 april 2005, Chamaïev en cons./Georgië en Rusland, § 448), een 

onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke grief op grond waarvan redenen bestaan 

om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen artikel 3 van het EVRM (EHRM 11 juli 

2000, Jabari/ Turkije, § 50) alsook een bijzondere spoed (EHRM 3 juni 2004, Bati en cons./Turkije, § 

136). Tevens vereist de daadwerkelijkheid van een beroep in dit geval dat de verzoekende partij over 

een van rechtswege schorsend beroep beschikt (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 
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§ 293; EHRM 5 februari 2002, Conka/België, §§ 81-83; EHRM 26 april 2007, Gebremedhin 

(Gaberamadhien)/Frankrijk, § 66). 

 

3.2. De gemeenrechtelijke regelgeving maakt betreffende het van rechtswege schorsend effect van het 

inleiden van een vordering, geen onderscheid naargelang de aard van de aangevoerde grief. Het past 

aldus te onderzoeken of deze regeling voorziet in een van rechtswege schorsend beroep.  

 

3.3. De gemeenrechtelijke regeling is vervat in artikel 39/82, § 4, tweede lid van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (vreemdelingenwet), dat bepaalt dat indien de vreemdeling het voorwerp is van een 

verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is, en heeft hij nog 

geen vordering tot schorsing ingeleid, hij de schorsing van deze beslissing kan vorderen bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid.  

Artikel 39/85, eerste en derde lid van de vreemdelingenwet voorziet dat indien de vreemdeling het 

voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel en wordt de tenuitvoerlegging ervan 

imminent, de vreemdeling die reeds een vordering tot schorsing heeft ingediend en voor zover de Raad 

zich nog niet over de vordering tot schorsing heeft uitgesproken, bij wege van voorlopige maatregelen in 

de zin van artikel 39/84 kan verzoeken dat de Raad zijn schorsingsverzoek zo snel mogelijk behandelt.  

 

3.4. Artikel 39/83 van de vreemdelingenwet houdt in dat de verzoekende partij, na de kennisneming van 

een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, van rechtswege beschikt over een schorsende termijn van 

drie werkdagen. Deze houdt in dat de verzoekende partij, behalve mits haar toestemming, niet het 

voorwerp kan uitmaken van een gedwongen tenuitvoerlegging. Na het verstrijken van deze termijn en 

indien de verzoekende partij binnen die termijn geen beroep tot schorsing van de tenuitvoerlegging van 

deze maatregel bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft ingediend, houdt dit van rechtswege 

schorsend effect op en is de beslissing opnieuw uitvoerbaar. Heeft de verzoekende partij binnen die 

schorsende termijn een beroep tot schorsing van de tenuitvoerlegging van deze maatregel bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid ingediend, dan volgt uit de samenlezing van de hiervoor aangehaalde 

artikelen 39/83 en 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet dat dit beroep van rechtswege 

schorsend is en dit tot op het ogenblik van de uitspraak van de Raad. In dit geval is de Raad er wettelijk 

toe gehouden om met toepassing van artikel 39/82, § 4, tweede lid, tweede zin van de 

Vreemdelingenwet, de zaak af te doen binnen de in de Vreemdelingenwet gestelde termijnen, waarbij 

deze organisatiegebonden termijnen zijn waarvan de overschrijding geen gevolgen heeft op het van 

rechtswege schorsend effect. 

 

3.5. In casu zijn verzoekende partijen vastgehouden en hebben zij tijdig en op alerte wijze een vordering 

tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend. 

 

4.  Over de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging 

 

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

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (PR RvV) bepaalt dat, indien de uiterst 

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

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

39/82, §2, eerste lid van de vreemdelingenwet, slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van 

een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd 

die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de 

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

berokkenen. Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn 

vervuld.  

 

4.2. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, derde 

lid van de vreemdelingenwet, is erop gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a fortiori, de 

vernietiging, hun effectiviteit verliezen (cf. RvS 13 augustus 1991, nr. 37 530). 

Artikel 43, § 1 van het PR RvV bepaalt dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt 

aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende 

noodzakelijkheid rechtvaardigen. Gelet op het zeer uitzonderlijk en zeer ongewoon karakter van de 
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uiterst dringende procedure tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve 

rechtshandeling waarin de vreemdelingenwet voorziet en op de stoornis die zij in het normaal verloop 

van de rechtspleging voor de Raad teweegbrengt, waarbij onder meer de rechten van verdediging van 

de verwerende partij tot een strikt minimum zijn teruggebracht, moet de uiterst dringende 

noodzakelijkheid van de schorsing duidelijk worden aangetoond, dit wil zeggen dat ze klaarblijkelijk, en 

op het eerste gezicht onbetwistbaar, moet zijn. 

Om te voldoen aan die voorwaarde, moeten feiten en gegevens worden aangebracht of moeten uit het 

verzoekschrift of uit het administratief dossier gegevens blijken, die direct aannemelijk maken dat de 

gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, onmiddellijk bevolen moet worden. 

Over dit gemis aan uiteenzetting van de dringende noodzakelijkheid kan evenwel heen gestapt worden 

wanneer deze vereiste een soort hinderpaal vormt derwijze dat die de toegang voor de verzoekende 

partij beperkt op een wijze of op een punt dat haar recht op toegang tot de rechter in de kern zelf wordt 

aangetast, kortom wanneer deze vereiste er niet langer toe strekt de rechtszekerheid en de goede 

werking van het bestuur te dienen (cf. vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 24 februari 2009, vzw 

L’Erablière/België, § 35). 

 

4.2.1. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoekende partijen van hun vrijheid werden beroofd. Het 

lijkt aannemelijk dat de behandeling van een eventuele vordering tot schorsing en nietigverklaring te laat 

zou komen waardoor het rechtsmiddel zijn effectiviteit dreigt te verliezen. De verwerende partij betwist in 

haar nota met opmerkingen en ter terechtzitting overigens het dringend karakter van de vordering 

gericht tegen de bestreden beslissing niet. 

 

4.3. Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de 

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

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

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

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

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

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

 

4.3.1. Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de 

toedracht van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot 

de schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Hieruit volgt tevens dat wanneer op 

basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer duidelijk is, 

dat de verzoekende partij een schending van een bepaling van het EVRM heeft willen aanvoeren, het 

niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de door haar geschonden 

geachte verdragsbepaling geen drempel mag zijn voor de Raad om niet over te gaan tot een 

beoordeling van de verdedigbare grief. 

 

4.3.2. Teneinde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin 

van artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 

verdedigbare grief op grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die 

ingaat tegen een van de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief 

resultaat moet leiden. De draagwijdte van de verplichting die artikel 13 van het EVRM op de Staat doet 

wegen, varieert volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Conka/ België, § 75). De 

verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat zij 

op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door 

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

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

moet, zoals gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk 

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

gezicht vaststelt dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er 

minstens twijfels zijn over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde 
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middel als ernstig beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort 

geding een middel niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch 

gegrond blijkt te zijn, is groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het 

eerste geval kan het moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal 

ten hoogste voor een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

 

4.3.3.1. In een enig middel voeren verzoekende partijen de schending aan van artikel 3 EVRM en artikel 

4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

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

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

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

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

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

218). 

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 

in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, 

§ 75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de Raad 

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het 

bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de 

verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht, 

rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan 

het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 

2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 

108 in fine). 

 

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). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende 

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de 

verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 

praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 

28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de 

verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden 

onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit 

zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare 
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informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om te 

gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § 366). 

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling 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). De verwerende partij moet een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

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

§§ 293 en 388). 

 

De verzoekende partijen stellen in hun verzoekschrift dat zij vrezen voor de besnijdenis van eerste 

verzoekende partij, dochtertje van tweede verzoekende partij, geboren volgens verzoekers op 9 

december 2010. Verzoekende partijen wijzen erop dat in het arrest 103148 van de Raad erop gewezen 

wordt dat de asielaanvraag in hoofde van de eerste verzoekende partij niet werd onderzocht omdat 

geoordeeld werd dat de beslissingen geen betrekking hebben op haar. 

 

Uit het arrest 103148 van de Raad blijkt weliswaar dat onder punt 2.1.6. wordt gesteld dat: 

“Waar verzoekster de vrees voor besnijdenis van haar dochter aanhaalt stelt de Raad vast dat de 

commissaris-generaal geen beslissing nam met betrekking tot haar dochter en dat de dochter van 

verzoekster geen partij is in het geding. De Raad kan zich dan ook in beroep niet uitspreken over de 

vraag naar de hoedanigheid van vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet van de 

dochter van de verzoekende partij of dat haar dochter in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming 

in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. “ 

 

Evenwel wordt in dit arrest ook het volgende vastgesteld: 

“2.1.5. Daar waar verzoekster stelt dat zij vooral de besnijdenis van haar dochtertje vreest en dit de 

aanleiding zou zijn voor haar vlucht uit haar land van herkomst stelt de verwerende partij terecht “… wat 

betreft het motief van de bestreden beslissing waarin gesteld wordt dat verzoekster niet aantoont gekant 

te zijn tegen de traditionele praktijk van genitale vrouwenverminking laat staan dat ze om die reden 

Guinee zou verlaten hebben wordt door verzoekende partij volledig genegeerd in voorliggend 

verzoekschrift.” 

Weliswaar kan van verzoekster niet verwacht worden dat zij de precieze straffen zou kennen met 

betrekking tot het verbod op genitale vrouwenverminking in Guinee, maar de overige motieven uit de 

bestreden beslissing zijn aannemelijk en vinden steun in het administratief dossier. De Raad schaart 

zich achter deze motieven.  

Terecht stelt de bestreden beslissing onder meer: “Gezien uw tante, volgens uw verklaringen zelf een 

dochter heeft verloren na een besnijdenis, is het niet uitgesloten dat zij (meer) gevoelig zou zijn voor uw 

standpunt. U zei dat u uw tante hierover sprak de dag na het telefoontje van uw moeder, maar haar 

hierover niet meer interpelleerde, gezien ze toch niet wilde luisteren (gehoorverslag, p. 13). U zei uw 

moeder evenmin na het telefoongesprek nog hierover te hebben aangesproken, gezien u bang was en 

ze op het moment dat u met haar belde niet wilde luisteren. U vervolgde dat u zag dat iedereen tegen u 

was, waarop u met uw dochter bent weggegaan (gehoorverslag, p. 15). Gezien u in december 2011 op 

de hoogte werd gebracht van de besnijdenis van uw dochter in juli 2012, is het niet aannemelijk dat u 

gedurende deze periode niet meer pogingen zou hebben ondernomen om uw familie te overtuigen van 

uw verzet.” 

Verzoekster geeft tijdens het gehoor ook blijk dat zij de besnijdenis of genitale vrouwenverminking in 

Guinee als een onvermijdelijke (culturele) vanzelfsprekendheid beschouwt. In antwoord op de vraag wat 
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zij over besnijdenis in Guinee kan vertellen stelt verzoekster: “Nog steeds bestaat het in Guinee. Het kan 

niet gestopt worden, dat is gewoon in de hoofden van de ouderen.” Als reden voor de besnijdenis stelt 

verzoekster: “Dan heb je geen kans om te huwen. Dus ben je iemand die niet proper is.” (gehoor, p. 14) 

In antwoord op de vraag hoe men zou kunnen zien dat haar dochter niet besneden is indien zij het niet 

zegt, antwoordt verzoekster: “Oudere vrouwen in Guinee kunnen dit makkelijk te weten komen. Een 

onbesneden meisje stinkt. Zij kunnen dit voelen.” (gehoor, p. 15) 

 

De Raad meent dat verzoekster niet aannemelijk maakt gekant te zijn tegen de traditionele praktijk van 

genitale vrouwenverminking zoals gesteld in de bestreden beslissing. 

De door verzoekster neergelegde documenten een kaart “Groupe Activité” van Gams Belgique, 

afgeleverd op 28 september 2012; een “Carnet de suivi de la fillette du Gams Belgique” op naam van 

uw dochter, afgeleverd op 28 september 2012; een “Engagement sur l’honneur” van Gams Belgique, 

ondertekend op 29 september 2012 tonen aan dat zij contact heeft met deze organisatie, maar is geen 

voldoende bewijs dat verzoekster zelf gekant is tegen de traditionele praktijk van genitale 

vrouwenverminking. 

 

2.1.5. Verzoekster verwijst naar artikel 57/7bis van de vreemdelingenwet en haalt aan dat, omwille van 

haar besnijdenis zij overeenkomstig voormeld artikel in feite reeds werd vervolgd en reeds ernstige 

schade heeft ondergaan. Rekening houdend met het feit dat 95 procent van de Guinese vrouwen een 

vorm van genitale verminking hebben ondergaan, dat besnijdenis bij Sousou een veel voorkomende 

praktijk is voor de leeftijd van 10 jaar en dat, hoewel besnijdenis bij wet verboden is, de overheid daders 

zelden vervolgt bestaat er volgens verzoekster een reële vrees voor de besnijdenis van haar dochtertje. 

Hieruit blijkt een duidelijke aanwijzing dat de vrees voor vervolging voor haar en haar dochter gegrond 

is. 

 

De Raad stelt vast dat er op het vlak van internationale en regionale mensenrechtenbepalingen en hun 

interpretatie, evenals in de rechtspraak van de nationale asielrechtbanken een ruime overeenstemming 

bestaat dat genitale vrouwenverminking een vorm van gender-gerelateerd geweld is dat ernstige schade 

veroorzaakt zowel op fysiek als mentaal vlak en derhalve als een daad van vervolging beschouwd kan 

worden (zie de referenties vermeld in UNHCR “Guidance note on refugee claims relating to female 

genital mutilation” dd. mei 2009, nr. 7). Dit wordt door de partijen niet betwist en wordt in de rechtspraak 

van de Raad bevestigd, onder meer naar aanleiding van het arrest van de algemene vergadering nr. 

45395 van 24 juni 2010. Het arrest van de Raad nr. 45.395 van de Raad van 24 juni stelt dat de 

aangehaalde genitale vrouwenverminking een daad van vervolging is in de zin van de artikelen 48/3, § 

2, tweede lid, a) juncto 48/3, § 2 tweede lid, f) van de vreemdelingenwet. Het voormeld arrest verwijst 

naar de “politieke overtuiging” van de betrokkene als grond van vervolging (in dezelfde zin RvV (drie 

rechters) nr. 29108 van 25 juni 2009). 

 

Verzoekster klaagt de schending van artikel 57/7bis van de vreemdelingenwet aan. Deze bepaling luidt 

als volgt: “De Commissaris-generaal beschouwt het feit dat een asielzoeker reeds werd vervolgd, reeds 

ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke vervolging of met 

dergelijke schade, als een duidelijke aanwijzing dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op 

ernstige schade reëel is, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging of ernstige 

schade zich niet opnieuw zal voordoen en dat ze niet op zich een gegronde vrees voor vervolging 

uitmaken.” 

 

De bestreden beslissing stelt: “Het medisch attest (dd. 22 augustus 2012 van dr. C. Vansintjan), 

vermeldt een besnijdenis van type I. Gezien u deze traditionele praktijk reeds ondergaan hebt, kan u om 

deze reden geen internationale bescherming meer worden verleend. Bovendien blijkt uit de informatie 

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan het administratief dossier, 

dat er in Guinée geen sprake is van herbesnijdenis van een volwassen vrouw die het voorwerp was van 

een besnijdenis van type I. Derhalve zijn er goede redenen om aan te nemen dat die vervolging of 

ernstige schade zich niet opnieuw zal voordien (zie SRB, “Guinée – Les Mutilations Génitales Féminines 

(MGF)”, mei 2012, update augustus 2012, september 2012, Cedoca, p.12).” 

 

Weliswaar meent de Raad dat louter omwille van het feit dat verzoekster de traditionele praktijk van 

genitale vrouwenverminking reeds ondergaan heeft op zich niet betekent dat om deze reden geen 

internationale bescherming meer kan worden verleend, maar voor het overige haalt de commissaris-
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generaal goede redenen aan om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw 

zal voordien. Deze redenen worden door de verzoekende partij niet weerlegd. 

 

Wat de toepassing van artikel 57/7bis van de vreemdelingenwet op de dochter van verzoekster betreft 

wijst de Raad er op dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat haar dochter reeds vervolgd werd en dat 

uit de bepalingen van dit artikel dan ook niet kan afgeleid worden dat de vrees van de verzoekende 

partij voor de vrouwelijke genitale verminking voor haar dochtertje reëel is en een duidelijke aanwijzing 

dat de vrees voor vervolging voor haar en haar dochter gegrond is. Waar de verzoekende partij de 

informatie over vrouwelijke genitale verminking in Guinée in het administratief dossier betwist is dit in 

casu niet relevant daar verzoekster inderdaad hiervan reeds het voorwerp was. 

 

Waar verzoekster verwijst naar het gehoor en stelt “Het UNHCR heeft geoordeeld dat als een kind de 

internationale bescherming kan krijgen via de moeder, dat ook omgekeerd, de moeder via het kind deze 

internationale bescherming kan krijgen.” beoogt zij de toepassing van de bovenvermelde UNHCR 

“Guidance note on refugee claims relating to female genital mutilation” dd. mei 2009, waar ook de Raad 

reeds herhaaldelijk in zijn rechtspraak naar verwezen heeft.  

 

In haar advies “Guidance note on refugee claims relating to female genital mutilation” van mei 2009 (nr. 

11-12) stelt UNHCR dat ingeval een gezin asiel aanvraagt op grond van een vrees voor genitale 

vrouwenverminking van een kind, dat kind normalerwijze de belangrijkste asielaanvrager is. Dit sluit niet 

uit dat de ouder(s) zelf een gegronde vrees hebben, zoals in geval de ouder(s) gedwongen zouden 

worden getuigen te zijn van het lijden van hun kind of vervolgd zouden worden omwille van hun verzet 

tegen deze praktijk. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat dit is in casu voor haar het geval zou zijn. 

Bij gebrek aan aannemelijkheid van haar verzet en overtuiging tegen deze praktijk maakt zij niet 

aannemelijk dat zij om deze reden vervolgd zou worden of dat zij gedwongen zou worden getuige te zijn 

van het lijden van haar kind in haar land van herkomst. (…)” 

 

Uit deze motieven blijkt dat op definitieve wijze werd geoordeeld dat de tweede verzoekende partij haar 

vrees voor besnijdenis voor de eerste verzoekende partij niet aannemelijk heeft gemaakt en dat deze 

vrees niet als reëel kan worden beschouwd. Het cassatieberoep dat de tweede verzoekende partij heeft 

aangetekend tegen dit arrest is niet toelaatbaar verklaard. 

Voorts wordt erop gewezen dat de eerste verzoekende partij momenteel, gelet op haar jonge leeftijd 

(geboren in 2010) niet mondig is. Haar “eigen” vrees is slechts geuit en verwoord door haar moeder, 

tweede verzoekende partij, en kan slechts door haar, bij gebreke aan andere aanwijzingen omtrent het 

ouderlijk gezag, verwoord worden. Deze vrees, besnijdenis van de eerste verzoekende partij is tot uiting 

gebracht in de eerste asielaanvraag. De asielinstanties hebben deze vrees grondig onderzocht. 

 

In het verzoekschrift worden geen nieuwe elementen bijgebracht die niet zijn aangehaald in de vorige 

asielaanvragen van de tweede verzoekende partij en werden onderzocht. Weliswaar verwijzen 

verzoekers naar het recent rapport van Unicef van juli 2013 over de besnijdenis van vrouwen in hun 

herkomstland, maar tonen verzoekers niet in concreto aan in welke mate dit rapport de vaststelling dat 

de vrees voor besnijdenis van de eerste verzoekende partij niet reëel is en niet aannemelijk, kan 

beïnvloeden en de motieven hieromtrent, zoals hoger geciteerd van het arrest 103148 van de Raad 

vermogen te wijzigen. Er wordt opgemerkt dat het bestaan van besnijdenis in het herkomstland nooit is 

ontkend geweest door de asielinstanties en dat de verzoekers met verwijzing naar dit rapport geenszins 

aantonen dat de geuite vrees, zoals bleek uit de afgelegde verklaringen van de tweede verzoekende 

partij niet werd aangenomen omdat zij niet aannemelijk maakte gekant te zijn tegen de traditionele 

praktijk van genitale vrouwenverminking, wat blijkt uit de motieven van het arrest 103148 van de Raad. 

 

Voorts wordt er op gewezen dat artikel 3 van het EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, §2, b) 

van de vreemdelingenwet en de Raad in het kader van het onderhavige beroep niet de bevoegdheid 

heeft om beslissingen die genomen werden in het kader van eerdere procedures en die inmiddels 

definitief zijn geworden te gaan beoordelen, noch om zelf de aanspraken van de verzoekende partij op 

de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus te gaan beoordelen. Ook werden de 

algemene situatie in het herkomstland en de daaruit voortvloeiende nood aan bescherming in hoofde 

van de verzoekende partijen reeds onderzocht in eerdere fasen van de behandeling van haar 

asielaanvragen.  
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Waar verzoekende partijen erop wijzen dat het beroep tegen de tweede asielaanvraag die geleid heeft 

tot de beslissing tot weigering tot in overwegingname van 24 juni 2013 nog hangende is, volstaat het te 

verwijzen naar artikel 39/84 van de vreemdelingenwet. Vastgesteld wordt dat verzoekende partijen niet 

bij wijze van voorlopige maatregelen gevraagd hebben om hun vordering tot schorsing tegen deze 

beslissing te activeren in uiterst dringende noodzakelijkheid en vooralsnog uitspraak te verkrijgen in 

uiterst dringende noodzakelijkheid van de hangende schorsing tegen de beslissing tot weigering tot in 

overwegingname van de tweede asielaanvraag. Noch het voorwerp noch het dispositief van het 

verzoekschrift vordert dit, terwijl de raadsman van verzoekers ter terechtzitting bevestigt enkel de 

schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid te vorderen van de bestreden beslissing, de bijlage 

13septies. Een verder onderzoek van deze tweede asielaanvraag dringt zich in het kader van huidig 

geschil dan ook niet op. 

 

Verzoekende partijen maken prima facie de schending van artikel 3 EVRM niet aannemelijk. Gelet op 

deze vaststelling en het ontbreken van andere grieven maken zij evenmin de schending van artikel 4 

van voornoemd Handvest aannemelijk. Immers bepaalt artikel 4 van het Handvest van de Europese 

Unie dat: “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen” en heeft dit artikel dus dezelfde draagwijdte als artikel 3 van het EVRM. 

 

Het middel is prima facie ongegrond en niet ernstig. 

 

4.4. Er zijn geen ernstige middelen aangevoerd. 

 

4.5. Dienvolgens is niet voldaan aan de tweede van de drie cumulatieve voorwaarden om tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in de artikelen 39/82, § 2 van de 

vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het PR RvV.  

 

Deze vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te 

verwerpen. 

 

5. Kosten 

 

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

over het rolrecht of over de vrijstelling van het rolrecht desgevallend worden onderzocht in een later 

stadium van de procedure.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig september tweeduizend dertien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN      wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT,   griffier. 

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT   M. BEELEN 


