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 nr. 146 971 van 3 juni 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 1 juni 2015 heeft 

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

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 5 mei 2015 tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

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 1 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juni 2015 om 13 

uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. WAERENBURGH, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt 

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

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 30 januari 2015 dient de verzoekende partij in België een asielaanvraag in.  
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1.2 Na consultatie van de visadatabank op 30 januari 2015 blijkt dat aan de verzoekende partij door 

Spanje een toeristenvisum (visum type C) werd verleend. 

 

1.3 Op 6 februari 2015 richten de Belgische autoriteiten een overnameverzoek aan de Spaanse 

autoriteiten op grond van artikel 12, § 4 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 

(herschikking) (hierna: de Dublin-III-Verordening). Op 31 maart 2015 stemmen de Spaanse autoriteiten 

in met de overname. 

 

1.4 Op 5 mei 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Dit is de bestreden beslissing, die op 27 mei 

2015 aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“(…) In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan 

de heer 
(1)

, die verklaart te heten
(1)

: 

 

naam : (…) 

voornaam : (…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : (…) 

nationaliteit : Irak 

 

die een asielaanvraag heeft ingediend,  het verblijf in het Rijk geweigerd. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Betrokkene verklaarde op 29.01.2015 in België te zijn aangekomen. Eén dag later, op 30.01.2015, 

vroeg betrokkene het statuut van vluchteling aan bij de bevoegde Belgische autoriteiten. Betrokkene 

verklaarde dat hij het staatsburgerschap van Irak bezit en geboren is te (…) op (…).  

 

Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor op de DVZ van 30.01.2015 dat dit zijn eerste asielaanvraag in 

België is en dat hij nooit eerder ergens asiel heeft aangevraagd. Betrokkene verklaarde verder dat hij op 

23.01.2015 vanuit Bagdad in Irak legaal met een Turkse vliegtuigmaatschappij naar Turkije gereisd zou 

zijn, mogelijks naar Istanbul vanwaar hij met een transitvlucht legaal verder reisde naar Spanje waar hij 

dezelfde dag zou zijn aangekomen en in Madrid  waar hij in hotel verbleven zou hebben. Betrokkene 

verklaarde verder dat hij tot de dag voor zijn asielaanvraag van 30.01.2015 in Spanje verbleef alvorens 

vanuit Spanje per auto via Frankrijk naar België te zijn gereisd waar hij op 30.01.2015 het statuut van 

vluchteling aanvroeg bij de bevoegde Belgische autoriteiten. Betrokkene werd tijdens zijn gehoor op 

30.01.2015 gevraagd waar zijn paspoort was. Betrokkene verklaarde daarop dat hij niet wil antwoorden 

maar het volgende keer zou meebrengen. Betrokkene werd gevraagd of zijn paspoort een visum 

bevatte. Betrokkene verklaarde dat dit niet het geval was. Betrokkene werd vervolgens geconfronteerd 

met de resultaten van de consultatie van de Europese Visadatabank waaruit blijkt dat de bevoegde 

Spaanse diplomatieke post in Bagdad een visum aan betrokkene heeft afgeleverd. Betrokkene gaf 

vervolgens toe dat dit het geval was maar wilde nog steeds niet zeggen waar zijn paspoort was. Tijdens 

een bijkomend gehoor dd. 24.04.2015 werd aan betrokkene gevraagd of hij zijn originele paspoort in zijn 

bezit had. Betrokkene verklaarde daarop dat dit niet het geval was aangezien de smokkelaar zijn 

paspoort na aankomst in Brussel in beslag had genomen, dat er een toeristenvisum voor Spanje in 

stond en dat de mogelijkheid dat hij zijn paspoort in de toekomst zou kunnen voorleggen zo goed als 

onbestaande is.    

 

 

Op basis van de verklaringen van betrokkene tijdens zijn gehoor op de DVZ van 30.01.2015 waarbij 

betrokkene eerst stelde dat hij niet wil antwoorden op de vraag waar zijn paspoort is en in eerste 

instantie stelde dat zijn paspoort geen visum bevatte om vervolgens na confrontatie met het positieve 

resultaat uit de Europese Visadatabank waaruit blijkt dat er voor betrokkene door de bevoegde Spaanse 

diplomatieke post in Bagdad, Irak een visum aan betrokkene werd uitgereikt, toegaf dat hij inderdaad in 

het bezit was van dergelijk visum maar nog steeds niet wilde zeggen waar zijn paspoort was (DVZ, 
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vraag 30) en waarbij betrokkene tijdens een bijkomend gehoor op de DVZ van 24.04.2015 bijkomend 

verklaarde dat zijn paspoort voorzien was van een toeristenvisum voor Spanje, werd op 06.02.2015 voor 

betrokkene een overnameverzoek overgemaakt aan de Spaanse autoriteiten op basis van art. 12§4 van 

de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26.06.2013 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 (herschikking) (verder: Dublin-III-

Verordening). De Spaanse autoriteiten hebben op datum van 31.03.2015 ingestemd met dit 

overnameverzoek en dit op basis van art. 12§4 van de Dublin-III-Verordening.  

 

Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van Spanje voor de behandeling van betrokkene zijn 

asielaanvraag dient te worden dient te worden benadrukt dat Spanje een volwaardig lid is van de 

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

reden bestaat om aan te nemen dat betrokkene voor de behandeling van zijn asielaanvraag minder 

waarborgen in Spanje dan in België zou genieten. Spanje heeft eveneens de Vluchtelingenconventie 

van Genève dd 28.07.1951 ondertekend en neemt net als België een beslissing over een asielaanvraag 

op basis van deze Vluchtelingenconventie en beslist op eenzelfde objectieve manier over de 

aangebrachte gegevens in een asielverzoek. De asielaanvraag van de betrokkene zal door de Spaanse 

autoriteiten worden behandeld volgens de standaarden die voortvloeien uit het gemeenschapsrecht en 

die ook gelden in de andere Europese lidstaten. Er is dan ook geen enkele aanleiding om aan te nemen 

dat de Spaanse 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 2004/83/EG en 2005/85/EG, niet zouden respecteren. Met betrekking tot de vraag 

of betrokkene redenen heeft met betrekking tot de omstandigheden van opvang of van behandeling 

door de Spaanse autoriteiten, stelde betrokkene dat hij niet naar een ander land wil en dat hij ziek is 

(DVZ, vraag 36). Betrokkene verklaarde verder met betrekking tot Spanje dat hij niet kan leven in 

Spanje en dat hij niet weet dat hij in Spanje moet doen aangezien hij 50 jaar is en Spanje een land in 

problemen is (DVZ, vraag 36). Met betrekking  tot deze opgegeven reden om zich te verzetten tegen 

een overdracht naar Spanje, dient te worden opgemerkt dat deze aangehaalde reden om zich te 

verzetten tegen een overdracht naar de voor de behandeling van het asielverzoek verantwoordelijke 

Lid-Staat, in casu Spanje, geen verband houdt met de omstandigheden van opvang of van behandeling 

in door de Spaanse autoriteiten. Betrokkene maakt op geen enkele wijze aannemelijk dat hij in Spanje 

niet zou kunnen leven en maakt evenmin aannemelijk waarom zijn leeftijd een rol zou spelen in de 

omstandigheden van opvang of van behandeling door de Spaanse autoriteiten. Dat Spanje een land in 

problemen is en waarom dit zo zou zijn, maakt betrokkene evenmin op enige wijze aannemelijk. 

Betrokkene verklaarde eveneens dat hij niet naar een ander land wil omdat hij ziek zou zijn maar 

betrokkene brengt hiervan niet het minste bewijs aan. In het administratief dossier van betrokkene is 

bovendie, geen enkel medisch document aanwezig dat deze verklaringen staaft. Bovendien wordt niet 

aannemelijk gemaakt dat betrokkene niet op medische verzorging kan rekenen in Spanje indien dit 

nodig zou zijn, noch wordt aannemelijk gemaakt dat betrokkene niet in staat  zou zijn om te reizen. In 

tegendeel, betrokkene reisde vanuit Bagdad in Irak via Turkije naar Spanje waar hij vervolgens in een 

hotel in Madrid verbleef alvorens vanuit Spanje via Frankrijk naar België te reizen. Er zijn verder geen 

concrete elementen in het administratief dossier van betrokkene aanwezig waaruit blijkt dat betrokkene 

momenteel zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit 

of zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van overname, in casu Spanje. 

Bijgevolg is er geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land van overname, in casu Spanje een 

inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens (EVRM). Derhalve kunnen deze aangehaalde redenen niet als 

gerechtvaardigd beschouwd worden om zich te verzetten tegen een overdracht naar Spanje. Wat 

bovendien een mogelijk risico betreft tot blootstelling aan onmenselijke of vernederende behandelingen 

in de zin van art. 3 van het EVRM bij een verwijdering van betrokkene naar Spanje dient te worden 

opgemerkt dat uit een grondige analyse van toonaangevende rapporten van gezaghebbende 

organisaties met betrekking tot de situatie in Spanje (Hana Cheikh Ali and Miguel Angel Hurtado, 

“Dublin II Regulation National Report – Spain”, European network for technical cooperation on the 

application of the Dublin II Regulation, 20.06.2012; Mutuma Ruteere, “Report of the Special Rapporteur 

on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance”, United 

Nations General Assembly, Human Rights Council, 6 June 2013; Mutuma Ruteere, “Report of the 

Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance. Addendum - Mission to Spain : comments by the State on the report of the Special 

Rapporteur”, United Nations General Assembly, Human Rights Council, 28 May, 2013; Commissioner 
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for Human Rights, “Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europa 

Following his visit to Spain from 3 to 7 Juni 2013”, Strasbourg, 9 October 2013, Amnesty International, 

“Amnesty International Report 2014/15 – The state of the world’s human rights: Spain”,  Amnesty 

International Ltd., 2015;Amnesty International, “Amnesty International Report 2013 – The state of the 

world’s human rights: Spain”,  Amnesty International Ltd., 2014; Amnesty International, “Amnesty 

International Report 2012 – The state of the world’s human rights: Spain”, Amnesty International Ltd., 

2013; Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “Country Reports on Human Rights Practices for 

2012 – Spain”, US Dept. Of State, February 2013; Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 

“Country Reports on Human Rights Practices for 2013 – Spain”, US Dept. Of State, February 2014), 

blijkt dat men omdat men asielzoeker is of zou zijn in Spanje of tot deze kwetsbare groep zou behoren, 

niet zonder meer en automatisch kan stellen dat men als asielzoeker in Spanje automatisch deel 

uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk van slechte, vernederende 

en mensonwaardige behandelingen zoals bepaald in art. 3 van het EVRM en dit louter en alleen omdat 

men asielzoeker is of zou zijn. In de aangehaalde rapporten zijn er geen dergelijke meldingen terug te 

vinden. Met betrekking tot de aangehaalde rapporten dient te worden opgemerkt dat wat het rapport van 

de Algemene Vergadering van de VN van 06.06.2013, opgesteld door Mutuma Ruteere betreft, de 

Spaanse autoriteiten in hun antwoord van 28.05.2013 (Addendum - Mission to Spain : comments by the 

State on the report of the Special Rapporteur”, United Nations General Assembly, Human Rights 

Council, 28 May, 2013 – verder Comments) aan de Human Rights Council van de Algemene 

Vergadering van de VN betreuren, dat dit verslag geïsoleerd gevallen weergeeft en geen algemene 

situaties (Comments: punt 5) en dat er vergissingen en onnauwkeurigheden zijn in het verslag in 

verband met folteringen of onmenselijke behandelingen (Comments: punt 23). Het feit dat er drastische 

kostenbesparingen zouden zijn die het antiracismebeleid ondermijnen impliceert echter niet automatisch 

dat betrokkene automatisch en persoonlijk zal worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke 

of vernederende behandelingen of bestraffingen. Bovendien hebben de Spaanse autoriteiten vermeld 

dat verscheidene maatregelen werden genomen tegen racisme, raciale discriminatie, xenofobie en 

andere vormen van discriminatie (Comments: punt 11). Volgens de Spaanse regering is het niveau van 

gezondheidshulp vergelijkbaar met dat van andere EU-lidstaten (Comments: punt 8) en al de rechten en 

de levensbehoeften van de asielzoekers zijn verder volledig gegarandeerd met zelfrespect (Comments; 

punt 11). Het rapport van Hana Cheikh Ali en Miguel Angel Hurtado (Hana Cheikh Ali and Miguel Angel 

Hurtado, “Dublin II Regulation National Report – Spain”, European network for technical cooperation on 

the application of the Dublin II Regulation, 20.06.2012, p. 28) stelt dit eveneens vast. De Spaanse 

autoriteiten verzekeren ook dat de asielprocedures niet worden beïnvloed door budgettaire maatregelen 

(Comments: punt 42), Er dient ook te worden vastgesteld dat betrokkene vóór zijn overdracht in het 

bezit zal worden gesteld van een doorlaatbewijs, afgeleverd door de Belgische autoriteiten, en dat hij 

dus zeker niet kan worden beschouwd als een “migrant zonder papier”; bovendien krijgen de 

asielzoekers in Spanje documenten die vermelden dat ze asielzoekers zijn (Comments: punt 39 § & 

Hana Cheikh Ali and Miguel Angel Hurtado, “Dublin II Regulation National Report – Spain”, European 

network for technical cooperation on the application of the Dublin II Regulation, 20.06.2012, p. 29) 

Bovendien blijkt uit het verslag van Nils Muiznieks dat de economische crisis en de bezuinigmaatregelen 

niet dezelfde invloed hebben op alle Spaanse regio’s. Het sociaal beleid, de opvoeding en de 

gezondheidszorg zijn bevoegdheden van de regio’s. De regio’s van zuidwest Spanje zijn zwaarder 

geaffecteerd door de crisis dan de regio’s van het noordoosten van Spanje (Nils Muiznieks; 

Commissioner for Human Rights of the Council of Europa Following his visit to Spain from 3 to 7 Juni 

2013”, Strasbourg, 9 October 2013, punt 7). Verder moet het worden vastgesteld dat de  transfer van 

betrokkene voorzien is naar Madrid, waar het werk van de politie voor de bevordering van de culturele 

diversiteit werd aanbevolen door Dhr Ruteere in zijn verslag van 6 juni 2013 (Mutuma Ruteere, “Report 

of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance”, United Nations General Assembly, Human Rights Council, 6 June 2013; punt 53). 

Uit het rapport  van Hana Cheikh Ali and Miguel Angel Hurtado, “Dublin II Regulation National Report – 

Spain”, European network for technical cooperation on the application of the Dublin II Regulation van 

20.06.2012 blijkt bovendien dat personen  die onder de Dublin-Verordening worden overgebracht naar 

Spanje in Spanje aan de grenspost door het Rode Kruis worden opgevangen. Uit een analyse van deze 

rapporten kan dan ook niet niet gesteld kan worden dat men omdat men asielzoeker is of zou zijn in 

Spanje of tot deze kwetsbare groep zou behoren, zonder meer en automatisch kan stellen dat men in 

Spanje automatisch deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte, vernederende en mensonwaardige behandelingen  zoals bepaald in art. 3 van het EVRM 

en dit louter en alleen omdat men asielzoeker is of zou zijn. Uit een analyse van deze verschillende 

rapporten blijkt niet dat men kan stellen dat het systeem van de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Spanje dergelijke structurele tekortkomingen vertoont 

waardoor asielzoekers die in het kader van de Dublin-Verordening aan Spanje worden overgedragen er 
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onmenselijk of vernederend behandeld worden in de zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het 

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

gepubliceerd waarin het UNHCR stelt dat het systeem van de asielprocedure en de 

opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Spanje dergelijke structurele tekortkomingen vertoont 

waardoor asielzoekers die in het kader van de Dublin-Verordening aan Spanje worden overgedragen er 

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

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Er zijn evenmin publicaties van het UNHCR 

beschikbaar waarin het UNHCR oproept om in het kader van de Dublin-Verordening geen personen te 

transfereren naar Spanje omwille van structurele tekortkomingen in het Spaanse systeem van de 

asielprocedure en de opvangvoorzieningen waardoor asielzoekers die in het kader van de Dublin-

Verordening aan Spanje worden overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld worden in de 

zin van art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.  

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

2011 in de gevoegde zaken C‐411/10, N.S, versus Secretary of State for the Home Department en 

C‐493/10, M.E. en andere versus Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and 

Law Reform ondermeer stelde dat het niet in overeenstemming zou zijn met de doelstellingen en het 

systeem van de Dublin-Verordening indien de geringste schending van de richtlijnen 2003/9/EG, 

2004/83/EG en 2005/85/EG zou volstaan om de overdracht van een asielzoeker aan de normaal 

gesproken bevoegde Lidstaat te verhinderen. Door het vermoeden te vestigen dat de grondrechten van 

de asielzoeker zullen worden geëerbiedigd in de Lidstaat die normaal gesproken bevoegd is om zijn 

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

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

van een asielverzoek zoals met name in de punten 124 en 125 van de conclusie van 

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

Secretarty of State for the Home Department blijkt. Daartoe voorziet de Dublin‐Verordening in een 

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

bevoegd is om een in een Unieland ingediend asielverzoek te behandelen. Indien iedere niet‐naleving 

van een afzonderlijke bepalingen van de richtlijnen 2003/9/EG, 2004/83/EG of 2005/85/EG door de 

bevoegde Lidstaat in casu tot gevolg zou hebben dat de Lidstaat waarin een asielverzoek wordt 

ingediend, de asielzoeker niet aan die eerste Lidstaat kan overdragen, zou aan de in hoofdstuk III van 

de Dublin‐Verordening vervatte criteria om de bevoegde Lidstaat te bepalen een extra 

uitsluitingscriterium worden toegevoegd volgens hetwelk onbeduidende schendingen van de eerder 

vermeldde richtlijnen, in casu 2003/9/EG, 2004/83/EG of 2005/85/EG, in een bepaalde lidstaat, ertoe 

kunnen leiden dat deze staat ontslagen wordt van de in deze Verordening bepaalde verplichtingen. Dit 

zou die verplichtingen elke inhoud ontnemen en de verwezenlijking van het doel, met name snel te 

bepalen welke Lidstaat bevoegd is om een in de Unie ingediend asielverzoek te behandelen, in gevaar 

brengen. Niettegenstaande dat een overdracht een schending kan uitmaken van in de zin van art. 3 van 

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

gevreesd moet worden dat het systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen in de 

verantwoordelijke Lidstaat te kort schieten waardoor asielzoekers die aan een Lidstaat worden 

overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld zouden worden in de zin van art. 3 van het 

EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, dient te worden 

vastgesteld dat er op basis van een analyse van deze verschillende rapporten echter niet gesteld kan 

worden dat men als asielzoeker of louter en alleen omdat men deel zou uitmaken van de kwetsbare 

groep van asielzoekers, in Spanje zonder meer en automatisch zal worden blootgesteld aan een 

behandeling die strijdig is met art. 3 van het EVRM of art. 4 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie. Op basis van deze rapporten, waarin een kopie in bijlage aan het administratief 

dossier van betrokkene wordt toegevoegd, kan er dan ook geen intentionele bedreiging, uitgaande van 

de Spaanse autoriteiten, op zijn leven, vrijheid of fysieke integriteit worden vastgesteld. Het is aan 

betrokkene om aannemelijk te maken dat er zich in zijn zaak feiten en omstandigheden voordoen op 

basis waarvan het vermoeden van eerbiediging door de verdragspartijen van het Vluchtelingenverdrag 

en art. 3 van het EVRM worden weerlegd. Hiervan is sprake als de asielzoeker aannemelijk maakt dat in 

de asielprocedure van de verantwoordelijke lidstaat ten aanzien van de asielzoeker niet zal worden 

onderzocht en vastgesteld of er sprake is van een schending van het Vluchtelingenverdrag of van art. 3 

van het EVRM, hetgeen hier niet het geval is. Een loutere vrees voor een schending van art. 3 van het 

EVRM volstaat trouwens geenszins omdat deze niet gestoeld is op de eigen persoonlijke ervaring van 

betrokkene. Betrokkene moet dus kunnen aantonen dat hij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat 

hij in Spanje een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een behandeling die strijdig is met art. 

3 van de EVRM. Betrokkene toont evenmin op geen enkel moment aan op welke wijze de situatie in 

Spanje er toe zal leiden dat hij gerepatrieerd zal worden naar het land waarvan hij verklaarde het 

staatsburgerschap te bezitten of naar het land waar hij zijn gewoonlijk verblijf heeft en maakt evenmin 
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aannemelijk dat er een reden is om aan te nemen dat er een risico bestaat dat de Spaanse autoriteiten 

hem zouden repatriëren naar het land waarvan hij verklaarde het staatsburgerschap te bezitten of naar 

het land waar hij zijn gewoonlijk verblijf heeft vooraleer is vastgesteld of hij al dan niet bescherming 

behoeft. De Spaanse autoriteiten zullen bovendien tenminste drie werkdagen op voorhand in kennis 

gesteld worden van de overdracht van betrokkene zodat  aangepaste opvang kan worden voorzien. Uit 

het rapport van Hana Cheikh Ali and Miguel Angel Hurtado, “Dublin II Regulation National Report – 

Spain”, European network for technical cooperation on the application of the Dublin II Regulation van 

20.06.2012 blijkt bovendien dat personen die onder de Dublin‐Verordening worden overgebracht naar 

Spanje in Spanje aan de grenspost door het Rode Kruis worden opgevangen.  

 

Met betrekking tot de vraag naar familieleden in België of Europa dient te worden opgemerkt dat 

betrokkene meerderjarig is en  verklaarde dat hij geen familieleden in België of Europa heeft (DVZ, 

vraag 20 & 21). Op basis van de voorgaande informatie is een behandeling van het asielverzoek in 

België op basis van art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 van de Dublin-III-Verordening niet aan de orde. 

 

Tijdens zijn gehoor op de DVZ van 30.01.2015  werd aan betrokkene gevraagd omwille van welke 

specifieke reden(en) hij precies in België asiel wil vragen. Betrokkene verklaarde dat dit is omdat hij 

hoorde dat België de Soennieten beschermd en dat hij op zoek was naar een land waar hij als Soenniet 

in vrede kan leven (DVZ, vraag 34). Met betrekking tot deze opgegeven specifieke redenen om precies 

in België asiel aan te vragen, dient te worden opgemerkt dat betrokkene zich baseert op wat hij heeft 

van horen zeggen. Aan dergelijke informatie die men heeft van horen zeggen, en dus via derden heeft 

vernomen, kan echter geen objectieve bewijswaarde worden toegekend. Zich baseren op wat men 

vernomen zou hebben van derden, volstaat geenszins omdat deze niet gestoeld is op de eigen 

persoonlijke ervaring van betrokkene.  Daarenboven dient te worden opgemerkt dat het volgen van 

betrokkene in diens keuze van het land waar hij asiel wil vragen, zou neerkomen op het ontkennen van 

het objectief dat Europa voor ogen heeft in haar Dublin-III-Verordening waarbij de criteria en de 

mechanismen worden vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een asielaanvraag en om een vrije keuze van de asielzoeker uit te sluiten. De loutere persoonlijke 

appreciatie van een Lidstaat door betrokkene op basis van wat hij heeft van horen zeggen, kan dan ook 

geen grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule. De Belgische asielinstantie zal dan 

ook onder geen enkel beding voldoen aan de wil van betrokkene om zijn asielaanvraag in België te 

behandelen.  

 

Met betrekking tot zijn gezondheidstoestand verklaarde betrokkene dat hij maagklachten heeft en bloed 

verliest via de stoelgang (DVZ, vraag 35). Gevraagd of hij medicatie neemt, stelde betrokkene dat dit 

niet het geval is (DVZ, vraag 35). Echter, in het administratief dossier van betrokkene is geen enkel 

medisch document aanwezig dat deze verklaringen staaft.  Met betrekking tot deze motieven, met name 

dat hij maagklachten zou hebben en bloedverlies via de stoelgang zou hebben, dient  te worden 

opgemerkt dat deze niet in overweging worden genomen in het kader van de Dublin-III-procedure. Deze 

doen namelijk geen afbreuk aan het gegeven dat Spanje de verantwoordelijke lidstaat is voor de 

behandeling van de asielaanvraag van betrokkene.  Bovendien wordt niet aannemelijk gemaakt dat 

betrokkene niet op medische verzorging kan rekenen in Spnaje indien dit nodig zou zijn, noch wordt 

aannemelijk gemaakt dat betrokkene niet in staat  zou zijn om te reizen. Zoals hogerop reeds werd 

uiteengezet is het niveau van gezondheidshulp in Spanje vergelijkbaar met dat van andere EU-lidstaten 

en al de rechten en de levensbehoeften van de asielzoekers zijn verder volledig gegarandeerd met 

zelfrespect. Er zijn verder geen concrete elementen in het administratief dossier van betrokkene 

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

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

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

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

overname, in casu Spanje een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 

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

 

Gelet op al deze elementen, is er derhalve geen concrete basis om de asielaanvraag van betrokkene in 

België te behandelen op grond van  art. 6, art. 8,  art. 9, art.10, art. 16 of art. 17 van de Verordening 

(EU) Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26.06.2013.  Bijgevolg is België niet 

verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan de  autoriteiten van Spanje toekomt, 

met de toepassing van art. 51/5 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en art. 12§4 van de Verordening (EU) Nr. 

604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26.06.2013. Betrokkene is eveneens niet in het 

bezit van de in art. 2 van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 bedoelde binnenkomstdocumenten. 
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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 beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven.  Betrokkene zal teruggeleid worden naar Spanje waar hij aan de 

bevoegde Spaanse autoriteiten zal worden overgedragen
(4)

.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Artikel 39/57, § 1, laatste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet) bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.” 

 

Onderhavige vordering is een in artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bedoelde 

vordering.   

 

Zij werd ingediend binnen de tien dagen, in casu zelfs reeds binnen de vijf dagen, na kennisgeving van 

de beslissing waartegen ze gericht is. Zij is tijdig ingediend en derhalve ontvankelijk. 

 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

3.1 De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 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. 

 

3.2 Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1 De wettelijke bepaling 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

3.2.2 De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoekende partij zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 

en 74/9 van de vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering 

wettelijk vermoed. De verwerende partij betwist de uiterst dringende noodzakelijkheid ook niet.  

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 
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3.3 Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1 De interpretatie van deze voorwaarde  

 

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). 

 

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

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

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

3.3.2 De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1 In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van artikel 17 van 

de Dublin-III-Verordening, van artikel 8 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), en van de materiële motivatieplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

3.3.2.2 Uit het betoog van de verzoekende partij blijkt dat zij de voorgehouden schending van de door 

haar met betrekking tot de formele en materiële motiveringsplicht aangehaalde bepalingen en 

beginselen en van het zorgvuldigheidsbeginsel stoelt op het feit dat de gemachtigde geen rekening zou 

hebben gehouden met een schrijven van 12 mei 2015 dat zij op dezelfde dag aan de gemachtigde heeft 

overgemaakt, waarin zij aangeeft dat zij, in tegenstelling tot hetgeen zij tijdens haar Dublingehoor had 

verklaard, wel familieleden in België heeft, met name een broer, en waarbij zij tevens een aantal 

stavingstukken voegt. Zij stelt dat in de bestreden beslissing met geen woord over dit schrijven en de 

hiermee voorgelegde overtuigingsstukken gerept wordt, zodat de gemachtigde dan ook niet is uitgegaan 

van alle correcte feitelijke gegevens en kennelijk onredelijk tot zijn beslissing is gekomen, minstens dat 

uit de motivatie voor haar niet te begrijpen valt hoe in de bestreden beslissing wel rekening zou zijn 

gehouden met deze essentiële informatie. 

 

De Raad wijst in de eerste plaats erop dat niet betwist wordt dat de verzoekende partij tijdens het 

Dublingehoor op 30 januari 2015 heeft verklaard geen familieleden in België te hebben, zoals in de 

bestreden beslissing wordt aangegeven. Verder dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing 

werd genomen op 5 mei 2015. Zoals de verwerende in haar nota met opmerkingen terecht stelt, dient 

de regelmatigheid van een bestuurshandeling beoordeeld te worden in het licht van de gegevens 

waarover het bestuur beschikte op het moment van het nemen van de beslissing, zodat geen rekening 

kan worden gehouden met elementen die van latere datum zijn. Gezien het schrijven van 12 mei 2015, 

waarvan niet betwist wordt dat het op die datum aan de gemachtigde werd overgemaakt, niet voorlag op 

het moment van het nemen van de bestreden beslissing op 5 mei 2015, kan aan de gemachtigde niet 

verweten worden er geen rekening mee te hebben gehouden en dit schrijven niet in zijn beslissing te 

hebben betrokken. Het betoog van de verzoekende partij ter terechtzitting dat voor haar de datum van 

kennisgeving, met name 27 mei 2015, telt en dat het feit dat de bestreden beslissing reeds op 5 mei 

2015 werd genomen geen voldoende reden is, dat de bestreden beslissing nog kon aangepast worden, 

dat het schrijven effectief werd overgemaakt en dat ermee rekening had moeten gehouden worden, kan 

geen afbreuk doen aan het feit dat de bestreden beslissing op het moment van ontvangst van het 

betrokken schrijven reeds genomen was en dat in deze beslissing met dit schrijven zodoende geen 

rekening kon worden gehouden. Dat de bestreden beslissing slechts op 27 mei 2015 werd betekend, 

neemt niet weg dat ze reeds eerder, met name op 5 mei 2015, genomen is geworden. Een schending 

van de met betrekking tot de motiveringsplicht ingeroepen bepalingen en beginselen en het 

zorgvuldigheidsbeginsel wordt op het eerste zicht dan ook niet aannemelijk gemaakt. 
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De verzoekende partij voert tevens de schending aan van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en 

stelt dat op geen enkele wijze rekening werd gehouden met haar gezins- en familieleven. In dit verband 

wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing wel degelijk ingegaan wordt op enig gezins- of 

familieleven van de verzoekende partij. Er wordt immers het volgende gesteld: “Met betrekking tot de 

vraag naar familieleden in België of Europa dient te worden opgemerkt dat betrokkene meerderjarig is 

en  verklaarde dat hij geen familieleden in België of Europa heeft (DVZ, vraag 20 & 21)”. Daar waar de 

verzoekende partij in dit kader opnieuw verwijst naar haar schrijven van 12 mei 2015, verwijst de Raad 

naar hetgeen hij in dit verband hoger heeft gesteld en benadrukt hij dat de gemachtigde geen rekening 

kon houden met een gezins- of familieleven waarvan hij niet op de hoogte was en kon zijn ten tijde van 

het nemen van de bestreden beslissing. Ook een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 

wordt op het eerste zicht niet aannemelijk gemaakt. 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schendingen van artikel 8 van het EVRM en artikel 17 van de 

Dublin-III-Verordening, dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij deze bepalingen slechts 

aanhaalt in de hoofding van haar middel, maar er in haar uiteenzetting niet verder op ingaat, zodat deze 

onderdelen van het enig middel prima facie onontvankelijk zijn.  

 

In de mate dat het betoog van de verzoekende partij toch zou volstaan opdat de Raad het gezinsleven 

van de verzoekende partij met haar vermeende broer in het licht van artikel 8 van het EVRM en met het 

oog op de toepassing van artikel 17 van de Dublin-III-Verordening thans dient te onderzoeken, wijst de 

Raad op het volgende. Overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid van de vreemdelingenwet doet de 

Raad een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en 

inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de 

uitvoering van de bestreden beslissing de verzoekende partij zou blootstellen aan het risico te worden 

onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking 

mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. In casu dient te worden vastgesteld dat uit de 

stukken die de verzoekende partij in verband met de vermeende broer bijbrengt, met name het schrijven 

van 12 mei 2015 met bijhorende stavingsstukken, niet blijkt dat een verwantschapsband bestaat tussen 

haar en de persoon van wie zij stelt dat deze haar broer is en waarvan zij een (overigens zo goed als 

onleesbare) verblijfstitel en werknemerskaart bijvoegt. Enig gelijkenis wat betreft de achternaam kan in 

dit verband niet volstaan en de verzoekende partij geeft ter terechtzitting aan dat zij geen bewijs van 

verwantschap kan voorleggen. Zodoende dient prima facie te worden vastgesteld dat niet blijkt dat de 

verzoekende partij de broer is van de persoon waarnaar de verzoekende partij in haar schrijven van 12 

mei 2015 en haar verzoekschrift verwijst. Bijkomend kan erop gewezen worden dat, zelfs al zouden de 

verzoekende partij en deze persoon broers zijn, het EHRM het begrip ‘gezinsleven’ in beginsel beperkt 

tot het kerngezin en nagaat of er een voldoende ‘graad’ van gezinsleven kan worden vastgesteld. Daar 

waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest 

Mokrani (EHRM 15 oktober 2003, Mokrani/Frankrijk, § 33) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen 

ouders en meerderjarige kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de 

la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplé-mentaires de dépendance, autres 

que les liens affectifs normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het 

Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid 

die anders zijn dan de gewone affectieve banden). Bij de beoordeling of er al dan niet een gezinsleven 

bestaat, moet rekening worden gehouden met alle indicaties die de verzoekende partij dienaangaande 

aanbrengt, zoals bv. het samenwonen, de financiële afhankelijkheid van het meerderjarig kind ten 

aanzien van zijn ouder, de afhankelijkheid van de ouder ten aanzien van het meerderjarig kind, de reële 

banden tussen ouder en kind. Van een beschermd gezinsleven tussen meerderjarige kinderen en hun 

ouders kan bijgevolg slechts gesproken worden indien naast de afstammingsband een vorm van 

afhankelijkheid blijkt. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen broers en zussen (EHRM 13 februari 2001, 

Ezzouhdi/Frankrijk, § 34). Derhalve dient de Raad om te beoordelen of er in casu sprake is van een 

gezinsleven, na te gaan of de banden tussen de verzoekende partij en de vermeende broer dermate 

hecht zijn en dat er een dermate graad van afhankelijkheid is tussen hen dat de bescherming van artikel 

8 van het EVRM zich opdringt. In het schrijven van 12 mei 2015 beperkt de verzoekende partij zich tot 

blote beweringen dat de band tussen beide broers sterk is, dat zij geen familie noch kennissen heeft in 

Spanje van wie zij begeleiding of bijstand zou krijgen en dat er in casu een situatie van afhankelijkheid 

is, in het verzoekschrift stelt de verzoekende partij dat zij in voormeld schrijven heeft aangegeven dat 

haar verklaring niet correct was en zij wél de familierelatie wenst te zien bestendigen, terwijl zij “(met 

effectief medische problemen in diens hoofde)” géén familie of kennissen heeft in Spanje. Naast de 

vaststelling dat de verzoekende partij het onderdeel van de motivering van de bestreden beslissing niet 
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betwist waarin gesteld wordt dat in het administratief dossier van de verzoekende partij geen enkel 

medisch document aanwezig is dat haar verklaringen tijdens het Dublingehoor dat zij maagklachten 

heeft, bloed verliest via de stoelgang en geen medicatie neemt, staaft, dient erop gewezen te worden 

dat de verzoekende partij geen enkel bewijs bijbrengt van enige afhankelijkheid (om medische redenen 

of andere) van de ene broer ten aanzien van de andere. Zelfs al zou sprake zijn van een 

verwantschapsband tussen de verzoekende partij en de persoon die zij stelt haar broer te zijn, hetgeen 

zoals hoger reeds gesteld niet aangetoond wordt, kan het bestaan van enig bijkomend element van 

afhankelijkheid – een vereiste opdat sprake zou zijn van een gezins- of familieleven in de zin van artikel 

8 van het EVRM – prima facie niet aangenomen worden. Met betrekking tot het betoog in het schrijven 

van 12 mei 2015 aangaande de humanitaire clausule van de Dublin-III-Verordening wijst de Raad erop 

dat de verzoekende partij zelf verwijst naar de door het Hof van Justitie gestelde vereiste dat sprake 

moet zijn van een situatie van afhankelijkheid. De Raad herhaalt dat zulke situatie van afhankelijkheid 

prima facie niet aannemelijk wordt gemaakt. 

 

Voor het overige stelt de Raad vast dat de verzoekende partij niet ingaat op de concrete motieven van 

de bestreden beslissing. 

 

Het middel is niet ernstig. 

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. 

 

3.4 De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid af te wijzen. Op de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

dient dan ook niet te worden ingegaan. 

 

4. Kosten 

 

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

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

onderzocht. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie juni tweeduizend vijftien door: 

 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. H. VAN GOETHEM, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

H. VAN GOETHEM I. VAN DEN BOSSCHE 

 


