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 nr. 149 815 van 17 juli 2015 

in de zaak RvV X 

 

 

 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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 3 april 2015 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 25 maart 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het 

oog op verwijdering (bijlage 13septies).  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 mei 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 juni 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. STEVENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, geboren te Abudu op […] 1985. 

 

Op 28 november 2014 diende verzoekster een asielaanvraag in. 

 

Bij nazicht van de Eurodac-databank bleek dat verzoeksters vingerafdrukken genomen werden in 

Almeria (Spanje) op 15 oktober 2014. 

 

Op 28 november 2014 werd verzoekster gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken nopens de aan 

haar asielaanvraag ten grondslag liggende motieven en werd ze geconfronteerd met de 

Eurodacresultaten. 
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Op 4 december 2014 werd een verzoek tot overname gericht aan de Spaanse instanties.  

 

Op 29 januari 2015 stemden de Spaanse autoriteiten in met de behandeling van de asielaanvraag van 

verzoekster op grond van artikel 13(1) van de Verordening (EU) 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 verkort de Dublin-III-Verordening). 

 

Op 19 februari 2015 werd door de gemachtigde een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) genomen. Tegen deze beslissing diende verzoekster een 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). 

 

Op 25 maart 2015 werd ten aanzien van verzoekster een administratief verslag vreemdelingencontrole 

opgesteld. 

 

Op 25 maart 2015 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies).  

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Ordre de quitter le territoire 

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

Il est enjoint à Madame(1), qui déclare se nommer(1) : 

 

[…] 

 

En haar kinderen/ et ses enfants : […] 

In voorkomend geval, en cas échéant, ALIAS:  

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

(2) 

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

de Schengen , 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, alinea 1: 

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

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

 

Artikel 27 : 

X 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 uitzondering van de grens met de staten die partij zijn bij een 

internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

geleid worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze Staten uitgezonderd. 

 

X 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: 
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X 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 een eerder bevel om het grondgebied te verlaten dat haar 

werd betekend op 19.02.2015. 

 

MOTIF DE LA DÉCISION ET DE L'ABSENCE D'UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article I des articles suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1 : 

□ 1 ° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

L'intéressée réside sur le territoire des Etats Schengen sans visa valable. 

Article 27: 

X En vertu de l'article 27, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu l'ordre de 

quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut être 

ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats 

parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la 

Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats, 

X En vertu de l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d'un pays tiers 

peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la décision 

d'éloignement. Article 74/14: 

 

X Article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d'éloignement 

L'intéressée n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une décision d'éloignement qui lui a été notifiée le 

19.02.2015. 

 

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 lid, van dezelfde wet, is het noodzakelijk om de betrokkene zonder 

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

Schengenacquis ten volle toepassen , om de volgende reden : 

 

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

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel 

om het grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

Betrokkene diende op 28.11.2011 [sic] een asielaanvraag in. Op 19.02.2015 nam de DVZ echter een 

beslissing tot weigering van verblijf (bijlage 26quater) omdat België is niet verantwoordelijk is voor de 

behandeling van de asielaanvraag, die aan Spanje toekomt, met toepassing van artikel 51/5 van de wet 

van 15 december 1980 en van artikel 13(1) van Verordening (EU) 604/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 juni 2013. Vingerafdrukkenonderzoek toonde immers aan dat de 

vingerafdrukken van betrokkene op 15.10.2014 werden geregistreerd te Almeria (Spanje) vanwege 

illegale binnenkomst. 

Op 04.12.2014 werd door België een verzoek voor overname gericht aan de Spaanse instanties, die op 

29.01.2015 instemden met de behandeling van de asielaanvraag van de betrokkene op grond van 

artikel 13(1) van Verordening.604/2013. 

De bijlage 26quater werd op 19.02.2015 aan betrokkene betekend met een bevel om het grondgebied te 

verlaten 

geldig 7 dagen. . 

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Zij weigert manifest om op eigen initiatief een 

einde te maken aan haar onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de 

grensleiding noodzakelijk is. 

 

Reconduite à la frontière 
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MOTIF DE LA DECISION : 

L'intéressé(e) sera reconduit(e) à la frontière en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi 

du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants : 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai 

l’intéressé(e) à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 

Schengen1 pour le motif suivant : 

L'intéressée réside sur le territoire des Etats Schengen sans visa valable. Elle ne respecte pas la 

réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu'elle obtempère volontairement à un ordre de 

quitter le territoire qui lui serait notifié. 

L'intéressée a introduit une demande d'asile le 28.11.2014. Le 19.02.2015 l'OE a pris une décision de 

refus de séjour (annexe 26quater) puisque la Belgique n'est pas responsable pour le traitement de la 

demande d'asile, responsabilité qui incombe à l'Espagne, en application de l'article 51/5 de la loi du 15 

décembre 1980 et de l'article 13(1) de l'Ordonnance (UE) nr 604/2013 du 26.06.2013 du Parlement 

Européen et du Conseil. En effet, comparaison des empreintes digitales a démontré que les empreintes 

de l'intéressée ont été enregistrées à Alitieria (Espagne) le 15.10.2014, suite à un entrée illégal sur le 

territoire. Le 04.12.2014 une demande de reprise a été addressée par la Belgique aux autorités 

Espagnoles, qui ont émis le 29.01.2015 leur accord de traiter la demande d'asile de l'intéressée sur 

base de l'article 13(1) de l'Ordonnance nr 604/2013. 

 

L'annexe 26quater a été notifié à l'intéressée le 19.02.2015 avec un ordre de quitter le territoire valable 

7 jours. L'intéressée est de nouveau contrôlé en situation illégale. Elle refuse donc manifestement de 

mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un rapatriement forcé s'impose. 

 

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 haar terugleiding 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 de 

Spaanse overheden in het kader van een terugnameakkoord. 

 

Maintien 

MOTIF DE LA DECISION : 

La décision de maintien est prise en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants : 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la même loi, l'exécution de sa remise à la frontière ne pouvant 

être effectuée immédiatement, l'intéressé(e) doit être détenu(e) à cette fin : 

Vu que l'intéressée ne possède aucun document d'identité, l'intéressée doit être écrouée pour permettre 

l'octroi par les autorités Espagnole dans le cadre d'un accord de reprise.“ 

 

Bij arrest nr. 149 814 van 17 juli 2015 verwierp de Raad het beroep gericht tegen de voormelde 

beslissing van 19 februari 2015 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 26quater). 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt op dat verzoeker geen belang heeft bij de nietigverklaring van het bestreden bevel om 

het grondgebied te verlaten. Hij stelt dat hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, 

in casu verplicht is om een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen 

en dus niet over enige discretionaire bevoegdheid beschikt. Hij zet uiteen dat hij, gelet op voormelde 

wetsbepaling, bij een eventuele vernietiging van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, 

niet anders vermag dan opnieuw over te gaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Hij meent eveneens dat verzoekster geen schending van enige hogere rechtsnorm in de 

bespreking van het middel opwerpt en dat ze geen schending aannemelijk maakt van artikel 3 van het 
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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 verkort 

het EVRM), noch van artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna 

verkort het Handvest). Verder wijst verweerder erop dat het thans een herhaald bevel betreft. 

 

In casu voert verzoekster een schending aan van artikel 3 van het EVRM en van artikel 4 van het 

Handvest. Deze verdragsbepalingen primeren op de door verweerder ingeroepen wetsbepaling. Er mag 

immers geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke 

bepalingen, waaronder het EVRM (cfr. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948) en het Handvest. Evenmin 

mag in dezelfde zin een bevel worden afgegeven in strijd met het gestelde in artikel 74/13 (RvS 17 

december 2013, nr. 225.855) en artikel 74/17 van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad dient dan ook in het kader van onderhavige vordering de gegrondheid te onderzoeken van het 

middel dat gestoeld wordt op een schending van die hogere verdragsbepalingen. Artikel 13 van het 

EVRM en artikel 47 van het Handvest vereisen immers 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 voor wat betreft de manier 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). Er anders over oordelen zou het recht op een 

daadwerkelijk rechtsmiddel uithollen (cf. RvS 13 december 2011, nr. 216.837). Er kan niet zonder meer 

gesteld worden dat verzoekster geen belang heeft bij de nietigverklaring van het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten. Hiermee loopt verweerder vooruit op de beoordeling van de Raad. Het feit dat 

het thans een herhaald bevel betreft doet hieraan geen afbreuk, nu zich ondertussen elementen kunnen 

hebben voorgedaan in het licht van de artikelen 3 van het EVRM en 4 van het Handvest, die in 

overweging moeten genomen worden voor de afgifte van het thans bestreden bevel. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In haar enig middel voert verzoekster de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel. Ze stelt eveneens dat de situatie van de asielzoeker in Spanje op heden een 

schending uitmaakt van artikel 3 van het EVRM en van artikel 4 van het Handvest. 

 

Zij licht haar enig middel toe als volgt: 

 

“Overwegende dat een onmiddellijke uitvoering van de bestreden beslissing een ernstig en 

onherstelbaar nadeel zou veroorzaken in hoofde van verzoekster. 

Dat immers Spanje wordt overspoeld door het aantal asielaanvragen, hetgeen ertoe leidt dat de situatie 

van de asielzoeker in Spanje op heden een schending uitmaakt van de artikelen 3 EVRM en 4 EU-

Handvest. 

Dat bovendien verzoekster in Spanje reeds werd gescheiden van haar kinderen en heeft een herhaling 

van deze situatie uiteraard een enorm nadelige impact op de 3 erg jonge kinderen van verzoekster en 

op verzoekster zelf. 

Dat bovendien de kinderen van verzoekster in Spanje geen onderwijs konden volgens, terwijl dit in 

België wel kan en is dit van onschatbare waarde voor verzoekster. 

Dat tevens het oudste zoontje van verzoekster reeds een aardig woordje Nederlands spreekt alsmede 

kampt de dochter van verzoekster met medische problemen, waarvoor zij recentelijk een heelkundige 

ingreep heeft moeten ondergaan. 

A. Het eerste middel 

a. Het middel 

Het eerste middel is gebaseerd op de schending van de redelijkheidplicht en de zorgvuldigheidsplicht, 

zijnde algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

Doordat verwerende partij zonder meer stelt dat Spanje voldoet aan het beginsel van non-refoulment en 

de verdragsverplichtingen voortkomende uit de conventie van Genève en het EVRM, terwijl verzoekster 

reeds heeft dienen vast te stellen dat dit geenszins het geval is op het moment dat zij buiten haar wil om 

gedwongen werd om 2 weken in een Spaans ziekenhuis te verblijven, waarbij haar elk contact met haar 

kinderen werd ontzegd en deze kinderen tevens niet correct werden opgevangen. 

Bovendien heeft verzoekster enkel en alleen in België een asielaanvraag ingediend, zodat België de 

verantwoordelijke lidstaat is voor de behandeling van haar asielprocedure op grond van artikel 3 lid 2 
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van de VERORDENING (EU) 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. 

Verzoekster heeft hoger beroep ingesteld tegen voorgaande de beslissing tot weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten middels verzoekschrift dd. 16.03.2015.  

b. Uiteenzetting 

Verzoekster snapt echt niet hoe verwerende partij  tot de bestreden beslissing is kunnen komen.  

Elke redelijke en zorgvuldige overheid had rekening dienen te houden met de feitelijke omstandigheden 

waaruit duidelijk blijkt dat verzoekster steeds de bedoeling heeft gehad om via de Belgische grens 

Europa te bereiken en tevens in België een asiel aanvraag in te dienen, te meer daar er reeds een broer 

van verzoekster in België verblijft en zij geen enkele band heeft met Spanje. 

Verzoeker is dan ook van oordeel dat het verwerende partij bij het onderzoek naar de toekenning van 

het verblijfsrecht duidelijk is tekort geschoten aan de vereisten gesteld door het redelijkheidsbeginsel. ( 

zie o.m. R.v.St., nr. 28894, 24 november 1987; R.v.St. nr. 46.329, 1 maart 1994; R.v. St. , nr. 64.139, 22 

januari 1997) en het zorgvuldigheidsbeginsel, beide algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  

Het redelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat de als motieven opgegeven feiten 

werkelijk bestaan en op zich rechtens relevant zijn, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat 

tussen die motieven en de beslissing welke op grond ervan genomen is. ( R. v. St. nr. 47.148, 3 mei 

1994, Arr. R.v.St., 1994) 

Er is schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer een beslissing genomen wordt op grond van de 

motieven die weliswaar rechtens relevant , aanvaardbaar en feitelijk juist zijn, maar waartegenover 

hetgeen beslist is in een kennelijke wanverhouding staat ( R.v.St., nr. 46.329, 1 maart 1994, T. Gem., 

1995, 143, Arr. R.v.St., 1994) 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. ( Rvs 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954) 

Verwerende partij had alsdan rekening dienen te houden met de feitelijke omstandigheden in hoofde 

van verzoekster. Verzoekster heeft hoger beroep ingesteld tegen voorgaande de beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten middels verzoekschrift dd. 16.03.2015.  

De bestreden beslissing dient derhalve te worden vernietigd. Het middel is derhalve gegrond.” 

 

Vooreerst moet de Raad vaststellen dat verzoekster, zoals verweerder terecht in de nota opmerkt, haar 

kritiek richt tegen de beslissing van 19 februari 2015 tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) waarin werd gesteld dat Spanje de verantwoordelijke lidstaat 

is voor het onderzoek van het verzoek tot internationale bescherming van verzoekster. Het enig middel 

is op quasi identieke wijze uitgewerkt. Terecht merkt verweerder op dat middelen die geen betrekking 

hebben op de bestreden akte, onontvankelijk zijn. 

 

De Raad stelde in zijn arrest nr. X van 17 juli 2015 overigens aangaande de bijlage 26quater van 19 

februari 2015 vast dat geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel kon 

worden aangenomen, nu niet betwist wordt dat verzoekster op illegale wijze via de zee de Spaanse 

grens heeft overschreden en op 15 oktober 2014 vingerafdrukken werden genomen in Spanje. Binnen 

een termijn van 12 maanden was verzoekster dan verder gereisd naar België, nu zij iets meer dan een 

maand later, op 28 november 2014 asiel had aangevraagd in België. Bijgevolg kon de gemachtigde 

geheel conform artikel 13, 1 van de Dublin–III-verordening de overname vragen aan Spanje en heeft dit 

land eveneens op grond van dit artikel de overname aanvaard. Verzoekster kan dan ook niet gevolgd 

worden waar zij stelt dat België de verantwoordelijke lidstaat is op grond van artikel 3, lid 2 van de 

Dublin–III-verordening. Ook de thans bestreden beslissing motiveert bijgevolg terecht dat de 

verantwoordelijkheid voor de behandeling van de asielaanvraag aan Spanje toekomt. 

 

Verzoekster meent dat Spanje wordt overspoeld met asielaanvragen en dat dit leidt tot een situatie 

waarbij het verblijf voor een asielzoeker in Spanje een schending uitmaakt van de artikelen 3 van het 

EVRM en 4 van het Handvest. Bovendien haalt ze meer concreet aan dat zij in Spanje werd gescheiden 

van haar kinderen en dat haar kinderen geen onderwijs konden volgen, terwijl dat in België wel kan en 

van onschatbare waarde is. Ze concludeert nog met de elementen dat haar zoontje ondertussen een 

aardig woordje Nederlands zou preken en dat haar dochter recent een heelkundige ingreep heeft 

moeten ondergaan. 

 

 Artikel 3 van het EVRM luidt als volgt: 
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“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.” 

 

Artikel 4 van het Handvest luidt als volgt: 

 

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.” 

 

Wat de schending van artikel 3 van het EVRM of 4 van het Handvest betreft, moet verzoekster doen 

blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land 

waarnaar zij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan 

foltering of mensonterende behandeling. Zij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. 

 

Omtrent deze motieven heeft de Raad vastgesteld in zijn arrest nr. X van 17 juli 2015 dat de beslissing 

van 19 februari 2015 omtrent deze aangehaalde problematiek van asielaanvragen in Spanje wel degelijk 

zorgvuldig en op redelijke wijze had gemotiveerd. De gemachtigde had naar een pertinent rapport 

verwezen teneinde aan te tonen dat Spanje niet lijdt aan structurele tekortkomingen die aanleiding 

geven tot het feit dat lidstaten niet onwetend zouden kunnen zijn ten aanzien van een risico op 

schending van de artikelen 3 van het EVRM of 4 van het Handvest. Verzoekster steunt haar stelling niet 

door verwijzingen naar betrouwbare bronnen. 

 

Verzoekster heeft voor het thans bestreden bevel, dat werd genomen op 25 maart 2015 geen andere 

elementen bekend gemaakt aan de gemachtigde die tot een andersluidend inzicht met betrekking tot de 

aangevoerde schendingen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest aanleiding kunnen 

geven. Thans in het verzoekschrift vermeldt verzoekster dat haar dochter kampt met medische 

problemen, waarvoor zij recentelijk een heelkundige ingreep heeft moeten ondergaan. Echter, 

verzoekster staaft dit medisch probleem niet met enig stuk, noch blijkt uit het administratief dossier dat 

zij de gemachtigde hiervan op de hoogte heeft gebracht voor het nemen van de bestreden beslissing. 

Bovendien voert verzoekster niet aan dat er in Spanje geen medische opvolging zou mogelijk zijn, 

dermate dat dit een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het Handvest zou 

kunnen bewerkstelligen. 

 

Bijgevolg kan de Raad geen schending van de artikelen 3 van het EVRM en 4 van het Handvest 

aannemen. 

 

Wat betreft haar aangehaalde vrees opnieuw van haar kinderen te worden gescheiden, nu zij in Spanje 

gedurende twee weken in een Spaans ziekenhuis verbleef en elk contact met haar kinderen zou 

ontzegd zijn en deze kinderen niet correct zouden zijn opgevangen, betreft dit een loutere bewering van 

verzoekster die op geen enkele manier gestaafd wordt met informatie, die aannemelijk kan maken dat 

Spanje de eenheid van het gezin in het kader van de asielprocedure van terugkeerders in het kader van 

de Dublin-III-verordening niet zou waarborgen.  

 

Ook met betrekking tot de opmerking van verzoekster dat haar kinderen in Spanje geen onderwijs 

konden volgen, heeft de gemachtigde in de beslissing van 19 februari 2015 geheel terecht opgemerkt 

dat de kinderen van verzoekster ook in Spanje toegang kunnen krijgen tot onderwijs, zoals dit bepaald is 

in de Europese Richtlijn 2013/33/EU tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om 

internationale bescherming (hierna verkort de Opvangrichtlijn). Gezien verzoekster bevestigt dat zij 

tijdens haar verblijf in Spanje geen verzoek voor internationale bescherming heeft gericht tot de 

bevoegde Spaanse instanties, daar haar reisdoel België was en er geen indicaties zijn dat haar het 

indienen van een beschermingsverzoek moeilijk werd gemaakt, kon zij op dat ogenblik dan ook geen 

aan de status van verzoekster voor internationale bescherming verbonden rechten op opvang en 

bijstand laten gelden. Echter, deze feiten betekenen bijgevolg geenszins dat indien verzoekster in het 

kader van de Dublin–III–verordening terugkeert naar Spanje en wel een verzoek tot internationale 

bescherming indient, zij en haar kinderen niet van de in de Opvangrichtlijn gegarandeerde rechten 

zouden kunnen genieten. 

 

Waar verzoekster nog heeft aangehaald dat ze een broer heeft in België, moet de Raad vaststellen dat 

verzoekster vooreerst verklaard had aan de gemachtigde dat zij hier een neef had in België. 

Verzoekster legt hier geen begin van bewijs van voor en haalt ook geenszins aan dat zij een zekere 

afhankelijkheidsrelatie heeft met haar broer dermate dat de gemachtigde redelijkerwijs had moeten 
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toepassing maken van artikel 16 of 17, lid 2 van de Dublin-III-verordening zodat België toch de 

verantwoordelijke lidstaat zou zijn geweest. 

 

Tegelijk stelt verzoekster nu dat haar zoontje al een aardig woordje Nederlands spreekt. Echter 

verzoekster betrekt dit gegeven niet in de uiteenzetting van haar middel. Hoe dan ook kan dit laatste 

element in het geheel niet in verband worden gebracht met een aangevoerde schending van de 

artikelen 3 van het EVRM of 4 van het Handvest, noch diende de gemachtigde omtrent dit element in de 

thans bestreden beslissing te motiveren. 

 

Hoe dan ook betreft de thans bestreden beslissing een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering, gesteund op de artikelen 7, alinea 1, 74/14 en 27 van de 

Vreemdelingenwet als juridische grondslag en gesteund op de vaststellingen dat zij verblijft in het Rijk 

zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten, nl. zonder geldig visum, dat zij niet 

binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg heeft gegeven, nl. het 

bevel dat werd betekend op 19 februari 2015 en dat zij, daar zij geen gevolg heeft gegeven binnen de 

gestelde termijn aan het bevel, met dwang naar de grens kan worden geleid.  

 

Verzoekster betwist noch deze juridische noch deze feitelijke grondslag. 

 

Het feit dat dit bevel werd afgegeven nu er nog een beroep hangende was tegen de weigering van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) van 19 februari 2015, verhinderde 

niet dat het thans bestreden bevel werd afgeleverd en getuigt niet van een onzorgvuldige voorbereiding 

van het thans bestreden bevel, noch kan er een wanverhouding tussen de motieven en de beslissing 

worden vastgesteld. Het beroep tegen een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) heeft immers geen schorsende werking. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel of van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden 

aangenomen. 

 

Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, minstens ongegrond. 

 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door verweerder. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien juli tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
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mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. MAES 


