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nr. 164 870 van 29 maart 2016 

in de zaak RvV X / IX 

In zake:  X 

X 

In hun eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van X 

 

 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Administratieve Vereenvoudiging. 
 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, en X, in hun eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

kind X, die verklaren van Syrische nationaliteit te zijn, op 25 maart 2016 bij faxpost hebben ingediend 

om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissingen van 

de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 22 maart 2016 tot afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlagen 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. 
 
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 maart 2016 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 26 maart 2016 

om 11 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaten V. KLEIN en L. DENYS, die verschijnen voor de verzoekende 

partijen en van advocaat L. VAN DE PUTTE die, loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 15 oktober 2015 dienen verzoekers een asielaanvraag in.  
 
Op 3 en 4 november 2015 richten de Belgische autoriteiten een overnameverzoek aan de Spaanse 
autoriteiten op grond 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 16 november 2015 aanvaarden de Spaanse autoriteiten de overname van verzoekers.  
 
Op 1 december 2015 is het kind van verzoekers geboren.  
 
Op 29 februari 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris, voor beide verzoekers, de 
beslissingen tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 
26quater). 
 
Tegen deze beslissingen dienen verzoekers op 18 maart 2016 een vordering tot schorsing en een 
beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Op 
25 maart 2016 vragen verzoekers, bij voorlopige maatregelen, om bij hoogdringendheid de 
vordering tot schorsing van de beslissingen van 29 februari 2016 te behandelen. Bij arrest nr. 164 
808 van 26 maart 2016 worden de beslissingen tot weigering van verblijf met bevel om het 
grondgebied te verlaten geschorst.  
 
Op 22 maart 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissingen tot afgifte van 
een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlagen 
13septies), aan verzoekers ter kennis gebracht op dezelfde dag.  Dit zijn de bestreden beslissingen 
waarvan de motivering luidt als volgt:  
 
Voor eerste verzoeker 
 
“Bevel om het grondgebied te verlaten 
Aan de heer, die verklaart te heten(1): 
naam: A. M. 
voornaam: E. 
geboortedatum: 01.01.1991 
geboorteplaats: Homs 
nationaliteit: Syrië (Arabische Rep.) 
In voorkomend geval, ALIAS: ......................................................................................... 
wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 
die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn 
om er zich naar toe te begeven. 
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: 

n het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 
Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

binden, door de Belgische overheden aan de overheden van de overeenkomstsluitende Staten moet 
overgedragen worden; 
Verordening (EU) 604/2013 van 26.06.2013 
Artikel 27 : 

an een 
derde land die een 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. 
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 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: 

nderdaan 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 bevel om het grondgebied te verlaten, dat hem 
betekend werd op 29.02.2016 (bijlage 26 quater van 29.02.2016). 
Terugleiding naar de grens 
REDEN VAN DE BESLISSING: 
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 toepassen2, om de volgende reden : 
Op 15.10.2015 diende betrokkene een asielaanvraag in. België is echter niet verantwoordelijk voor de 
behandeling van die asielaanvraag, verantwoordelijkheid die ligt bij Spanje op grond van de artikel 51/5 
van de wet van 15.12.1980 en artikel 12.2 en art 12.4 van EU Verordening 604/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013. 
Op 03.11.2015 diende de DVZ bij de Spaanse autoriteiten het verzoek tot terugname van betrokkene in 
op basis van de Dublin-verordening. De Spaanse autoriteiten gingen op 16.11.2015 akkoord met dit 
verzoek tot terugname. Op 29.02.2016 werd aan betrokkene een weigering van verblijf met een bevel 
om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater van 29.02.2016), geldig 10 dagen, betekend. 
2 
Betrokkene verblijft echter nog steeds op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij 
respecteert de reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven 
aan een bevel om het grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden zodat een 
gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 
art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is. 
Vasthouding  
(…)” 
 
Voor tweede verzoekster: 
 
“Bevel om het grondgebied te verlaten 
Aan de mevrouw(1), die verklaart te heten(1): 
naam: A. 
voornaam: S. 
geboortedatum: 08.03.1991 
geboorteplaats: Homs 
nationaliteit: Syrië (Arabische Rep.) 
In voorkomend geval, ALIAS: ......................................................................................... 
En haar zoon: A. M. (°01.12.2015) 
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. 
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: 

 
Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

den die België 
binden, door de Belgische overheden aan de overheden van de overeenkomstsluitende Staten moet 
overgedragen worden; 
Verordening (EU) 604/2013 van 26.06.2013 
Artikel 27 : 

kan de onderdaan van een 
derde land die een 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. 
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derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de maatregel 
strikt noodzakelijk is. 
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 bevel om het grondgebied te verlaten, dat haar 
betekend werd op 29.02.2016 (bijlage 26 quater van 29.02.2016). 
Terugleiding naar de grens 
REDEN VAN DE BESLISSING: 
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 toepassen2, om de volgende reden : 
Op 15.10.2015 diende betrokkene een asielaanvraag in. België is echter niet verantwoordelijk voor de 
behandeling van die asielaanvraag, verantwoordelijkheid die ligt bij Spanje op grond van de artikel 51/5 
van de wet van 15.12.1980 en artikel 12.2 en art 12.4 van EU Verordening 604/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013. 
Op 03.11.2015 diende de DVZ bij de Spaanse autoriteiten het verzoek tot terugname van betrokkene in 
op basis van de Dublin-verordening. De Spaanse autoriteiten gingen op 16.11.2015 akkoord met dit 
verzoek tot terugname. Op 29.02.2016 werd aan betrokkene een weigering van verblijf met een bevel 
om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater van 29.02.2016), geldig 10 dagen, betekend. 
2 
Betrokkene verblijft echter nog steeds 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 haar afgeleverd zal worden zodat een 
gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 
Vasthouding 
(…)” 
 
2. Over de ontvankelijkheid  
 
2.1.1. De verwerende partij werpt in haar nota in een eerste exceptie de onontvankelijkheid van de 
vordering op omdat verzoekers geen belang zouden hebben bij een nietigverklaring van de bestreden 
bevelen om het grondgebied te verlaten. Na vernietiging van de bestreden bevelen zou de verwerende 
partij immers opnieuw verplicht zijn een bevel af te geven aan verzoekers, vermits deze zich bevinden in 
de situatie voorzien bij artikel 7, eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet. Verzoekers hebben volgens de 
verwerende partij dan ook geen belang bij de schorsing en vernietiging van een verwijderingsmaatregel. 
  
2.1.2. Naar luid van artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 
artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van 
een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de 
voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 
118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen naar de invulling die de 
Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. Baert, en G. Debersaques, 
Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). 
 
Opdat zij een belang zouden hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoekers gegriefd zijn door 
de bestreden rechtshandelingen en dat zij nadeel ondervinden. De schorsing en/of vernietiging van de 
bestreden beslissingen moeten verzoekers bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect 
sorteren. 
 
2.1.3. Evenwel moet worden vastgesteld dat in de middelen de schending wordt aangevoerd van artikel 
51/4 van de vreemdelingenwet, waarbij wordt betoogd dat de bestreden bevelen in het Frans en niet in 
het Nederlands moesten worden gegeven. 
 
De Raad van State oordeelde in het verleden reeds herhaaldelijk dat bij het aanvoeren van een middel, 
gesteund op een schendig van de taalwetgeving, aangezien deze van openbare orde is, de 
verzoekende partij niet moet getuigen van een persoonlijk belang bij het aanvoeren van zulk een middel 
(RvS 26 november 1968, nr. 13.239; RvS 28 oktober 1975, nr. 17.245; RvS 30 januari 1997, nr. 64.259; 
RvS 6 maart 1998, nr. 72.276; C.D.P.K., 1997, 417, verslag M. Lefever; A. Wirtgen, Middelen en het 
ambtshalve aanvoeren van middelen in het bijzonder, in Raad van State, I. afdeling administratie, 
Brugge, die Keure, 2004, 164-175). Nu verzoekers op het eerste zicht een schending aanvoeren van 
een aspect van taalwetgeving, kan niet zonder verder onderzoek worden vastgesteld dat zij geen belang 
zouden hebben bij het beroep. Het verder onderzoek van dit middel, waaronder de vraag of het 
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aangevoerde taalmiddel van openbare orde is, raakt de grond van de zaak. Deze vaststelling volstaat 
om de exceptie af te wijzen.  
 
2.1.4. Daarenboven kan, met betrekking tot het standpunt van de verwerende partij dat na een 
eventuele vernietiging, in ieder geval een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten moet worden 
afgegeven, worden opgemerkt wat volgt.  
 
Artikel 7 van de vreemdelingenwet bepaalt: 
  
“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 
gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 
drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 
termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 
bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 
1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 
2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 
slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 
3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 
schaden; 
4° wanneer hij door de Minister, op eensluidend advies van de Commissie van advies voor 
vreemdelingen, geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Staat die partij is bij 
een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 
te kunnen schaden; 
5° wanneer hij, ter fine van weigering van toegang, gesignaleerd is, overeenkomstig artikel 3, 5°; 
6° wanneer hij niet beschikt over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het 
voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een 
derde Staat, waar zijn toelating is gewaarborgd, en niet in staat is deze middelen wettelijk te verwerven; 
7° wanneer hij aangetast is door een der ziekten of gebreken opgesomd in de bijlage bij deze wet; 
8° wanneer hij een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband uitoefent zonder in 
het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; 
9° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 
door de overheden van de overeenkomstsluitende Staten, ter verwijdering van het grondgebied van 
deze Staten, aan de Belgische overheden wordt overgedragen; 
10° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 
door de Belgische overheden aan de overheden van de overeenkomstsluitende Staten moet 
overgedragen worden; 
11° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel 
niet werd opgeschort of ingetrokken; 
12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch 
opgeheven is. 
Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen onder Titel IIIquater, kan de minister of zijn 
gemachtigde, in de in artikel 74/14, § 3, bedoelde gevallen de vreemdeling naar de grens terugleiden. 
Te dien einde, en tenzij andere afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen 
worden toegepast, kan de vreemdeling vastgehouden worden voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor 
de uitvoering van de maatregel, meer in het bijzonder wanneer er een risico op onderduiken bestaat of 
wanneer de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of 
belemmert, en zonder dat de duur van de vasthouding twee maanden te boven mag gaan. 
De minister of zijn gemachtigde kan, in dezelfde gevallen, de vreemdeling een verblijfplaats aanwijzen 
voor de tijd die nodig is om deze maatregel uit te voeren. 
De Minister of zijn gemachtigde kan echter deze opsluiting telkens met een periode van twee maanden 
verlengen wanneer de nodige stappen om de vreemdeling te verwijderen werden genomen binnen 
zeven werkdagen na de opsluiting van de vreemdeling, wanneer zij worden voortgezet met de vereiste 
zorgvuldigheid en wanneer de effectieve verwijdering van deze laatste binnen een redelijke termijn nog 
steeds mogelijk is. 
Na een verlenging kan de in het voorgaande lid bedoelde beslissing enkel door de Minister genomen 
worden. 
Na 5[vijf] maanden te zijn opgesloten, moet de vreemdeling in vrijheid worden gesteld. 
In de gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde of de nationale 
veiligheid, kan de opsluiting van de vreemdeling, na het verstrijken van de termijn bedoeld in vorig lid, 
telkens verlengd worden met één maand, zonder dat de totale duur van de opsluiting daardoor evenwel 
meer dan acht maanden mag bedragen.” 
  
Van een gebonden bevoegdheid is sprake “wanneer er in hoofde van de overheid een juridische 
verplichting bestaat die voorspruit uit een norm van het objectief recht die de overheid geen keuze laat 
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om over die toepassing van die norm in het concrete geval te beslissing” (A. Mast, J. Dujardin, M. Van 
Damme, J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 
2014, nr. 1057).  
 
Daargelaten of de vermelding “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal 
verdrag” in artikel 7 van de vreemdelingenwet op zich van het bestuur reeds geen appreciatie vraagt die 
een volledige gebonden bevoegdheid uitsluit en of dit op zich niet reeds toelaat de opgeworpen exceptie 
te verwerpen, dient te worden opgemerkt dat het woordje “moet” in voormeld artikel 7 niet uitsluit dat het 
bestuur bij het toepassen van deze bepaling nog een beoordeling maakt. Zo bepaalt artikel 7 zelf reeds 
dat het bevel om het grondgebied te verlaten de termijn voor vertrek dient te vermelden. Zolang deze 
termijn voor vrijwillig vertrek nog loopt, is de betrokken vreemdeling beschermd tegen gedwongen 
verwijdering (artikel 74/14, §2, van de vreemdelingenwet). Deze termijn bepaalt wanneer het bevel 
uitvoerbaar wordt en maakt er aldus onlosmakelijk deel van uit. Het bestuur kan, in toepassing van 
artikel 74/14, §§1 en 3 van de vreemdelingenwet, de duur van deze termijn bepalen. Het gaat daarbij 
alleszins niet om een volledige gebonden bevoegdheid waarbij de overheid helemaal niets meer hoeft te 
appreciëren. (zie A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme, J. Vande Lanotte, o.c., nr. 1060)  
 
Bovendien bepaalt artikel 74/13 van de vreemdelingenwet dat bij het nemen van een beslissing tot 
verwijdering, de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 
gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 
Ook uit deze bepaling blijkt dat de minister of zijn gemachtigde bij de afgifte van het bevel in concreto 
dient te beoordelen of er elementen zijn die de afgifte van het bevel verhinderen, en dit uit hoofde van 
een norm in de vreemdelingenwet zelf. Geen enkele bepaling uit de vreemdelingenwet laat toe te 
besluiten dat wat betreft de toepassing van artikel 74/13 een onderscheid moet worden gemaakt tussen 
de gevallen waarin een bevel “moet” worden afgegeven (art. 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° en 12°) en de 
gevallen waarin een bevel “kan” worden afgegeven (art. 7, eerste lid,3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°). Ook 
hieruit volgt dat het bestuur de situatie in concreto dient te appreciëren, wat een volledig gebonden 
bevoegdheid uitsluit.  
 
De Raad van State oordeelde met betrekking tot artikel 74/13  van de vreemdelingenwet in zijn arresten  
met nrs. 231.443 en 231.444 van 4 juni 2015 dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen terecht had 
gesteld “que la compétence de la partie requérante n'était pas entièrement liée et que l'exception 
d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée, n'était pas fondée.” [dat de bevoegdheid van de verzoekende 
partij (in cassatie) niet geheel gebonden was en dat de exceptie van onontvankelijkheid niet gegrond 
was]. Ook in zijn arrest nr. 231.762 van 26 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat de bevoegdheid 
ex artikel 7, eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet niet geheel gebonden was, aangezien de 
verwerende partij kan afzien van de afgifte van een bevel wanneer dit de grondrechten van de 
betrokken vreemdeling zou miskennen. Zulks kan niet enkel blijken wanneer een “hogere” norm wordt 
aangevoerd, doch ook uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, dat nauw verband houdt met hogere 
rechtsnormen en dat de omzetting in het nationale recht vormt van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 
procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 
grondgebied verblijven. De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is geen 
antwoord op enige verblijfsaanvraag, zodat het bestuur zich er wel degelijk van kan onthouden een 
bevel af te geven. De verplichting om rekening te houden met de in artikel 74/13 van de 
vreemdelingenwet vermelde belangen houdt in dat zij, bij haar beslissing om een bevel af te geven, 
actueel en ex nunc een afweging moet maken van de belangen van de betrokken vreemdeling. Er kan 
aldus niet worden voorgehouden dat de verwerende partij hoe dan ook in elk geval opnieuw een bevel 
zal afgeven.  
 
2.1.5. De eerste exceptie wordt verworpen.  
 
2.2. In een tweede exceptie in haar nota werpt de verwerende partij nog op dat het een herhaald bevel 
betreft omdat aan verzoekers reeds op 29 februari 2016 een bevel om het grondgebied te verlaten werd 
afgegeven.  
 
De Raad merkt op dat het gegeven dat een eerder bevel werd afgegeven verzoekers niet uitsluit van elk 
belang bij het aanvechten van een later bevel. Het betreft hier in het bijzonder een bevel om onmiddellijk 
na de kennisgeving het grondgebied te verlaten, waarbij aldus geen termijn voor vrijwillig vertrek werd 
toegekend. Het betreft aldus een ander bevel met andere rechtsgevolgen dan het eerdere bevel van 29 
februari 2016.  
De thans bestreden bevelen hebben dus eigen rechtsgevolgen en zijn niet louter te beschouwen als een 
loutere politiemaatregel zonder eigen rechtsgevolgen. De schorsing van de bestreden bevelen strekt 
verzoekers aldus wel degelijk tot voordeel.  
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De tweede exceptie wordt verworpen.  
 
3. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing 
 
3.1. De wettelijke bepaling  
 
Artikel 39/57, §1, laatste lid van 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”.  
 
3.2. De toepassing van de wettelijke bepaling  
 
Onderhavige vordering is een in artikel 39/82,§4, tweede lid van de vreemdelingenwet bedoelde 
vordering.  
 
Zij werd ingediend binnen de vijf dagen na kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Zij is 
tijdig ingediend en is derhalve ontvankelijk, wat de verwerende partij niet betwist. 
 

 
4. Over de vordering tot schorsing 
 
4.1. 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. 
 
4.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 
 
4.2.1. 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”. 
 
4.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 
 
In casu bevinden de verzoekende partijen 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. Dit wordt ook niet betwist door de verwerende partij. Het uiterst dringende karakter 
van de vordering staat dan ook vast. 
 
Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 
 
4.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen  
 
4.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  
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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 
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.  
 
Ten einde 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 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.  
 
4.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 
 
4.3.2.1. In het eerste middel voeren verzoekers onder meer de schending aan van artikel 3 van het 
EVRM.  
 
Verzoekers betogen dat uit de bestreden beslissingen geen adequate opvang in Spanje blijkt, rekening 
houdende met het feit dat verzoekers in bijzonder slechte omstandigheden werden opgevangen in 
Spanje terwijl verzoekster hoogzwanger was en zij thans de jonge ouders zijn van hun baby van 3 
maanden oud. Verzoekers verwijzen naar recente rapporten van onder meer het UNHCR waaruit blijkt 
dat er een groot gebrek is aan adequate opvang. Zij menen dat er geen onderzoek is gevoerd naar de 
mogelijkheid tot adequate opvang in Spanje.  
 
4.3.2.2. Bij arrest nr. 164 808 van 26 maart 2016 is de tenuitvoerlegging van de beslissingen van 29 
februari 2016 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 26quater) 
geschorst. Hierbij wordt prima facie vastgesteld dat, rekening houdende met de specifieke 
omstandigheden in casu, met name de zeer jonge leeftijd van verzoekers’ kind en gezien in de 
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bestreden beslissingen slechts naar algemene informatie wordt verwezen waaruit de Raad geen 
specifieke informatie kan terugvinden betreffende de omstandigheden van opvang van een baby, de 
verwerende partij prima facie in de beslissingen niet voldoet aan de formele motiveringsplicht en niet 
heeft voldaan aan een zorgvuldig onderzoek van de elementen die mogelijks een reëel risico van 
behandeling die ingaat tegen de rechten gewaarborgd door het artikel 3 van het EVRM, kunnen 
aantonen.  
 
Deze omstandigheden staan er aan in de weg dat de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten 
alsnog ten uitvoer zouden worden gelegd.  Verzoekers lijken aldus prima facie te kunnen worden 
gevolgd waar zij stellen dat er een reëel risico bestaat op een schending van artikel 3 van het EVRM 
indien zij gedwongen worden verwijderd en teruggestuurd naar Spanje.  
 
Het door verweerder in de nota naar voor gebrachte verweer vermag aan deze vaststelling geen afbreuk 
te doen.  
 
Het eerste middel is prima facie ernstig. 
 
4.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
 
4.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 
 
Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 
tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 
van de aangevochten beslissingen kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 
van de bestreden beslissingen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 
Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mogen 
de verzoekende partijen zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dienen integendeel 
zeer concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel ondergaan of kunnen ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met 
voldoende precisie in te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is 
en het moet voor verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partijen 
aangehaalde feiten en argumenten te verdedigen. 
 
Verzoekende partijen dienen gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel 
dat zij ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moeten geven 
omtrent de aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 
herstelbaarheid van het nadeel. 
 
Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 
overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet 
en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 
zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 
partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 
vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 
verzoekende partijen kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 
indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 
zou hebben dat de verzoekende partijen, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 
facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 
van het EVRM vereiste passende herstel kunnen verkrijgen. 
 
De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is ten slotte conform artikel 39/82, § 2, 
eerste lid van de vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd, gesteund op de 
grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten 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. 
 
4.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 
 
In het arrest nr. 16 808 van 26 maart 2016 oordeelt de Raad dat het moeilijk te herstellen ernstig nadeel, 
zoals uiteengezet door verzoekers, rechtstreeks betrekking heeft op het eerste middel waarin wordt 
uiteengezet dat de tenuitvoerlegging van de bevelen tot gevolg zal hebben dat verzoekers blootgesteld 
worden aan de schending van de rechten gewaarborgd in artikel 3 van het EVRM. Nu het eerste middel 
ernstig is beoordeeld is het nadeel in casu evident ernstig en moeilijk te herstellen.  
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Aan de voorwaarden van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan. 
 
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 ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 
onderzocht. 
 
 
 
 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 
Artikel 1 
 
De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de 
gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 22 
maart 2016 tot afgifte van de bevelen om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 
verwijdering (bijlagen 13septies), wordt bevolen.  
 
Artikel 2  
 
Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 
 
 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig maart tweeduizend zestien  

door: 

 

mevr. N. MOONEN,                         wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. FRANSEN,                        toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier,                                                                        De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. FRANSEN                                                                   N. MOONEN 

 

 

 


