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 nr. 180 270  van 29  december 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Dominicaanse nationaliteit te zijn, op 

28 december 2016 om 10 uur heeft ingediend tegen ontvangstbewijs om bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de met 

grenscontrole belaste ambtenaar van 23 december 2016 tot terugdrijving (bijlage 11). 

 

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 28 december 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

29 december 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P.J. DE BLOCK, die loco advocaat Ch. BUYTAERT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, 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. Verzoeker komt op 11 december 2016, komende van vlucht TB602 afkomstig uit Punta Cana, toe 

op de luchthaven te Zaventem. Bij de grenscontrole legt hij zijn geldig nationaal paspoort evenals een 

Spaanse verblijfstitel voor.  
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1.2. De met grenscontrole belaste ambtenaar neemt op 11 december 2016 een beslissing tot 

terugdrijving, die is gesteund op volgende motieven: 

 

“[…] de heer / mevrouw : 

[…] 

afkomstig uit Punta Cana met de vlucht TB602 op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang tot het 

grondgebied aan hem (haar) wordt geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 15.12.1980 

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

vreemdelingen, om de volgende reden(en) : 

[…] 

X (C) Is niet in het bezit van een geldig visum of een geldige machtiging tot verblijf (art. 3, eerste lid, 

1°/2°) 

Reden van de beslissing: Betrokkene was bij zijn aankomst uit Punta Cana in het bezit van een Permiso 

de Residencia van Spanje. Na het opvragen van de motieven van de seining werd door de Spaanse 

autoriteiten gevraagd de Spaanse verblijfsvergunning in te trekken gezien deze werd gesuprimeerd. 

Betrokkene heeft van Spanje een uitwijzingsbesluit ontvangen op 22/09/2016 en werd uitgewezen uit 

Spanje op 8/10/2016. Bovendien heeft betrokkene een toegansverbod tot Schengen geldig tot 

7/10/2026. 

[…] 

X (H) Staat ter fine van weigering van toegang gesignaleerd (art. 3, eerste lid, 5°, 8°, 9°) 

In het SIS, reden van de beslissing betrokkene werd door Spanje geseind onder het nummer 

0005.0218084668341A300000001.01 

[…]”. 

 

1.3. Bij arrest nr. 180 160 van 23 december 2016 gaat de Raad over tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de terugdrijvingsbeslissing van 11 december 

2016. 

 

1.4. De met grenscontrole belaste ambtenaar neemt op 23 december 2016 een nieuwe beslissing tot 

terugdrijving, ter vervanging van de eerdere beslissing van 11 december 2016. Deze beslissing, die 

verzoeker op dezelfde dag ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Op 23/12/16 om 16 uur 30, aan de grensdoorlaatpost Brussel Nationaal, 

werd door ondergetekende, […] 

de heer / mevrouw: 

naam [G. D. J.] voornaam [M.] 

geboren op […] te […] geslacht (m/v) Mannelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Dominicaanse (Rep.) 

houder van het document nationaal paspoort van Dominicaanse Republiek nummer […] 

afgegeven te Consulado Gen. De Mad op : […] 

afkomstig uit Punta Cana met TB602 (het gebruikte transportmiddel vermelden en bijvoorbeeld het 

nummer van de vlucht), op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang tot het grondgebied aan hem 

(haar) wordt geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 15.12.1980 betreffende de 

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

volgende reden(en) : 

[…] 

X (C) Is niet in het bezit van een geldig visum of een geldige machtiging tot verblijf (art. 3, eerste lid, 

1°/2°) 

Reden van de beslissing: Betrokkene was bij zijn aankomst uit Punta Cana in het bezit van een Permiso 

de Residencia van Spanje. Na het opvragen van de motieven van de seining werd door de Spaanse 

autoriteiten gevraagd de Spaanse verblijfsvergunning in te trekken gezien deze werd gesupprimeerd. 

Betrokkene heeft van Spanje een uitwijzingsbesluit ontvangen op 22/09/2016 en werd uitgewezen uit 

Spanje op 8/10/2016. Bovendien heeft betrokkene een toegangsverbod tot Schengen geldig tot 

7/10/2026.  

Betrokkene legt bij zijn beroepsprocedure voor de Raad voor Vreemdelingenzaken een arrest van een 

rechtbank van Spanje voor dd. 07.12.2016 welke het uitwijzingsbesluit dd. 22.09.2016 genomen door de 

Spaanse autoriteiten schorst. Echter tegen dit arrest konden de Spaanse autoriteiten binnen 15 dagen 

in beroep gaan. Aangezien betrokkene nog steeds geseind staat en er geen stukken/documenten door 

betrokkene werden voorgelegd waaruit blijkt dat er geen beroep werd ingesteld en hij ontseind werd 

door de Spaanse autoriteiten bezit hij geen geldig grensoverschrijdend document. 

X (H) Staat ter fine van weigering van toegang gesignaleerd (art. 3, eerste lid, 5°) 
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X in het SIS , reden van de beslissing: Betrokkene is door Spanje geseind onder het nummer 

0005.0218084668341A300000001.01 

[…]”. 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. 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. 

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. 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”. 

 

2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt verzoeker 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. Het uiterst dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt niet betwist door 

verweerder. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

2.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

2.3.1. 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. 
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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 dergelijke bepaling van het EVRM heeft 

willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de 

door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel 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 dat 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, Čonka/ 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.  

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid van de Vreemdelingenwet 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 verzoeker 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. 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

2.3.2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 3 en 8 van het EVRM, 

van artikel 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het verbod op willekeur. 

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“1. Artikel 3 van het EVRM stelt dat “ 

Verbod van foltering  

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.” 

De bepaling van artikel 3 EVRM bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke democratische 

samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke en vernederende 

behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer. Volgens de vaste 

rechtspraak van het EHRM heeft artikel 3 van het EVRM een absoluut karakter (EHRM 21 januari 2011, 

MSS/België en Griekenland, § 218).  
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Het EHRM heeft geoordeeld dat, om het bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te 

gaan, de te verwachten gevolgen van de verwijdering van (niet-EU)vreemdelingen naar het land van 

bestemming dienen te worden onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en 

met de omstandigheden die eigen zijn aan het geval van (niet-EU) vreemdelingen (EHRM 4 december 

2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 2008, Saadi/ltalië, § 128-129; EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine ; RVV 22 november 2011 (arrest nr. 70.385)).      

Bovendien dient te worden vermeld dat er op de Dienst Vreemdelingenzaken een onderzoeksplicht rust 

om zich er van te verzekeren dat haar beslissingen niet strijdig zijn met artikel 3 EVRM. Uit vaste 

jurisprudentie van het EHRM volgt dat er op de lidstaten een plicht rust om niemand te verwijderen naar 

een land waar hij of zij een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 EVRM (ERHM 7 

juli 1989, nr. 14038/88, Soering/Verenigd Koninkrijk, § 90-91; EHRM 20 maart 1991, nr. 

46/1990/237/307, Crus Varas en anderen/Zweden, § 69-70; EHRM 15 november 1996, nr. 

70/1995/576/662, Chalal/Verenigd Koninkrijk, § 74; EHRM 28 februari 2008, nr. 37201/06, Saadi/Italië, § 

125; EHRM 28 juni 2011, nrs. 8319/07 en 11449/07, Sufi en Elmi/Verenigd Koninkrijk, § 212). Uit deze 

plicht vloeit dan ook voort dat een lidstaat zich moet verzekeren dat er geen reëel risico bestaat op een 

behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Zeker in die gevallen waar de situatie gemakkelijk te verifiëren 

is, moeten de autoriteiten op de hoogte zijn van de risico’s bij verwijdering.  

In onderhavig geval heeft de bestreden beslissing geen enkel onderzoek gevoerd in het kader van 

artikel 3 EVRM indien verzoeker naar de Dominicaanse Republiek zou worden verwezen. Nochtans rust 

een dergelijke onderzoeksplicht op de Dienst Vreemdelingenzaken. Bijgevolg komt de bestreden 

beslissing haar onderzoeksplicht in het kader van artikel 3 EVRM niet na en schendt zij derhalve artikel 

3 EVRM. 

2. Uit artikel 8 van het EVRM volgt dat ieder persoon recht heeft op respect voor zijn privé-leven.  

Verzoeker woont legaal in Spanje (alsook zijn familie) en heeft er een leven opgebouwd. Indien hem het 

recht wordt ontzegt om het grondgebied te betreden om verder naar Spanje te reizen kan hij zijn recht 

op respect voor zijn privé-(en gezins) leven aldaar niet langer uitoefenen.  

3. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een 

administratieve rechtshandeling op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren 

is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen worden 

genomen (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153). 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Het verbod van willekeur betekent dat de Dienst Vreemdelingenzaken de in aanmerking komende 

belangen op een juiste wijze dient af te wegen om zodoende te komen tot een weloverwogen besluit. 

In onderhavig geval heeft de bestreden beslissing zich beperkt tot het vaststellen dat verzoeker een 

uitwijzingsbesluit heeft ontvangen op 22 september 2016 en werd uitgewezen uit Spanje zonder er 

rekening mee te houden dat de uitwijzing van 22 september 2016 door de Madrileense Administratieve 

Rechter werd geschorst. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft aldus geenszins onderzocht of is 

minsten volledig voorbij gegaan aan het feit dat het uitwijzingsbevel werd geschorst en verzoeker 

bijgevolg legaal in Spanje verblijft/woont en heeft geen onderzoek gevoerd naar de situatie waarin 

verzoeker zou terechtkomen in geval van verwijzing naar de Dominicaanse Republiek. De loutere 

toevoeging dat de Spaanse overheid nog tegen het bovengenoemde vonnis van 7 december 2016 

beroep kan aantekenen binnen de vijftien dagen verandert daar niets aan. Het komt immers aan de 

overheid toe om na te gaan of de Spaanse autoriteiten een dergelijk beroep hebben ingesteld of zinnens 

waren een dergelijk beroep in te stellen. Bovendien blijkt niet uit de bestreden beslissing of de Belgische 

autoriteiten bij de Spaanse autoriteiten zijn nagegaan of het beroep dat de Spaanse autoriteiten konden 

indienen al dan niet een schorsend karakter kent.  Ook wat betreft de seining heeft de bestreden 

beslissing niet nagegaan bij de Spaanse autoriteiten of deze verband houdt of rekening houdt met het 

Spaanse vonnis van 7 december 2016. Met andere woorden, de overheid heeft de bestreden beslissing 

niet zorgvuldig voorbereid, zonder natrekking van alle gegevens betreffende het administratief dossier 

van verzoeker en alle daarin vervat dienstige stukken. Ze heeft de bestreden beslissing getroffen zonder 

feitenbevinding en zonder belangenafweging en heeft een manifeste beoordelingsfout gemaakt. 

Bijgevolg schendt de bestreden beslissing de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel 

en het verbod van willekeur.   

4. Uit bovenstaande beschouwingen volgt dat indien België verzoeker terugdrijft en de toegang tot het 

grondgebied ontzegt, zij artikelen 3 en 8 van het EVRM, artikel 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet, 

de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het verbod van willekeur, schendt.”   
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2.3.2.2.1. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of 

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

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

folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de 

handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § 218). 

 

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

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling bij verwijdering 

naar het land van bestemming, houdt de Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. 

 

Zo stelt het EHRM dat het in principe aan de verzoekende partij toekomt om een begin van bewijs te 

leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van 

bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op een onmenselijke behandeling (zie EHRM 

11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). 

Het ingeroepen risico heeft een individueel karakter indien het voldoende concreet en aantoonbaar is 

(cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, § 359 in fine). Een eventualiteit dat artikel 

3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 

28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 14 maart 2002, nr. 104.674). 

 

In casu stelt verzoeker in wezen dat artikel 3 van het EVRM zou zijn miskend op de enkele grond dat 

niet blijkt dat door het bestuur een onderzoek in het licht van deze verdragsbepaling werd gevoerd. Op 

geen enkel ogenblik voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing gaf verzoeker evenwel 

aan dat hij redenen heeft om te vrezen voor een behandeling in strijd met dit verdragsartikel bij 

terugdrijving. Blijkens de stukken van het administratief dossier werd verzoeker op 11 december 2016 

een vragenlijst voorgelegd, waarbij hem onder meer werd gevraag of hij redenen heeft waarom hij niet 

kan terugkeren naar zijn herkomstland, doch weigerde hij elke medewerking. Ook thans geeft verzoeker 

niet aan dat hij een ernstige reden heeft om te vrezen voor een behandeling in strijd met artikel 3 van 

het EVRM. Verzoeker brengt geen enkel concreet element of begin van bewijs aan waaruit zou kunnen 

blijken dat hij bij de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zal worden blootgesteld aan foltering 

of onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen in de zin van artikel 3 van het EVRM. 

Aldus kan prima facie ook niet worden vastgesteld dat het bestuur ten onrechte geen verder onderzoek 

heeft gevoerd in het licht van artikel 3 van het EVRM. Nu verzoeker er op het eerste gezicht niet in 

slaagt om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat hij 

zal worden blootgesteld aan een situatie die strijdt met artikel 3 van het EVRM (zie EHRM 11 oktober 

2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754), blijkt ook 

geenszins dat hij het vereiste belang heeft bij zijn betoog dat een onderzoek zich opdrong in het licht 

van artikel 3 van het EVRM. 

 

Een ernstige grief ontleend aan artikel 3 van het EVRM blijkt niet. 

 

2.3.2.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Verzoeker beroept zich op een door hem opgebouwd privé- en gezins- of familieleven gedurende een 

legaal verblijf in Spanje.  

 

De Raad benadrukt dat wanneer een verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM 

aanvoert, het in de eerste plaats haar taak is om, rekening houdend met de omstandigheden van de 

zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privé- dan wel familie- of 

gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. De 

Raad stelt in casu vast dat verzoeker in zijn middel nalaat het door hem ingeroepen privé- dan wel 

gezins- of familieleven te concretiseren. Er blijkt prima facie niet dat zulks kan volstaan. Verzoeker lijkt 

er verder ook volkomen onterecht van uit te gaan dat indien sprake is van een privé- dan wel gezins- of 
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familieleven in Spanje dit ook automatisch zou betekenen dat artikel 8 van het EVRM is miskend. Op 

geen enkele wijze wordt een concrete toelichting naar voor gebracht waarom in zijn situatie, gelet op het 

ingeroepen privé- dan wel gezins- of familieleven in Spanje, sprake is van een ernstige grief ontleend 

aan artikel 8 van het EVRM. Hij maakt zulks niet met concrete argumenten aannemelijk. 

 

De Raad wijst er op dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het 

gezins-, familie- en privéleven niet absoluut is. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse 

gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; 

EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden 

geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen 

gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging 

op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, 

§ 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van 

de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de 

binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila 

Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 

mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om 

de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De Raad stelt vast dat verzoeker op geen enkele wijze 

aannemelijk maakt dat een privé- dan wel gezins- of familieleven enkel in Spanje mogelijk zou zijn en 

dat er ernstige redenen zijn die hem verhinderen een privé- dan wel gezins- of familieleven in zijn land 

van herkomst of elders op te bouwen (cf. RvS 28 augustus 2008, nr. 3291(c)). Noemenswaardige 

hinderpalen worden niet aangevoerd. Er blijkt ook geenszins dat verzoeker, die blijkens de stukken van 

het administratief dossier door de Spaanse autoriteiten werd uitgewezen naar zijn herkomstland na het 

uitzitten van een gevangenisstraf van meer dan één jaar, bij de bestuurlijke dan wel gerechtelijke 

autoriteiten van dit land niet op nuttige wijze de vereiste stappen kan ondernemen teneinde zijn 

belangen in het kader van artikel 8 van het EVRM te vrijwaren. Nu verzoeker bij aankomst in België 

aangaf in eerste instantie naar Rotterdam te willen reizen om vrienden te bezoeken, en niet naar 

Spanje, blijkt op het eerste zicht ook niet, en dit wordt als dusdanig ook niet aangegeven door 

verzoeker, dat hij dringende belangen heeft in Spanje. Er blijkt ook niet dat hij met eventuele vrienden, 

kennissen of gezins- of familieleden in Spanje vanuit zijn herkomstland geen contacten kan 

onderhouden via de moderne communicatiemiddelen of dat deze hem niet regelmatig kunnen 

bezoeken. Enige disproportionaliteit blijkt prima facie niet. 

 

Verzoeker blijft met zijn bijzondere algemene en vage toelichting bij het middel in gebreke een ernstige 

grief ontleend aan artikel 8 van het EVRM aannemelijk te maken. 

 

2.3.2.2.3. Artikel 3, eerste lid, 2° en 5° van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“Behoudens de in een internationaal verdrag, of in de wet bepaalde afwijkingen, kan door de met de 

grenscontrole belaste overheden worden teruggedreven, de vreemdeling die zich in een van de 

volgende gevallen bevindt: 

[…] 

2° wanneer hij het Rijk poogt binnen te komen zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 2 vereiste 

documenten; 

[…] 

5° wanneer hij ter fine van weigering van toegang of verblijf gesignaleerd staat in het 

Schengeninformatiesysteem;”. 

 

Een eerste motief dat aan de bestreden beslissing ten grondslag ligt, is de vaststelling dat verzoeker 

tracht het Schengengrondgebied binnen te komen zonder in het bezit te zijn van een geldig visum dan 

wel een geldige verblijfstitel. In dit verband wordt opgemerkt dat verzoeker bij de grenscontrole 

weliswaar een Spaanse verblijfstitel voorlegde, doch de Spaanse autoriteiten – na het opvragen van de 

reden van SIS-seining van verzoeker – verzochten deze verblijfstitel in te trekken gezien deze werd 

gesupprimeerd. De Spaanse autoriteiten gaven aan dat verzoeker een uitwijzingsbesluit ontving op 22 

september 2016 en werd uitgewezen op 8 oktober 2016, met inreisverbod geldig tot 7 oktober 2026. 

Verweerder hield in dit verband rekening met een door verzoeker voorgelegd vonnis van een Spaanse 

rechtbank van 7 december 2016 waarbij het uitwijzingsbesluit zou zijn geschorst, doch stelde dat de 

Spaanse autoriteiten binnen 15 dagen in beroep konden gaan tegen dit vonnis en dat aangezien 

verzoeker nog steeds geseind stond en er geen stukken door verzoeker werden voorgelegd waaruit 
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blijkt dat er geen beroep werd ingesteld en hij werd ‘ontseind’ door de Spaanse autoriteiten, hij niet in 

het bezit is van een geldig grensoverschrijdend document. Een tweede motief dat aan de bestreden 

beslissing ten grondslag ligt, betreft de vaststelling dat verzoeker ter fine van weigering van toegang 

staat gesignaleerd.  

 

In het licht van voormelde motivering kan verzoeker prima facie niet ernstig voorhouden als zou geen 

rekening zijn gehouden met het vonnis van een Spaanse rechtbank van 7 december 2016 

 

Verzoeker betoogt dat nu de uitwijzingsbeslissing van 22 september 2016 is geschorst hij “bijgevolg 

legaal in Spanje verblijft/woont”. Een eventuele schorsing van een verwijderingsbeslissing doet in 

beginsel evenwel geen afbreuk aan het gegeven dat deze beslissing wel degelijk nog bestaat in het 

rechtsverkeer, enkel de tenuitvoerlegging ervan is geschorst. Verzoeker blijft in gebreke om zijn stelling 

dat hij als gevolg van dit vonnis is toegelaten tot een legaal verblijf in Spanje concreet aannemelijk te 

maken. 

 

In dit verband brengt verweerder in de nota daarenboven een mail van 28 december 2016 van de 

Spaanse politiediensten aan waarbij deze aangeven dat het door verzoeker aangebrachte vonnis van 

een Spaanse rechtbank niet is terug te vinden in de politonele databank en dat hieruit bovendien enkel 

blijkt dat het inreisverbod wordt geannuleerd doch verzoeker om het Schengengrondgebied opnieuw te 

betreden nog altijd dient te voldoen aan de binnenkomstvoorwaarden. Hiermee geven zij op duidelijke 

wijze aan dat dit vonnis voor hen niet tot gevolg heeft dat verzoeker opnieuw zonder meer het 

Schengengrondgebied mag betreden op basis van zijn eerdere Spaanse verblijfstitel die door de 

Spaanse autoriteiten werd gesupprimeerd en hij in zijn herkomstland de nodige stappen zal moeten 

ondernemen om opnieuw de vereiste binnenkomstdocumenten te bekomen. Ter terechtzitting gewezen 

op dit bijkomend voorgelegde stuk uitte verzoeker geen bemerkingen. 

 

Verzoeker betoogt verder dat het aan verweerder toekwam om na te gaan of de Spaanse autoriteiten 

een beroep instelden of zinnens waren dit te doen, of dit beroep dan een schorsend karakter heeft en of 

de seining verband houdt met of rekening houdt met het Spaanse vonnis van 7 december 2016. De 

Raad wijst er in dit verband op dat verzoeker bij de grenscontrole dient aan te tonen te beschikken over 

de vereiste binnenkomstdocumenten. De bewijslast ter zake rust bij hem. In casu stelde verweerder op 

11 december 2016 - na contactname met de Spaanse autoriteiten – vast dat de Spaanse verblijfstitel 

waarover verzoeker beschikte, en dat in beginsel als visumvervangend document kan gelden, werd 

gesupprimeerd en aldus niet langer een geldig document is. Dit op basis van het gestelde door de 

Spaanse autoriteiten dat verzoeker het voorwerp uitmaakt van een verwijderingsbesluit van 22 

september 2016, uitgevoerd op 8 oktober 016, na te zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer 

dan één jaar en waarbij uitdrukkelijk werd meegedeeld dat de verblijfstitel van verzoeker niet langer 

geldig is. Verweerder stelde eveneens vast dat verzoeker op datum van het nemen van de bestreden 

beslissing nog steeds SIS geseind stond ter fine van weigering van toegang. Deze vaststellingen van 

het bestuur vinden prima facie een voldoende grondslag in de stukken van het administratief dossier en 

kunnen volstaan als redengevingen van de bestreden beslissing. Waar verzoeker zich beroept op het 

aangehaalde vonnis van een Spaanse rechter van 7 december 2016 kan het prima facie volstaan op te 

merken dat verzoeker geheel in gebreke blijft toe te lichten op welke wijze dit vonnis tot gevolg heeft dat 

hij opnieuw gerechtigd is op een verblijf in Spanje derwijze dat de supprimatie van zijn Spaanse 

verblijfstitel – voor zover deze al ongedaan kan worden gemaakt – niet langer geldig zou zijn en dit 

document wel nog zou dienen te worden aanvaard als geldig binnenkomstdocument. Nu verzoeker op 

dit punt in gebreke blijft, kan enig onzorgvuldig handelen van het bestuur waar niet andermaal contact 

werd opgenomen met de Spaanse autoriteiten prima facie niet worden vastgesteld en blijft het eerste 

middel prima facie in ieder geval overeind. Ter terechtzitting gewezen op de bij de nota gevoegde mail 

van de Spaanse politiediensten van 28 december 2016 en het hierin gestelde dat het Spaanse vonnis 

van 7 december 2016 enkel inhoudt dat het inreisverbod wordt geannuleerd, weerlegt verzoeker dit 

gegeven bovendien niet. In het licht van dit gegeven evenals de bevestiging van de Spaanse 

autoriteiten dat het betreffende vonnis niets afdoet aan het gegeven dat verzoeker op basis van zijn 

eerdere Spaanse verblijfstitel niet voldoet aan de binnenkomstvoorwaarden, blijkt ook geenszins dat hij 

nog een voldoende belang heeft bij zijn betoog dat het bestuur nadere inlichtingen diende in te winnen 

bij de Spaanse autoriteiten in het licht van het Spaanse vonnis. 

 

Verzoeker betoogt nog dat ten onrechte geen onderzoek is gevoerd naar de situatie waarin hij zal 

terechtkomen in het geval van terudrijving naar zijn herkomstland. Aldus brengt hij geen betoog aan dat 

van aard is de motieven dat hij niet beschikt over de vereiste binnenkomstdocumenten en dat hij staat 

geseind ter fine van weigering van toegang, te weerleggen. Hij geeft aldus ook nog niet aan dat enig 
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concreet element ten onrechte niet in rekening is gebracht, nu hij op geen enkele wijze aangeeft dat 

enig concreet element een terugdrijving naar het herkomstland in de weg kan staan.  

 

De Raad stelt vast dat op het eerste zicht uit de uiteenzetting van het middel niet blijkt dat de bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover verweerder beschikt. Enig onzorgvuldig 

handelen blijkt op het eerste zicht, gelet op hetgeen voorafgaat, evenmin. 

 

Prima facie blijkt een schending van artikel 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet, van de materiële 

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van “het verbod van willekeur” niet. 

 

2.3.2.2.4. Het enig middel is niet ernstig. 

 

2.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

2.4.1. 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 beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

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

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel ondergaat of kan 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 partij aangehaalde feiten 

en argumenten te verdedigen. 

 

Verzoekende partij dient 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 moet 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 partij 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 partij, 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 kan 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.(artikelen 2,3,4, eerste lid en 7 van het EVRM). 

 

2.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

Verzoeker verduidelijkt zijn moeilijk te herstellen ernstig nadeel als volgt: 

 

“Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel voor verzoeker ligt erin dat hij legaal in Spanje verblijft waar 

ook zijn familie waaronder zijn twee minderjarige dochters legaal verblijven en niet het slachtoffer kan 

zijn van een te late overschrijving in de registers van de Spaanse autoriteiten van een door een 

Spaanse rechtbank verleend vonnis dat het hem op 22 september 2016 ter kennis gebrachte 
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uitwijzingsbevel schorst. Ieder redelijk denkend mens ziet in dat verzoeker, onder huidige 

omstandigheden, met name dat hij legaal in Spanje verblijft, een moeilijk ernstig nadeel dreigt te 

ondergaan indien hij door België de toegang tot het Europees grondgebied zou worden ontzegd om zich 

naar Spanje (land waar hij legaal verblijf heeft) te begeven en zijn familie aldaar te vervoegen. 

Bovendien kan verzoeker niet het slachtoffer zijn van een manifeste beoordelingsfout van de Dienst 

Vreemdelingenzaken die erin bestaat aan verzoeker die legaal in Spanje verblijft, de toegang tot het 

Europees grondgebied te weigeren en terug te drijven.” 

 

Onder verwijzing naar de bespreking van het middel stelt de Raad vast dat niet blijkt dat verzoeker 

actueel nog een legaal verblijf heeft in Spanje. Hij refereert verder aan een gezins- of familieleven in 

Spanje, doch een ernstig grief ontleend aan artikel 8 van het EVRM kon niet worden vastgesteld. De 

overige beschouwingen van verzoeker zijn verder niet van aard om aan te tonen dat de onmiddellijke 

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

berokkenen. Verzoeker laat na precieze en concrete aanduidingen te verschaffen omtrent de aard en de 

omvang van het nadeel dat hij riskeert op te lopen in geval de bestreden beslissing wordt uitgevoerd. 

Evenmin wordt geconcretiseerd dat dit nadeel dan moeilijk te herstellen zal zijn.  

 

De vaststelling dat geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel werd aangetoond, laat evenzeer toe de 

ingestelde vordering af te wijzen. 

 

3. 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 

getroffen. 

 

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 negenentwintig december tweeduizend en 

zeventien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. PIETERCIL, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

S. PIETERCIL I. CORNELIS 

 

 


