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 nr. 127 293 van 22 juli 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 21 juli 2014 bij 

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

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

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 11 juli 2014 tot weigering van toegang met 

terugdrijving (bijlage 11). 

 

Gezien titel Ibis, 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 21 juli 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 juli 2014 om 11 

uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat BASHIZI BISHAKO verschijnt voor 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoeker werd op 11 juli 2014 geïnterpelleerd door de Grensinspectie op de luchthaven van 

Zaventem. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) nam op 11 juli 2014 een beslissing tot weigering van 

toegang met terugdrijving (bijlage 11). Verzoeker werd hiervan diezelfde dag in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Op 11 juli 2014 om 16.35 uur, aan de grensdoorlaatpost  (…), 

werd door ondergetekende V.(…) V.(…) 

naam B.(…) voornaam A.(…) 

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

die de volgende nationaliteit heeft Ivoorkust 

houder van het document nationaal paspoort van Ivoorkust nummer 14AE11493 

afgegeven te S / D PAF op : 27.05.2014 

houder van de verblijfstitel nr. B 1620661 82 van geldig van 10.10.2013 tot 10.10.2018 

afkomstig uit Algiers met AH2060 (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) : 

Reden van de beslissing: 

(…) 

□ (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 legt een nationaal paspoort voor van Ivoorkust en een Belgische 

verblijfstitel nummer B 1620661 82. De verblijfstitel van betrokkene vermeldt als nationaliteit "Réfugié" 

terwijl betrokkene in het bezit is van een geldig nationaal paspoort van Ivoorkust De identiteitsgegevens 

van zijn verblijfstitel komen niet overeen met de nationaliteit van zijn huidig geldig Ivoriaans paspoort. 

Betrokkene kan geen beroep doen op zijn verblijfstitel als visumvrij document en beschikt niet over het 

nodige visum voor binnenkomst op het Schengengrondgebied. 
(…) 

Opmerkingen: De verblijfstitel nummer B 1620661 82 dient door deze beslissing te worden ingehouden. 

(…)” 

 

2. Over de vordering tot schorsing 

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (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 wet van 15 december 1980 betreffende 

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

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 het volgende: 

 

“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 



  

 

RvV X - Pagina 3 van 9 

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

maatregel, 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 

 

2.2.2.1. Uit het administratief dossier en uit de bijlagen bij het verzoekschrift blijkt dat verzoeker sinds 11 

juli 2014 op grond van artikel 74/5, §1, 1° van de vreemdelingenwet wordt vastgehouden in een 

welbepaalde aan de grens gelegen plaats.  

 

2.2.2.2. Verzoeker wordt dus “vastgehouden in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 

74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering”, zoals “in het bijzonder” wordt vermeld in 

artikel 39/82, §4, tweede lid van de vreemdelingenwet, zodat het uiterst dringend karakter van zijn 

vordering kan worden vermoed. Uit de gegevens die door de verwerende partij ter beschikking werden 

gesteld, blijkt dat verzoeker op 23 juli 2014 om 15 uur 00 zal worden teruggedreven naar Algiers 

waardoor een gewone vordering tot schorsing wellicht te laat zou komen. De verwerende partij betwist 

overigens geenszins het uiterst dringende karakter van de vordering in haar nota met opmerkingen. 

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast en 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 hierboven reeds vermelde 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 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). 

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. 

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 Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) 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. 

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

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

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting 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 



  

 

RvV X - Pagina 4 van 9 

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 die 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 een schending van 

de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid van het EVRM. 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

2.3.2.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 3 en 19 tot 26 van de 

vreemdelingenwet. Verzoeker formuleert zijn middel als volgt: 

 

"Il convient premièrement de souligner que le requérant n'a pas à l'heure actuelle perdu son droit au 

séjour résultant de sa qualité de réfugié reconnu et est toujours actuellement inscrit dans le registre de 

la population de la commune d'Uccle (adresse de référence du CPAS d'Uccle) ; 

Il ressort clairement de l'article 21 de la loi ce qui suit: 

(…) 

En l'espèce, le requérant, ayant été reconnu réfugié depuis 2003 par les autorités belge, il ne peut en 

aucun cas faire l'objet d'une décision d'expulsion et ce, conformément à l'article 2l,§1er, 1° ; 

il y a lieu de faire remarquer que cette disposition [égaie précitée ne laisse aucune possibilité aux 

autorités belges de déroger â cette interdiction d'expulsion lorsqu'il s'agit d'un réfugié reconnu par elles-

mêmes et ce, pas même pour des motifs d'ordre public comme dans d'autres cas ; 

Le requérant n'ayant pas encore fait l'objet à l'heure actuelle d'une décision de retrait de statut de 

réfugié par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (seule autorité compétente à 

procéder à un tel retrait), il est dès lors toujours considéré comme réfugié reconnu par les autorités 

belges et estime par conséquent qu'il est en droit de se prévaloir de Particle21,§1er, 1û de la loi du 

15.12.1980 pour dénoncer le caractère illégal de la décision de refoulement dont il fait l'objet depuis le 

11.07.2014 ; 

Par ailleurs, l'article 19 précise ce qui suit;  

(…) 

Il ressort clairement de l'article 19 que l'autorisation de rentrer dans le royaume, ne peut être refusée à 

l'étranger qui a un titre de séjour que sur base de l'article 3 alinéa 1°5° à 8° » ; 

Force est de constater que la décision de refoulement a été prise sur base de l'article 3 alinéa 1°/2°; 

Par conséquent cette décision repose sur une base non légalement admissible; 

La décision de refoulement ne peut être justifiée que pour des atteintes graves à l'ordre public; 

En toute état de cause, cette décision est prise en violation des articles 19 et 3 de la loi du 15 décembre 

1980;" 

 

2.3.2.2. Verzoeker wijst in de eerste plaats op artikel 21, §1, 2° van de vreemdelingenwet waarin wordt 

bepaald dat de “door de Belgische overheden erkende vluchteling” “nooit (mag) worden teruggewezen, 

noch uitgezet uit het Rijk”.  

 

2.3.2.3. Samen met de verwerende partij in haar nota met opmerkingen wijst de Raad erop dat de 

bestreden beslissing de weigering van toegang met terugdrijving (bijlage 11) van verzoeker betreft en 

dat hij niet aantoont dat hij het voorwerp zou zijn van een ministerieel besluit van terugwijzing of van een 

koninklijk besluit tot uitzetting zoals bedoeld in de door verzoeker geschonden geachte bepaling. Het 

middel mist juridische grondslag inzoverre de schending van artikel 21, §1, 2° van de vreemdelingenwet 

of de overige bepalingen uit titel I, hoofdstuk VI ‘Terugwijzingen en uitzettingen’ van de vreemdelingen-

wet zou worden aangevoerd. De verwerende partij stipt trouwens aan dat de bestreden beslissing werd 

genomen in toepassing van artikel 3, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet. Deze, door verzoeker 

trouwens eveneens geschonden geachte bepaling, luidt 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: 
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1° wanneer hij aangetroffen wordt in de luchthaventransitzone zonder in het bezit te zijn van de bij 

artikel 2 vereiste documenten;” 

 

2.3.2.4. Verzoeker betwist geenszins de feitelijke overwegingen die aan de basis liggen van de 

bestreden beslissing. De bevoegde ambtenaar van de grensinspectie had immers vastgesteld dat de 

vermelding die was aangebracht op de Belgische verblijfstitel van verzoeker onder ‘nationaliteit’ niet 

overeenstemde met de gegevens op zijn geldig Ivoriaans paspoort, waardoor verzoeker zich niet kon 

beroepen op zijn verblijfstitel als visumvrij document. Zijn Ivoriaans paspoort was niet voorzien van “het 

nodige visum voor binnenkomst op het Schengengrondgebied”, waardoor hem de toegang werd 

geweigerd. Het feit dat verzoeker beweert reeds sinds 2003 als vluchteling te zijn erkend in België en 

dat deze erkenning nooit werd ingetrokken, doet geen afbreuk aan de verplichting die op iedere 

vreemdeling rust om voorzien te zijn van geldige binnenkomstdocumenten indien hij zich toegang tot het 

Rijk wil verschaffen. 

 

2.3.2.5. Verzoeker verwijst in zijn middel eveneens naar artikel 19, §1, laatste lid van de vreemdelingen-

wet dat betrekking heeft op het recht op terugkeer. Verzoeker haalt een verouderde versie van deze 

bepaling aan die thans als volgt luidt:  

 

“De toelating om het Rijk terug binnen te komen mag hem slechts worden geweigerd om redenen van 

openbare orde of nationale veiligheid, of indien hij de voorwaarden die aan zijn verblijf zijn gesteld, niet 

naleeft.”  

 

Uit niets blijkt echter dat verzoeker een aanvraag zou hebben ingediend zoals bedoeld in het koninklijk 

besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van de gevallen waarin en van de voorwaarden 

waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar duurt, kan gemachtigd 

worden er terug te keren (BS 2 september 1995). Verzoeker kan zich bijgevolg niet op voormeld artikel 

uit de vreemdelingenwet baseren. In de bestreden beslissing wordt enkel vastgesteld dat verzoeker niet 

over de vereiste binnenkomstdocumenten beschikte waardoor de gemachtigde van de staatssecretaris 

rechtsgeldig kon besluiten hem de toegang te weigeren en hem terug te drijven. 

 

Er werd geen schending aangetoond van de artikelen 3 of 19 tot 26 van de vreemdelingenwet. 

 

Het eerste middel is, voor zover de erin opgenomen bepalingen dienstig worden aangevoerd, 

ongegrond. 

 

2.3.2.6. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de “dispositions communautaires” 

en meer bepaald van de richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de 

erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins 

internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (hierna: de 

Kwalificatierichtlijn). Verzoeker stelt in zijn tweede middel het volgende: 

 

« L'article 21 de la Directive 2004/83/CE stipule que : 

(…) 

En l'espèce, en application de l'article 21, §2 de la Directive précitée, le refoulement d'un réfugié 

reconnu n'est possible que lorsque ce dernier constitue une menace pour la sécurité de la Belgique ou, 

partant d'une condamnation en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une 

menace pour la société belge or le requérant ne se trouve pas visé par ce paragraphe 2 vu que cela ne 

lui est pas reproché dans la décision querellée, il ne peut dès lors par conséquent faire l'objet d'un 

refoulement ; 

Partant des considérations qui précèdent, la décision de refoulement dont le requérant fait l'objet depuis 

le 1 1.07.2014 est dès lors illégale ; » 

 

2.3.2.7. Het middel is niet ontvankelijk voor zover verzoeker daarin de schending aanvoert van de 

“dispositions communautaires” aangezien hij onvoldoende verduidelijkt welke bepalingen van het 

Unierecht hij geschonden acht. 

 

2.3.2.8. Voor zover verzoeker de schending aanvoert van de refoulementbescherming uit artikel 21 van 

de Kwalificatierichtlijn, merkt de Raad op dat deze met ingang van 21 december 2013 werd ingetrokken 

en vervangen door de richtlijn 2011/95/EU van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van 

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor 

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire 
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bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (hierna: de herschikte Kwalificatie-

richtlijn). Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“Bescherming tegen refoulement 

1. De lidstaten eerbiedigen het beginsel van non-refoulement met inachtneming van hun internationale 

verplichtingen. 

2. Wanneer dit op grond van de in lid 1 genoemde internationale verplichtingen niet verboden is, mogen 

de lidstaten een al dan niet formeel erkende vluchteling uitzetten of terugleiden wanneer: 

a) er goede redenen bestaan om hem te beschouwen als een gevaar voor de veiligheid van de lidstaat 

waar hij zich bevindt; of 

b) hij een gevaar vormt voor de samenleving van die lidstaat, omdat hij definitief veroordeeld is voor een 

bijzonder ernstig misdrijf.” 

 

2.3.2.9. Daargelaten de vraag of verzoeker zich rechtstreeks op de bepaling van de herschikte 

Kwalificatierichtlijn kan beroepen, merkt de Raad op dat verzoeker niet aantoont dat het refoulement-

beginsel wordt geschonden. Verzoeker wordt immers blijkens het document dat hij als bijlage aan zijn 

verzoekschrift toevoegt (verzoekschrift, bijlage 3) teruggedreven naar Algerije, terwijl hij ten aanzien van 

Ivoorkust als vluchteling werd erkend. Er is dus geen sprake van een schending van het refoulement-

verbod. 

 

Het tweede middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

2.3.2.10. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM. Verzoeker 

formuleert zijn grief als volgt : 

 

"Le requérant vit en Belgique depuis plus de 10 ans et a établi dans ce pays des attaches durables ; 

il a une sœur qui vit légalement sur le territoire avec ses enfants ; 

Il envisage d'ailleurs de faire venir en Belgique la femme son épouse dans le cadre du regroupement 

familial une fois qu'il l'aura marié civilement ; 

La décision de refoulement a été notifiée au requérant sans que les aspects de sa vie privée et familiale 

aient été pris en considération ;" 

 

2.3.2.11. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

  

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

De begrippen ‘privé- en  ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, eerste lid van het EVRM zijn autonome 

begrippen die onafhankelijk van het nationaal recht dienen te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig 

te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied 

van artikel 8, eerste lid van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is 

van een privé- of familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. 

Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228, 29). De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien 

van het bestuur en ten laatste voor dit tot zijn beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk 

gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een 

effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn 

familie.  

 

2.3.2.12. In zijn middel beperkt verzoeker zich tot de blote bewering dat zijn zus met haar kinderen op 

Belgisch grondgebied zou verblijven. Daarnaast wenst verzoeker zijn toekomst in België uit te bouwen 

met zijn echtgenote, eenmaal hij met haar een burgerlijk huwelijk heeft afgesloten. De Raad merkt op 

dat de door verzoeker aangereikte elementen absoluut niet volstaan om aannemelijk te maken dat er in 

zijnen hoofde sprake is van een effectief beleefd privé- of gezinsleven op Belgisch grondgebied. Er 

wordt enerzijds geen enkel concreet bewijs geleverd van een eventueel gezinsleven met zijn zus en 

haar kinderen en anderzijds blijken de toekomstplannen met zijn echtgenote eerder virtueel van aard.  
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2.3.2.13. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 8 van het EVRM.  

 

Het derde middel is ongegrond.  

 

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 EVRM (artikelen 2, 3, 4, eerste lid en 7 van het EVRM). 

 

2.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

2.4.2.1. In zijn verzoekschrift oppert verzoeker het volgende in verband met het moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel: 

 

“Attendu que le requérante se trouve actuellement au centre de transit Caricole dans l'attente de son 

refoulement vers Alger en Algérie ; 

Que la partie adverse a décidé de refouler le requérant vers l'Algérie en violation de son droit au séjour 

incontestable en Belgique comme relevé supra et ce, eu égard à sa qualité de réfugié reconnu par les 

autorités belges ; 

Que même si le requérant s'est rendu en Cote d'ivoire, s'y est marié coutumièrement et a même obtenu 

un passeport biométrique délivré par les autorités ivoiriennes, il n'en demeure pas moins qu?il conserve 

à l'heure actuelle à défaut de la décision de retrait formel de son statut de réfugié par le CGRA, la 

protection internationale qu'il a obtenue de la part des autorités belges en raison des craintes de 

persécution vis-à-vis des autorités ivoiriennes qu'il avait fait valoir à l'époque lorsqu'il avait introduit sa 

demande d'asile sur le territoire ; 

Que le refoulement du requérant vers l'Algérie constituerait une violation de l'article 3 de la Convention 

européenne des droits de l'homme et ce, du moment où aucune décision de retrait de statut de réfugié 

ne lui a encore été notifiée par le CGRA ; 

Que le requérant craint en effet qu'une fois en Algérie, les autorités algériennes vont à leur tour décider 

le refouler vers la Cote d'Ivoire ; 

II y a donc un risque de préjudice grave et difficilement réparable ;" 
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2.4.2.2. Verzoeker beweert dat hij wordt teruggedreven naar Algerije hoewel hij over een verblijfsrecht 

als erkende vluchteling in België beschikt en hij verwijst daarbij naar de bespreking van zijn middelen. 

De bestreden beslissing heeft echter geen uitstaans met verzoekers verblijfstitel in België of met de 

erkenning als vluchteling, maar bevat enkel de vaststelling dat verzoeker niet beschikte over de vereiste 

binnenkomstdocumenten toen hij op 11 juli 2014 op de luchthaven werd geïnterpelleerd. De Raad wijst 

erop dat het nadeel dat voortvloeit uit de bestreden beslissing geen verband houdt met de erkenning als 

vluchteling, noch met verzoekers verblijfsrecht in België en dus niet moeilijk te herstellen is, omdat het 

volstaat dat verzoeker zijn geldig nationaal paspoort laat voorzien van een visum of zijn geldige 

verblijfskaart laat vergezellen van een geldig reisdocument dat hiermee overeenstemt. 

 

2.4.2.3. Voor zover verzoeker zich baseert op een vrees ten aanzien van de Ivoriaanse autoriteiten, stipt 

de Raad aan dat dit nadeel niet voortvloeit uit de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

aangezien verzoeker zal worden teruggedreven naar Algerije. De loutere bewering van verzoeker dat de 

Algerijnse autoriteiten hem zouden terugsturen naar Ivoorkust wordt niet met objectieve gegevens 

geschraagd en maakt abstractie van de verantwoordelijkheid van de Algerijnse staat, die tevens partij is 

bij het Vluchtelingenverdrag en het refoulementverbod in acht moet nemen. 

 

2.4.2.4. De verwijzing van verzoeker naar een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM bij een 

terugdrijving naar Algerije, kan bezwaarlijk ernstig worden genomen. Artikel 3 van het EVRM stelt dat 

niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen. Deze verdragsbepaling kan echter slechts in uitzonderlijke omstandigheden 

worden ingeroepen, namelijk wanneer er ernstige en zwaarwichtige gronden zijn dat er bij terugleiding 

naar het land van herkomst een ernstig en reëel risico bestaat op onmenselijke of vernederende 

bestraffing. De uiteenzetting van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel bevat echter geen enkele 

concrete indicatie dat verzoeker een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling zou ondergaan 

wanneer hij naar Algiers zou worden teruggedreven. 

 

Er werd geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aangetoond. 

 

2.5. Uit wat voorafgaat blijkt dat niet is voldaan aan twee van de drie cumulatieve voorwaarden om tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in artikel 39/82, §2, eerste 

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

 

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

verwerpen. 

 

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: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig juli tweeduizend veertien 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


