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 nr. 145 483 van 18 mei 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

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

17 december 2014 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Administratieve Vereenvoudiging van 4 december 2014 tot binnenkomstweigering met terugdrijving – 

asielzoeker (bijlage 11ter). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 maart 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 april 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. LIPS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat S. MATROYE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij kwam op 1 december 2014 aan op de luchthaven te Zaventem, waar zij aan een 

grenscontrole werd onderworpen. 

 

Op 1 december 2014 nam de verwerende partij  een beslissing tot terugdrijving op basis van artikel 3, lid 

1, 2° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de vreemdelingenwet).  

 

Eveneens op 1 december 2014, werd door de verwerende partij een beslissing genomen tot 

vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats. 
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Op 4 december 2014 diende de verzoekende partij een asielaanvraag in.  

 

Op 4 december 2014 nam de verwerende partij een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan 

de grens gelegen plaats, op basis van artikel 74/5, § 1, 2° , van de vreemdelingenwet. 

 

Eveneens op 4 december 2014, nam de verwerende partij een beslissing tot binnenkomstweigering met 

terugdrijving – asielzoeker, onder een bijlage 11ter. Het betreft de thans bestreden beslissing, waarvan 

de motivering luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 72, § 1 tweede lid, van het koninklijk besluit van S oktober 1981 betreffende de 

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

Wordt de toegang tot het Rijk geweigerd aan 

 

de-heer / mevrouw
{l) 

(…) 

 

Derhalve wordt betrokkene teruggedreven, zodra deze beslissing uitvoerbaar wordt. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Art 3, eerste lid,'2° - Niet in liet bezit van een geldig reisdocument/geldige reisdocumenten 

Art. 3, eerste lid, 2° - In het bezit van een vals/nagemaakt/vervalst reisdocument  

Art. 3, eerste lid, 2° - Niet in het bezit van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning 

Art. 3, eerste lid, 2° - tot het bezit van een vals/nagemaakt/vervalst visum of een 

valse/nagemaakte/vervalste verblijfsvergunning”, 

 

Op 22 december 2014 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Tegen deze beslissing diende de verzoekende partij een beroep in bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). Bij arrest nr. 136 921 van 22 januari 2015 

verwierp de Raad het beroep van de verzoekende partij. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op bij gebrek aan belang. Zij stelt dat 

de bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 72, § 1 van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna verkort het vreemdelingenbesluit). Deze bepaling verwijst naar artikel 52/3, § 

2 van de vreemdelingenwet. Zij stipt aan dat de voormelde bepaling onder meer stelt: “in het in artikel 

50ter bedoelde geval beslist de minister of zijn gemachtigde eveneens onmiddellijk bij het indienen van 

de asielaanvraag dat de vreemdeling niet toegelaten wordt tot het grondgebied en dat hij wordt 

teruggedreven.” Uit deze bewoordingen blijkt aldus dat er sprake is van een gebonden bevoegdheid. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat deze is genomen in toepassing van artikel 72, § 1, tweede lid van 

het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenbesluit) dat luidt: 

 

“§ 1 De met de grenscontrole belaste overheden geven aan de vreemdeling die zich aan de grens 

aanmeldt zonder in het bezit te zijn van de vereiste documenten en die een asielaanvraag indient een 

document overeenkomstig het model van bijlage 25 of, indien het een volgende asielaanvraag in de zin 

van artikel 51/8 van de wet betreft, een document overeenkomstig het model van bijlage 25quinquies. 

Overeenkomstig artikel 52/3, § 2, van de wet, ontvangt deze vreemdeling eveneens een beslissing tot 

terugdrijving overeenkomstig het model van bijlage 11ter.” 

 

Artikel 52/3, § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) waarnaar de 

verwerende partij verwijst, luidt: 

 

“§ 2 In de in artikel 74/6, § 1bis, bedoelde gevallen moet de minister of zijn gemachtigde onmiddellijk bij 

het indienen van de asielaanvraag een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven, gemotiveerd op 

basis van één van de gronden voorzien in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°. In het in artikel 50ter bedoelde 
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geval beslist de minister of zijn gemachtigde eveneens onmiddellijk bij het indienen van de 

asielaanvraag dat de vreemdeling niet toegelaten wordt tot het grondgebied en dat hij wordt 

teruggedreven. 

Deze beslissingen worden betekend op de plaats waar de vreemdeling wordt vastgehouden.” 

 

Artikel 50ter van de vreemdelingenwet luidt: 

 

“De vreemdeling die het Rijk tracht binnen te komen zonder te voldoen aan de in artikel 2gestelde 

voorwaarden, moet een asielaanvraag indienen bij de met grenscontrole belaste overheden op het 

ogenblik dat deze nadere toelichting vragen over zijn motief om naar België te reizen.” 

 

In casu kan de verwerende partij worden gevolgd in haar redenering dat op haar een gebonden 

bevoegdheid rust om in de omstandigheden van de verzoekende partij die aan de grens een 

asielaanvraag heeft ingediend, onmiddellijk een beslissing te nemen waarbij wordt aangegeven dat de 

vreemdeling niet toegelaten wordt tot het grondgebied en dat hij wordt teruggedreven. 

 

Er zijn echter gevallen denkbaar waarin de afgifte van een beslissing tot binnenkomstweigering met 

terugdrijving, zelfs uit hoofde van een gebonden bevoegdheid, bekleed is met een onwettigheid of een 

schending van het internationaal verdragsrecht. Dergelijke beslissing mag niet worden gegeven 

wanneer dit in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen. Het gegeven dat de 

verwerende partij in welbepaalde gevallen slechts over een gebonden bevoegdheid beschikt met 

betrekking tot het uitvaardigen van dergelijke beslissing, neemt niet weg dat ook in deze gevallen de 

bestreden beslissing een schending kan uitmaken van een hogere rechtsnorm. Dit gegeven wordt niet 

betwist door de verwerende partij nu ze in haar nota met opmerkingen zelf de hogere rechtsnormen 

heeft onderzocht en vervolgens concludeert dat deze niet geschonden zijn om zo te besluiten dat het 

rechtens vereiste belang niet aanwezig is. 

 

Aldus acht de Raad het nodig om de grief van de verzoekende partij te onderzoeken in zoverre zij de 

schending van hogere rechtsnormen aanvoert, alvorens uitspraak te doen over de exceptie van de 

verwerende partij. 

 

De verzoekende partij voert in een enig middel het volgende aan: schending van de artikelen 62 van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen; schending van de artikelen 3 (verbod op foltering) en 13 (recht 

op daadwerkelijk rechtsmiddel) van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 

Mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950  (hierna verkort het EVRM) zoals gewijzigd 

juncto de artikelen 4 (verbod van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of 

bestraffingen), 19 (verbod op refoulement) en 47 (recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op 

een onpartijdig gerecht) van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 

2000 in werking getreden op 1 december 2009 (hierna verkort het Handvest), van de hoorplicht en van 

de zorgvuldigheidsplicht. 

 

“Verwerende partij motiveert de bestreden beslissing als volgt. 

Deze motivering gaat volledig voorbij aan het feit dat verzoekende partij een asielaanvraag indiende. 

Het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen oordeelt binnen de grenzen van 

de artikelen 48/3 en 48/4 van voormelde Wet van 15 december 1980 zoals zij zegt: 

over het bestaan van het reële risico op mishandeling in het land van herkomst van verzoekende partij 

in de zin van artikel 48/4 van voormelde Wet van 15 december 2014. 

Het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen overweegt daarbij niet de gevallen 

van reële risico’s op mishandeling in de zin van de artikelen 3 van het voormelde Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd of 4 van het 

voormelde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 die buiten haar 

bevoegdheid vallen en waarover verwerende partij minstens uitspraak moet doen. 

In zake de asielaanvraag heeft het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

zelfs de aanvraag van verzoekende partij nog niet onderzocht. 

 

 

Verwerende partij heeft hierdoor kennelijk geen weet of schendingen van artikel 48/4 van voormelde 

Wet van 15 december 1980 of de artikelen 3 van het voormelde Europees Verdrag tot bescherming van 

de Rechten van de Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd of 4 van het voormelde Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 dreigen. 
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In die omstandigheden nam zij een bestreden beslissing zonder kennis van zaken terwijl op haar de 

verplichting rust om geen beslissingen te nemen die leiden tot de schending van de artikelen 3 van het 

voormelde Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens van 4 november 1950 

zoals gewijzigd of 4 en 19 van het voormelde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 

7 december 2000. 

Het verbod op mishandeling in de zin van artikel 3 van het voormelde Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd is absoluut dat wil 

zeggen dat verwerende partij geen enkele afwijking onder welke omstandigheid dan ook wordt 

toegestaan (art. 15, 2 van het voormelde Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 

Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd). 

Artikel 4 van het voormelde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 

verleent minstens eenzelfde bescherming als artikel 3 van het voormelde Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd (art. 52 en 53 van het 

voormelde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000). 

Artikel 19 van het voormelde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 

2000 voorziet dientengevolge ter bescherming van deze absolute rechten in een verbod op refoulement 

dat wil zeggen in casu tegen de bestreden beslissing. 

Zelfs al had het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing in zake 

de asielaanvraag genomen dan nog is dit motief niet dienstig en kan zij de bestreden beslissing niet 

schragen en is verwerende partij nog steeds gehouden tot een individuele verantwoording van haar 

bestreden beslissing in het licht van de absolute bescherming van de voormelde hogere rechtsnormen 

wat zij niet doet. 

De beslissing van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is immers een 

administratieve beslissing en heeft als zodanig geen gezag van gewijsde (R.v.V. Algemene Vergadering 

nr. 45.395 van 24 juni 2010, www.rvv-cce.be; A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme en J. Vande Lanotte, 

Overzicht van het administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2009, p. 818). 

Verwerende partij had bijgevolg verzoekende partij moeten horen om tot een juiste feitenvinding te 

kunnen komen. 

Verwerende partij is gehouden tot het nemen van een beslissing gestoeld op correcte feitenvinding en 

zij dient zich zo nodig voldoende te informeren om met kennis van zaken een beslissing te nemen (A. 

Mast, J. Dujardin, M. Van Damme en J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 

Mechelen, Kluwer, 2002, pp. 53 en 54 en voetnoten 105 en 106 met verwijzingen naar de rechtsleer). 

Verwerende partij had hierdoor verzoekende partij moeten horen opdat zij de gelegenheid zou krijgen 

om haar vrees voor blootstelling aan een reëel risico op mishandeling te kunnen staven en toelichten 

zoals zij meende om een asielaanvraag in te dienen (A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme en J. Vande 

Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 53 en voetnoot 102 

met uitvoerige verwijzingen naar de rechtspraak van de Raad van State hierover). 

In casu wordt verzoekende partij ten gevolge van haar vriendschap met een van de moordenaars van 

de drugsbaron El Muetto die beschermd werd door de burgemeester van Santo Domingo Este Francis 

Pena die de zoon is van presidentskandidaat Francisco Pena van de Partido Revolucionario voor de 

verkiezingen 2012, en zijn entourage vervolgd. 

In haar rapport van 4 augustus 2014 stelde Freedom House vast dat Dominicaanse politie en leger 

actief deelnemen in de drugshandel waarvoor de Dominicaanse Republiek een belangrijke hub is voor 

Zuid-Amerika. De politie is betrokken in buitengerechtelijke dodingen reden waarom verzoekende partij 

voor zijn leven vreest nadat zij een eerste maal door de politie gewapend met messen thuis werd 

aangevallen. Het gerechtelijk apparaat is gepolitiseerd en corrupt waardoor zij die geen geld of invloed 

hebben niet worden beschermd. De gevangenissen zijn overbevolkt, hebben gebrekking sanitair en zijn 

vol routineus geweld (zie stuk nr. 3, Freedom House, Freedom in the World 2014 - Dominican Republic, 

4 August 2014, p. 3). In die omstandigheden riskeert verzoekende partij mishandeling die de “minimum 

level of severity” overstijgt. 

Verzoekende partij loopt het reële risico op mishandeling in de zin van de artikelen 3 van het voormelde 

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd 

of 4 van het voormelde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 bij 

repatriëring. 

Schending van de voormelde artikelen 3 en 4. 

 

Uit de tekst van de bestreden beslissing blijkt verder dat verwerende partij op geen enkel ogenblik heeft 

onderzocht of verzoekende partij bij haar terugkeer naar haar land van herkomst niet aan mishandeling 

in de zin van de artikelen 3 van het voormelde Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van 

de Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd of 4 van het voormelde Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie van 7 december 2000 zou komen bloot te staan. 
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Schending van de hoorplicht en schending van de onderzoeksplicht. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt verwerende partij de verplichting op haar beslissingen zorgvuldig voor 

te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. nr. 123.726 van 1 oktober 2003; 

R.v.St. nr. 154.954 van 14 februari 2006; R.v.St. nr. 167.411 van 2 februari 2007; o.a. R.v.V. 38.899 van 

18 februari 2010). Verwerende partij heeft de feiten niet onderzocht en a fortiori kan er geen sprake zijn 

van een correcte feitenvinding. 

Schending van de zorgvuldigheidsplicht. 

Het maakt niet uit of de wetgever door het voormelde artikel te wijzigen al of niet heeft getracht in 

welbepaalde gevallen verwerende partij een gebonden bevoegdheid op te leggen omdat een eenzijdig 

afgekondigde wettelijk voorschrift die tegen het verdragstelsel ingaat elke werking ontbeert. 

Artikel 72, § 1, al. 2 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 verwijst naar artikel 52/3, § 2 van 

voormelde Wet van 15 december 1980 dat op haar beurt verwijst naar artikel 7 van dezelfde wet. 

Verwerende partij dient daarom één van de gronden van voormeld artikel 7 in haar bestreden beslissing 

uitdrukkelijk te vermelden wat zij niet doet. 

Door naar artikel 3 van voormelde Wet van 15 december 2014 te verwijzen en te hernemen heeft 

verwerende partij haar bestreden beslissing niet naar rechtsgrond gemotiveerd. 

Verder ontbreekt elke pertinent motief dat aantoont dat de bestreden beslissing het verbod op de 

schending van de voormelde artikelen 3 van het voormelde Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd of 4 en 19 van het voormelde Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 niet schendt waardoor verzoekende 

partij bovendien niet weet waartegen zij zich moet verdedigen. 

Schending van de motiveringsplicht. 

Artikel 7 van voormelde Wet van 15 december 1980 verplicht verwerende partij tot een voorafgaandelijk 

onderzoek naar de eventuele schending van de meer voordelige internationale bepalingen zelfs al 

bevindt verzoekende partij zich in de gevallen 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van dit artikel 7 en dit in 

overeenstemming met hogervermelde positieve verplichtingen van verwerende partij. verwerende partij 

dient haar internationaalrechtelijke verplichtingen na te leven. 

Lagere ingeroepen rechtsnormen die al of niet een gebonden bevoegdheid van verwerende partij 

opleggen kunnen de voormelde hogere rechtsnorm artikel 7 van voormelde Wet van 15 december 1980 

niet wijzigen of inperken. 

Door de uitvoering van de bestreden beslissing verliest verzoekende partij haar recht op een effectief 

rechtsmiddel. 

Schending van de artikelen 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 

van 4 november 1950 zoals gewijzigd juncto 47 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie van 7 december 2000. 

De uitvoering van de bestreden beslissing schendt het principe van verbod op refoulement. 

Schending van artikel 19 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 

2000. 

Het verdragsrecht dat uit een autonome bron voortvloeit, kan op grond van zijn bijzonder karakter niet 

door enig voorschrift van nationaal recht opzij worden gezet zonder zijn gemeenschappelijk rechtelijk 

karakter te verliezen. De rechten en plichten van de Verdragsluitende partijen (waaronder verwerende 

partij) hebben hun rechten door tot het verdrag toe te treden hun soevereine rechten definitief beperkt 

zodat latere eenzijdig afgekondigde wettelijke voorschriften die tegen het verdragstelsel ingaan, elke 

werking ontberen (H.v.J. 15 juli 1964, Costa/E.N.E.L., 6/64, Jur. 1964, 1199). 

De nationale rechter is in die omstandigheden verplicht zorg te dragen voor de volle werking dier 

normen en zonodig op eigen gezag elke strijdige bepaling van de – zelfs latere – nationale wetgeving 

buiten toepassing te laten zonder dat hij de voorafgaande opheffing hiervan via wetgeving of enige 

andere constitutionele procedure heeft te vragen of af te wachten (H.v.J. 9 maart 1978, Administratie 

der Staatsfinanciën/Simmenthal, 106/77, Jur. 1978, 629). 

Uw Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft beslist dat geen administratieve beslissing “mag 

worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen die directe 

werking hebben, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden” (R.v.V. nr. 98.398 van 6 Maart 2013; Rv St. nr. 206.948 van 26 augustus 2010). “Het EVRM 

primeert op de vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van onderliggende procedure 

de gegrondheid te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een schending van de 

bepalingen van het EVRM. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern beroep waardoor de 

inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor een passend herstel kan worden verkregen, 

ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de manier waarop ze 

de verplichtingen nakomen die hen door deze bepalingen worden opgelegd”; EHRM 11 juli 2000, Jabari 

/ Turquie, § 48, EHRM 21 Janvier 2011, M.S.S. vs. België en Griekenland, § 219)." (R.v.V. nr. 98.398 

van 6 maart 2013). 
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In elk geval dient de nationale rechter de hogere rechtsnorm in het bijzonder de artikelen 3 en 13 van 

het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens van 4 november 1950 zoals 

gewijzigd en de artikelen 4, 19 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 

7 december 2000 en de artikelen 15, b) en c) en 21 van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 december 2011, die België als Hoge Verdragspartij binden, te 

respecteren en ambtshalve tegenstrijdige nationale bepaling buiten beschouwing laten. 

Het verdragsrecht dat uit een autonome bron voortvloeit, kan op grond van zijn bijzonder karakter niet 

door enig voorschrift van nationaal recht opzij worden gezet zonder zijn gemeenschappelijk rechtelijk 

karakter te verliezen. De rechten en plichten van de Verdragsluitende partijen (waaronder verwerende 

partij) hebben hun rechten door tot het verdrag toe te treden hun soevereine rechten definitief beperkt 

zodat latere eenzijdig afgekondigde wettelijke voorschriften die tegen het verdragstelsel ingaan, elke 

werking ontberen (H.v.J. 15 juli 1964, Costa/E.N.E.L., 6/64, Jur. 1964, 1199). De nationale rechter is in 

die omstandigheden verplicht zorg te dragen voor de volle werking dier normen en zonodig op eigen 

gezag elke strijdige bepaling van de – zelfs latere – nationale wetgeving buiten toepassing te laten 

zonder dat hij de voorafgaande opheffing van hiervan via wetgeving of enige andere constitutionele 

procedure heeft te vragen of af te wachten (H.v.J. 9 maart 1978, Administratie der 

Staatsfinanciën/Simmenthal, 106/77, Jur. 1978, 629). 

Dit wordt andermaal bevestigd door het arrest van het Europees Hof van Justitie Elgafaji vs. 

Staatssecretaris van Justitie van 17 februari 2009 dat in paragraaf 42 zegt dat “bij de toepassing van het 

nationale recht, ongeacht of het daarbij gaat om bepalingen die dateren van eerdere of latere datum dan 

de richtlijn, de nationale rechter dit zoveel mogelijk moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en 

het doel van de richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 249, 

derde alinea, EG te voldoen” (H.v.J., Elgafaji vs. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-456/07 van 17 

februari 2009, http://curia.europe.eu; H.v.J., Marleasing, nr. C-106/89 van 13 november 1990, 

http://curia.europe.eu; H.v.J., Commune de Mesquer, nr. C-188/07 van 24 juni 2008, 

http://curia.europe.eu). Wat ook in het verzoekschrift werd aangegeven. 

Schending van de ingeroepen middelen. 

Om voorgaande redenen kon verwerende partij redelijkerwijze niet de bestreden beslissing komen. 

De bestreden beslissing dient daarom te worden vernietigd.” 

 

In casu dient te worden vastgesteld dat ten aanzien van de asielaanvraag van 4 december 2014 van de 

verzoekende partij door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 22 

december 2014 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus werd genomen. Tegen deze beslissing diende de verzoekende partij 

een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit beroep werd bij arrest nr. 136 921 van 

22 januari 2015 verworpen. Inmiddels diende de verzoekende partij een nieuwe asielaanvraag in. Deze 

nieuwe asielaanvraag werd bij beslissing van 30 januari 2015 niet in overweging genomen door de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Ook tegen deze beslissing diende de 

verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en ook dit beroep werd 

door de Raad verworpen bij arrest nr. 138 885 van 19 februari 2015. In haar verzoekschrift brengt de 

verzoekende partij dezelfde argumenten aan als deze die ze in het kader van haar asielrelaas heeft 

aangebracht.  

 

Inmiddels blijkt aldus dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich heeft 

uitgesproken over de asielaanvragen van de verzoekende partij. Zoals de verzoekende partij zelf 

aangeeft, oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen binnen de grenzen 

van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet. Evenwel dient vastgesteld te worden dat artikel 

3 van het EVRM  en artikel 4 van het Handvest inhoudelijk overeenstemmen met artikel 48/4, § 2, b van 

de vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van de verzoekende partij een reëel risico op 

ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing 

voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). 

Bovendien werd geen toepassing gemaakt van enige uitsluitingsclausule in het licht van het onderzoek 

naar de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus. In die optiek blijkt aldus dat het 

risico op een schending van artikel 3 van het EVRM, in weerwil van wat de verzoekende partij wil doen 

gelden, wel degelijk werd onderzocht. Aangezien artikel 4 van het Handvest van de Europese Unie 

dezelfde draagwijdte heeft als artikel 3 van het EVRM, gelden de voormelde vaststellingen evenzeer 

voor wat de aangevoerde schending van artikel 4 van het Handvest betreft. In zoverre de verzoekende 

partij aanvoert dat de bestreden beslissing reeds werd genomen alvorens dit onderzoek werd 

doorgevoerd, dient te worden aangestipt dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden 

beslissing, zoals hiervoor besproken, over een gebonden bevoegdheid beschikt. Evenwel gaat de 

verzoekende partij er aan voorbij dat de bestreden beslissing uitdrukkelijk stelt slechts uitvoerbaar te zijn 

http://curia.europa.eu/
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nadat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen uitspraak heeft gedaan 

betreffende de asielaanvraag. Bovendien voorziet artikel 39/70 van de vreemdelingenwet op zijn beurt 

dat tijdens de voor het indienen van het hoger beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van 

dit beroep door de Raad, ten aanzien van een vreemdeling geen enkele maatregel tot terugdrijving 

gedwongen kan worden uitgevoerd. Geen enkele wetsbepaling verzet zich ertegen dat een beslissing 

tot binnenkomstweigering met terugdrijving - asielzoeker wordt genomen, maar wel dat dit ten uitvoer 

wordt gelegd. Hoe dan ook nu het vaststaat dat de asielaanvraag van de verzoekende partij werd 

onderzocht, heeft zij geen belang meer bij dit onderdeel van het middel. Evenmin heeft zij nog belang bij 

haar middel waar zij stelt dat zij door de uitvoering van de bestreden beslissing haar recht op een 

effectief rechtsmiddel verliest en hierdoor artikel 13 van het EVRM en artikel 47 van het Handvest zou 

zijn geschonden, nu hiervoor reeds werd uiteengezet dat de bestreden beslissing niet uitvoerbaar was, 

zoals uit de uitdrukkelijke bewoordingen van de bestreden beslissing blijkt. Immers stelt de bestreden 

beslissing: “Derhalve wordt betrokkene teruggedreven, zodra deze beslissing uitvoerbaar wordt”. Met 

haar betoog dat zich beperkt tot het uiteenzetten van een mogelijkse schending van artikel 3 van het 

EVRM of artikel 4 van het Handvest, maakt zij evenmin aannemelijk dat er in haar hoofde een gevaar op 

refoulement zou bestaan in de zin van artikel 19 van het Handvest. 

 

In zoverre de verzoekende partij wijst op de administratieve beslissing inzake de weigering van de 

vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, die geen gezag van 

gewijsde heeft en als zodanig niet het bewijs zou leveren van het feit dat de verzoekende partij bij haar 

terugkeer niet wordt blootgesteld aan mishandelingen bij haar verplichte terugkeer naar haar land van 

herkomst, dient erop te worden gewezen dat het beroep tegen deze beslissing door de Raad werd 

verworpen. Derhalve valt niet in te zien welk belang de verzoekende partij nog heeft bij deze grief. In dit 

arrest wordt overigens gesteld dat deugdzaam werd gemotiveerd dat de verzoekende partij geen reëel 

risico op een onmenselijke of vernederende behandeling zou lijden bij terugkeer naar haar land van 

herkomst. Het arrest van de Raad heeft kracht van gewijsde. 

 

Evenmin kan het betoog van de verzoekende partij worden gevolgd waar zij stelt dat de bestreden 

beslissing één van de gronden voorzien in artikel 7 van de vreemdelingenwet dient te vermelden. Artikel 

72, § 1, al. 2 van het vreemdelingenbesluit verwijst inderdaad naar artikel 52/3, § 2 van de 

vreemdelingenwet, doch de verwijzing naar artikel 7 van de vreemdelingenwet geldt wanneer de 

verwerende partij een bevel om het grondgebied te verlaten neemt. In casu is de bestreden beslissing 

geen bevel doch een beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving. De verzoekende partij 

bevindt zich immers aan de grens en niet op het Belgisch grondgebied. Het argument van de 

verzoekende partij mist juridische grondslag. 

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij geen schending van een hogere rechtsnorm aannemelijk. 

Het betoog van de verzoekende partij doet geen afbreuk aan de gebonden bevoegdheid van de 

verwerende partij. 

 

Bijgevolg kan de exceptie van de verwerende partij worden aangenomen. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk bij gebrek aan het rechtens vereiste belang. 

 

3. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

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

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

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien mei tweeduizend vijftien door: 
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mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 

 


