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 nr. 210 477 van 3 oktober 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  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 1 oktober 2018 

heeft ingediend bij faxpost 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 en Administratieve Vereenvoudiging van 26 september 2018 tot terugdrijving. 

 

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 2 oktober 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 oktober 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat T. SCHREURS, 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 wordt op 5 juli 2018 in het bezit gesteld van een F-kaart, in functie van een duurzame en 
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stabiele relatie met zijn wettelijk samenwonende Belgische partner. Deze F-kaart is geldig tot 26 juni 

2023. 

 

1.2. Op 26 september 2018 wordt ten aanzien van verzoeker een beslissing tot terugdrijving genomen. 

Dit is de bestreden beslissing waarvan hij op dezelfde dag in kennis wordt gesteld. De motieven 

luiden als volgt: 

 

“TERUGDRIJVING 

Op .......................................... om ...................... uur, aan de grensdoorlaatpost 

.............................................., 

werd door ondergetekende, 

................................................................................................................................ 1 

de heer / mevrouw : 

naam R. R. (…) voornaam G. P. (…) 

geboren op 09.12.1979 te La Romana geslacht (m/v) Mannelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Dominicaanse Republiek 

houder van het document nationaal paspoort van Dominicaanse Republiek nummer HM0112421 

afgegeven te Hamburgo op : 09.07.2018 

houder van de verblijfstitel nr. B 3302968 21 van het type F geldig van 26.06.2018 tot 26.06.2023 

afkomstig uit Punta Cana met TB204 (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) : 

(…) 

 (H) Staat ter fine van weigering van toegang gesignaleerd (art. 3, eerste lid, 5°, 8°, 9°)2 

 in het SIS , reden van de beslissing: Betrokkene staat geseind (artikel 24) door Zwitserland onder het 

nummer CH20000003646190000. 

nale Gegevensbank, reden van de beslissing: 

(…)” 

 

1.3.  Op dezelfde dag wordt een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen  

plaats genomen.  

 

2. Betreffende 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. 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 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." 
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2.2.2. Verzoeker bevindt zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 van de 

Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering, dat overigens niet 

wordt betwist door de verwerende partij, vermoed.  

 

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

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van 

de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

Daarenboven volgt uit artikel 39/82, § 4, vierde lid van de Vreemdelingenwet dat in het kader van de 

procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid “De kamervoorzitter of de rechter in 

vreemdelingenzaken een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek [doet] van alle bewijsstukken die hem 

worden voorgelegd, 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 onder meer de schending van artikel 8 van het EVRM en 

van het zorgvuldigheidsbeginsel aan. Hij wijst erop dat hij een Belgische echtgenote heeft met wie hij 

samenwoont in België, dat hij in functie van haar een verblijfsrecht verwierf en in het bezit werd gesteld 

van een F-kaart. Hij heeft ondertussen in België een gezinsleven opgebouwd.  

Verzoeker ontkent niet dat hij in Zwitserland werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar en 9 

maanden, maar wijst erop dat hij op 29 januari 2016 vervroegd werd vrijgelaten. Hij merkt op dat hij, 

ondanks de SIS-seining door Zwitserland als gevolg van zijn gevangenisstraf, op 26 juni 2018 toch in 

het bezit werd gesteld van een F-kaart. Verzoeker verwijt de verwerende partij geen grondige afweging 

te hebben gemaakt inzake zijn gezinsleven, of minstens daarmee geen of onvoldoende rekening te 

hebben gehouden. Ten slotte wijst verzoeker erop dat hij nog steeds in het bezit is van een F-kaart, 

waardoor hij verblijfsrecht heeft in België.  

 

2.3.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, 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.” 

 

Het huwelijk van verzoeker met zijn Belgische vrouw werd niet erkend. De F-kaart werd niettemin 

uitgereikt maar dan in het kader van een duurzame en stabiele relatie met deze Belgische vrouw, met 

wie verzoeker wettelijk samenwoont.  

 

De Raad stelt vast dat verwerende partij het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven tussen 

verzoeker en zijn Belgische vrouw niet betwist. De Raad ziet zelf geen enkel element dat hierover 
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gerede twijfel kan scheppen. Het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM wordt aangenomen. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij op de hoogte was van het 

bestaan van dit gezinsleven, minstens er van op de hoogte had moeten zijn.  

 

Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken of er sprake is van een schending van het recht op eerbiediging 

van het gezinsleven. 

 

2.3.2.3. De Raad herinnert eraan dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect 

voor het gezinsleven 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 9 

oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM. 

 

Verwerende partij ontkent niet dat verzoeker heden nog steeds in het bezit is van een F-kaart. Verder 

blijkt niet dat het onderliggende verblijfsrecht werd ingetrokken. Evenwel wordt verzoeker de 

binnenkomst op het Belgische grondgebied geweigerd en werd hem een beslissing tot terugdrijving 

betekend. Gelet op deze elementen, stelt de Raad vast dat er in casu sprake is van een situatie van 

weigering van voortgezet verblijf. 

 

Aldus is er een inmenging in het gezinsleven en dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in 

overweging te worden genomen. Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor 

het gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van 

het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien (legaliteit), ze geïnspireerd is door een 

of meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen (legitimiteit) 

en voor zover ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken (proportionaliteit). 

Staten beschikken over een zekere beoordelingsmarge wat betreft de noodzaak aan inmenging. 

 

Vanuit dit laatste standpunt is het de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had 

om een juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk op het recht op 

respect van het privé- en/of familie- en gezinsleven (EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; 

EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 

54; EHRM 2 april 2015, Sarközi en Mahran/Oostenrijk, § 62). Dit wordt onderzocht aan de hand van ‘fair 

balance’-toets, waarbij wordt nagegaan of een redelijke afweging werd gemaakt tussen de belangen van 

het individu en de belangen van de samenleving (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; 

EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 76). 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210 029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben.  

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat hij na of  

de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden op zorgvuldige wijze in haar 

besluitvorming heeft betrokken en daarbij een kennelijk redelijke afweging heeft gemaakt tussen 

enerzijds het belang van een vreemdeling bij de uitoefening van het gezinsleven hier te lande en 

anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en 

het handhaven van de openbare orde. 

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren, doch kan hij enkel nagaan of het bestuur niet op een kennelijk onredelijke wijze of in strijd 

met de voorhanden zijnde feitelijke gegevens van de zaak tot de bestreden beslissing is gekomen (RvS 
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26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900 en RvS 3 februari 2016, nr. 11.784 (c)). 

 

2.3.2.4. Hoewel de verwerende partij op de hoogte was van het bestaan van een beschermenswaardig 

gezinsleven, of minstens op de hoogte diende te zijn, alsook op de hoogte was van de afgifte van de F-

kaart in functie van dit gezinsleven, blijkt uit geen enkel stuk in het administratief dossier noch uit de 

bestreden beslissing dat er enige belangenafweging heeft plaats gevonden. De Raad kan niet 

vaststellen dat verwerende partij daadwerkelijk is overgegaan tot een concrete afweging van de 

belangen van de verzoeker en zijn Belgische vrouw, enerzijds, en het algemeen belang van de 

Belgische samenleving anderzijds, zoals zij nochtans behoorde te doen in het licht van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Het gebrek aan belangenafweging klemt des te meer daar in casu de verwerende partij niet verplicht is 

om een beslissing tot terugdrijving te nemen. Artikel 3, eerste lid, 5° van de Vreemdelingenwet waarop 

de bestreden beslissing is gestoeld, bepaalt immers: 

 

“Art. 3.1 Behoudens de in een internationaal verdrag of in de wet bepaalde afwijkingen, kan de toegang 

worden geweigerd aan de vreemdeling die zich in een van de volgende gevallen bevindt : 

 (…) 

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

Schengeninformatiesysteem of in de Algemene Nationale Gegevensbank;” 

 

De verwerende partij beschikt aldus over een appreciatiemarge waarin een aantal fundamentele 

internationaal gevestigde grondrechten of verdragsrechtelijke bepalingen, zoals het Europees Verdrag 

tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden en de naleving ervan, ten 

volle spelen.  

 

Deze appreciatiemarge komt overigens ook tot uiting in artikel 6 van de Schengengrenscode waar wordt 

gesteld:  

 

“1. Voor een voorgenomen verblijf op het grondgebied van de lidstaten van ten hoogste 90 dagen 

binnen een periode van 180 dagen, waarbij voor iedere dag van het verblijf de 180 voorafgaande dagen 

in aanmerking worden genomen, gelden voor onderdanen van derde landen de volgende 

toegangsvoorwaarden: 

 

(…) 

 

d) niet met het oog op weigering van toegang in het SIS gesignaleerd zijn; 

 

(…) 

 

5. In afwijking van lid 1: 

(…) 

c) kan onderdanen van derde landen die niet aan een of meer van de in lid 1 genoemde voorwaarden 

voldoen, door een lidstaat toegang tot zijn grondgebied worden verleend op grond van humanitaire 

overwegingen, om redenen van nationaal belang of wegens internationale verplichtingen. Indien de 

betrokken onderdaan van een derde land gesignaleerd staat als bedoeld in lid 1, onder d), stelt de 

lidstaat die hem toegang tot zijn grondgebied verleent, de overige lidstaten daarvan in kennis.” 

 

Enige afweging van alle in het geding zijnde belangen blijkt niet, evenmin blijkt dit uit het administratief 

dossier. Verwerende partij beperkt zich in de bestreden beslissing tot het motief dat verzoeker de 

toegang tot het grondgebied wordt geweigerd omdat hij ter fine van weigering staat gesignaleerd in het 

SIS.  

 

Dit motief klemt des te meer daar uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verwerende 

partij al voor de afgifte van de F-kaart aan verzoeker op 26 juni 2018 op de hoogte was van deze SIS- 

seining door Zwitserland.  

De Raad stelt vast dat verwerende partij bij de behandeling van de aanvraag om een verblijfskaart als 

familielid van een Belg, ingediend op 22 december 2017, kennis nam van deze SIS-seining, door de 

Zwitserse overheid ingevoerd op 7 maart 2017 en die zal vervallen op 7 maart 2019.  



  

 

 

X - Pagina 6 

De verwerende partij nam op 4 juni 2018 contact op met de Zwitserse overheden om inlichtingen in te 

winnen over de reden van deze seining alsook eventuele veroordelingen. Op 18 juni 2018 verschaften 

de Zwitserse overheden de gevraagde inlichtingen.  

Niettemin liet de verwerende partij op 4 juni 2018 aan de burgemeester van verzoekers woonplaats 

weten dat verzoeker na het vervallen van zijn attest van immatriculatie op 21 juni 2018, in het bezit 

mocht worden gesteld van een F-kaart.  

Hoewel verwerende partij kennis had van de SIS-seining en de reden ervan op 18 juni 2018, dit is voor 

het vervallen van verzoekers attest van immatriculatie op 21 juni 2018, werd verzoekers F-kaart toch 

afgeleverd. Aldus lijkt verwerende partij reeds aangaande deze SIS-seining een afweging te hebben 

doorgevoerd die in het voordeel van verzoeker is gevallen. Zoals reeds vermeld is verzoeker nog steeds 

in het bezit van deze F-kaart en blijkt evenmin dat verzoekers verblijfsrecht werd ingetrokken, ook niet 

nadat de verwerende partij kennis nam van de reden van de SIS-seining door Zwitserland. De Raad 

ontwaart geen redenen die verduidelijken waarom dezelfde SIS-seining deze keer in het nadeel van 

verzoeker doorweegt. Zoals gezegd, blijkt niet dat er een belangenafweging heeft plaats gehad in het 

licht van verzoekers gezinsleven.  

 

Verzoeker kan dus bijgetreden worden in zijn betoog. Waar geen belangenafweging is geschied, zijn 

artikel 8 van het EVRM en het zorgvuldigheidsbeginsel prima facie geschonden. 

 

2.3.2.5. In haar nota merkt de verwerende partij het volgende op: 

 

“Waar verzoeker een schending voorhoudt van artikel 8 EVRM daar hij in België een gezinsleven 

onderhoudt met zijn Belgische echtgenote, dient te worden opgemerkt dat verzoeker er met zijn betoog 

aan voorbijgaat dat de beslissing tot terugdrijving een tijdelijke scheiding van zijn echtgenote inhoudt, 

teneinde zich in regel te stellen met de in België geldende binnenkomst- en verblijfsvoorwaarden.   

 

De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 

aan de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoekende partij niet in die mate dat er 

sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM . Bovendien moet er, opdat een 

vreemdeling zich op artikel 8 van het EVRM zich zou kunnen beroepen, immers niet alleen sprake zijn 

van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens gezin, het moet ook nagenoeg 

onmogelijk zijn voor de vreemdeling om in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden.” (RvV 9 

februari 2010, nr. 38 367) 

 

Het EHRM heeft bovendien verduidelijk dat het bij de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een 

inmenging in het privé- en/of familie- en gezinsleven moet nagezien worden of de vreemdeling voor de 

eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van een voortgezet verblijf.   

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM. In dit geval moet er volgen 

het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de Staat om het recht op privé- 

en/of gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM, 28 november 1996, Ahmut v. United 

Kingdom, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva  en Hoogkamer v. The Netherlands, § 36) 

dit geschiedt aan de hand van een fair balance-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er een schending van artikel 8 EVRM. (EHRM, 

17 oktober 1986, Rees v. United Kingdom, § 37). Gaat het om een weigering van voortgezet verblijf, dan 

is er een inmenging en dient het tweede lid van artikel 8 EVRM in overweging te worden genomen.  

 

In casu staat verzoeker SIS geseind door Zwitserland en staat hij onder een definitief inreisverbod voor 

5 jaar, hetgeen door verzoeker verzwegen wordt.  Het komt verzoeker toe om vanuit zijn land van 

herkomst aan de Zwitserse autoriteiten de opheffing van het inreisverbod te vragen evenals de 

opheffing van de SIS-seining.   

 

Verzoeker kan verder niet gevolgd worden waar hij stelt in de onmogelijkheid te zijn een gezinsleven 

met zijn echtgenote in de Dominicaanse Republiek te kunnen leiden aangezien verzoeker, samen met 

zijn echtgenote, op 26.09.2018 terugkwam van de Dominicaanse Republiek. 

 

Het EVRM waarborgt als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling om het grondgebied van een 

staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM, 15 juli 2003, Mokrani 

c. France, § 23; EHRM, 26 maart 1992, Beldjoudi c. France, § 74; EHRM, 18 februari 1991, Moustaquim 

c. Belgique, § 43). 
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Artikel 8 EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een staat een algemene 

verplichting inhoudt om 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 v. The Netherlands, § 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 het recht om de binnenkomst en het verblijf van 

niet-onderdanen te controleren. (EHRM, 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga c. 

Belgique, § 81; EHRM, 18 februari 1991, Moustaquim c. Belgique, § 43). De Staat is dus gemachtigd 

om voorwaarden hiertoe vast te leggen.” 

 

De Raad stelt vast dat dit betoog van verwerende partij neerkomt op een zekere beoordeling en 

afweging waarvan voor het eerst blijk wordt gegeven in de nota. Daardoor maakt dit betoog een a 

posteriori motivering uit die niet is terug te vinden in de bestreden beslissing noch in het administratief 

dossier zodat de wapengelijkheid onder de gedingpartijen in het gedrang wordt gebracht (RvS 25 

januari 2010, nr. 199.865) en dit verzoeker de mogelijkheid ontneemt om zijn beroepsrecht ter zake naar 

behoren uit te oefenen (cf. HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, ptn 38 en 59). Door a posteriori 

te pogen verder onderzoek te voeren naar het gezinsleven van verzoeker en hierover een afweging te 

maken, wordt de hierboven vastgestelde onregelmatigheid door de verwerende partij daarenboven niet 

rechtgezet (cf. RvS 28 oktober 2008, nr. 187.420). 

 

Waar verwerende partij opwerpt dat het aan verzoeker toekomt om vanuit zijn land van herkomst aan de 

Zwitserse autoriteiten de opheffing van het inreisverbod te vragen evenals de opheffing van de SIS-

seining, wijst de Raad nog op artikel 25, lid 1 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, dat luidt als 

volgt:  

 

“1.  Wanneer een lidstaat overweegt een verblijfstitel af te geven, raadpleegt hij stelselmatig het 

Schengeninformatiesysteem. Wanneer een lidstaat overweegt een verblijfstitel af te geven aan een ter 

fine van weigering gesignaleerde vreemdeling, treedt hij vooraf in overleg met de signalerende lidstaat 

en houdt hij rekening met de belangen van deze lidstaat; de verblijfstitel wordt slechts afgegeven om 

ernstige redenen, in het bijzonder uit humanitaire overwegingen of ingevolge internationale 

verplichtingen. 

 

Wanneer de verblijfstitel wordt afgegeven, gaat de signalerende lidstaat over tot intrekking van de 

signalering, doch hij kan de vreemdeling op zijn nationale signaleringslijst opnemen.” 

 

2.3.2.6. Verzoeker voert -prima facie- terecht de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 8 

van het EVRM aan.  

 

Het enige middel is in de besproken mate ernstig. De beschouwingen van de verwerende partij doen 

daaraan geen afbreuk. Op de overige onderdelen ervan dient zodoende niet meer te worden ingegaan.  

 

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

 

2.4.1. 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. 

 

Deze laatste voorwaarde is onder meer 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. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat het moeilijk te herstellen ernstig nadeel zoals beschreven door de 

verzoeker samenhangt met het middel waar een schending van artikel 8 van het EVRM wordt 

aangevoerd. Verzoeker wijst erop dat hij bij verwijdering naar het land van herkomst voor onbepaalde 

tijd van zijn Belgische vrouw zal worden gescheiden.  

 

Ieder redelijk denkend mens ziet onmiddellijk in dat de verzoekende partij door de tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dreigt te ondergaan, daar het zonder 

meer duidelijk is dat een schending van artikel 8 van het EVRM aan de oppervlakte werd gebracht. 
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Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan. 

 

2.5. Uit het geheel van de overwegingen die voorafgaan, volgt dat aan de drie voorwaarden om de 

schorsing te bevelen van de tenuitvoerlegging van de beslissing tot terugdrijving, is voldaan. 

 

Aangezien is voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden dient de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid van de bestreden beslissing te worden bevolen. 

 

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: 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de 

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

26 september 2018 tot terugdrijving, wordt bevolen 

  

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie oktober tweeduizend achttien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MAES 

 


