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 nr. 210 648 van 8 oktober 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. DAVILA - ARDITTIS 

Landsroemlaan 40 

1083 BRUSSEL 

  tegen: 

 

1. de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken 

2. de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Senegalese nationaliteit te zijn, op 5 oktober 2018 

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

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de met de grenscontrole belaste overheid van 

29 september 2018 houdende weigering tot toegang tot het grondgebied met terugdrijving (bijlage 11). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 oktober 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 oktober 2018 

om 11u00, alwaar de behandeling van de zaak wordt uitgesteld tot 17u00. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. WALDMANN, die loco advocaat J. DAVILA - ARDITTIS 

verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat A. DE WILDE, die loco advocaat D. MATRAY 

verschijnt voor de verwerende partijen. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 29 september 2018 neemt de met de grenscontrole belaste overheid een beslissing houdende 

weigering tot toegang tot het grondgebied met terugdrijving (bijlage 11). Dit is de bestreden beslissing 

die aan verzoeker werd ter kennis gebracht op 29 september 2018 en die als volgt is gemotiveerd:  

 

“Op 29-09-2018  om 07:15 uur, aan de grensdoorlaatpost DAC LPA BRU-NAT GC/VVR, Luchthaven 

ZAVENTEM, 

Werd door ondergetekende, D. G. Inp 

 

de heer/mevrouw: 

achternaam D. voornaam C. M. 

geboren op (…)1980 te D. geslacht (m/v) man 

die de volgende nationaliteit heeft SENAGAL wonende te  

 

houder van het document ZIE RUBRIEKEN A tem. D. nummer  

afgegeven te    op  

 

afkomstig uit Abidjan Felix Houphouet Boigny met SN286 (…), op de hoogte gebracht van het feit dat de 

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

van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen, om de volgende reden(en) : 

 

X (A) Is niet in het bezit van een geldig reisdocument / van geldige reisdocumenten (art. 3, eerste lid, 

1°/2°)² 

 

Reden van de beslissing: HET DOOR BETROKKENE GEBRUIKTE REISDOCUMENT WORDT VAN 

VALSHEID BETICHT EN WORDT GERECHTELJJK IN BESLAG GENOMEN. BETROKKENE 

BESCHIKT DUS NIET MEER OVER ENIG GELDIG REISDOCUMENT. 

Dossiernummer: HV. 55 .FW. 8735 /18 

 

X (B) Is in het bezit van een vals / nagemaakt / vervalst reisdocument (art. 3, eerste lid, 1°/2°)² 

 

Reden van de beslissing: Document: Reisdocument van België voor vluchtelingen met nummer TA 

073364 op naam van D. M. (…) 12/12/1985  , Vervalsing: Frauduleus verkregen reisdocument 

 

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

1°/2°)² 

 

Reden van de beslissing: HET DOOR BETROKKENE GEBRUIKTE VISUM / VERBLIJFSDOCUMENT 

WORDT VAN VALSHEID BETICHT EN WORDT GERECHTELIJK IN BESLAG GENOMEN. 

BETROKKENE BESCHIKT DUS NIET MEER OVER ENIG GELDIG VISUM / VERBLUFSDOCUMENT. 

Dossiernummer: HV. 55 .FW. 8735 /18 

 

X (D) Is in het bezit van een vals / nagemaakt / vervalst visum of verblijfsvergunning (art. 3, eerste lid, 

1°/2°)² 

 

Reden van de beslissing: Document: Verblijfskaart van België met nummer 314574939 op naam van D. 

M.  12/12/1985  , Vervalsing: Frauduleus verkregen reisdocument 

(…)” 

 

Nog op 29 september 2018 werd een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens 

gelegen plaats genomen. 

 

De terugdrijving naar Abidjan (Ivoorkust) is voorzien op 10 oktober 2018 om 11u30. 

 

2. Betreffende de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

In de nota met opmerkingen wordt de volgende exceptie van niet-ontvankelijkheid opgeworpen: 
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“Bij de lezing van het ingediende verzoekschrift dient vastgesteld dat dit werd ingediend op naam van de 

heer M. D., terwijl de bestreden beslissing gericht is tegen de heer C. M. D. 

 

Het verzoekschrift ingediend door de heer M. D; is dan ook in hoofdorde onontvankelijk vermits deze 

persoon niet de bestemmeling is van de bestreden beslissing en er bijgevolg geen sprake is van enig 

belang in hoofde van deze persoon. 

 

Ondergeschikt en voor zover er aanvaard zou worden dat het ingediende verzoekschrift beantwoordt 

aan de identiteit van de persoon waartegen de bestreden beslissing gericht is, is er geen rechtmatig 

belang in hoofde van deze persoon gelet op het bestaan van fraude die gepleegd werd met het oog op 

het betreden van het Belgisch grondgebied.” 

 

De Raad merkt op dat uit de uiteenzettingen van het verzoekschrift blijkt dat de verzoeker, in zijn eerste 

en tweede middel, in essentie net aanvoert dat hij in werkelijkheid M. D. is en niet C. M. D., zoals 

vermeld op de bestreden akte. De verzoeker geeft aan dat hij, M. D., in november 2017 als vluchteling 

werd erkend. Hij benadrukt dat hij zich aan de grens aanbood met zijn geldig Belgisch 

vluchtelingenpaspoort en zijn geldige Belgische verblijfskaart en stelt dat de Senegalese “carte 

electeur”, die hij in zijn bezit had, zijn broer C. M. D. toebehoort. 

 

Het blijkt dan ook dat de beoordeling van de exceptie samenvalt met de beoordeling van de ernst van 

de middelen. Alleen al om die reden kan de exceptie niet worden bijgetreden. 

  

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

 

3.1. 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 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. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

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." 

 

De verzoeker bevindt zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de 

vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk vermoed. 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt door de verwerende partijen 

niet betwist. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 
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3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. 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.”. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

De verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te New York op 

4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van de artikelen 32 

en 33 van het Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen en bijlagen, Genève, 28 juli 

1951, goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: het VN Vluchtelingenverdrag). 

 

De verzoeker brengt een uitgebreide rechtstheoretische uiteenzetting naar voor omtrent de geschonden 

geachte verdragsbepalingen en licht zijn middel als volgt verder toe: 

 

“1. 

En l’espèce, le requérant a été reconnu réfugié en novembre 2017. Les autorités belges ont donc 

considéré que le requérant rencontrait les critères de l’article 1A de la Convention de Genève relative au 

statut des réfugiés et qu’il nécessitait, par conséquent, une protection de l’Etat belge conformément à 

ladite Convention. 

 

Le requérant s’est présenté à la frontière belge le 29.09.2018 en possession d’un passeport de réfugié 

belge et d’une carte de séjour de réfugié belge en cours de validité (pièces 3 et 4). 

 

Sur base de simples soupçons, basés sur la possession par le requérant d’une carte d’électeur 

appartenant à son frère, la partie adverse en a conclut que le requérant n’était en réalité par la personne 

qu’il prétendait être et qu’il avait obtenu frauduleusement son document de voyage ainsi que sa carte de 

séjour belges. 

 

Il est pourtant à noter que le requérant était en possession d’une multitude de documents établis sous 

son vrai nom, outre ses documents d’identité : carnet de vaccination, permis de conduire, et cartes 

bancaires (pièce 6). Son portable contenait en outre toutes les preuves de son activité professionnelle et 

autres éléments de sa vie privée en Belgique. 

Le requérant était en outre en mesure de décrire parfaitement sa vie en Belgique, la procédure d’asile 

par laquelle il est passé, le centre d’accueil où il avait d’abord séjourné, etc. etc. 

 

De plus, la police a elle-même été en contact avec le frère du requérant au Sénégal, lequel lui a, 

volontairement, envoyé une copie de son passeport afin de démontrer qu’il était bien D. C. M.. En 
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vérifiant le passeport, la police a constaté que cette personne n’était jamais entrée dans l’espace 

Schengen. 

 

Malgré la preuve apportée par le frère du requérant, la police des frontières a, au contraire, utilisé la 

copie du passeport de celui-ci contre le requérant, en invoquant à nouveau la ressemblance de ce 

dernier avec la photo. 

 

La partie adverse n’a, semble-t-il, procédé à aucune mesure d’enquête particulière par la suite. Elle ne 

disposait d’aucun élément probant permettant de corroborer ses allégations sur l’identité réelle du 

requérant. 

 

La partie adverse aurait, à titre d’exemple, pu comparer les empreintes du requérant avec celles 

fournies par ce dernier lors de l’introduction de sa demande d’asile en octobre 2015. Cette vérification 

aurait permis de confirmer immédiatement que le requérant était bien la même personne que celle sur 

son passeport. Elle aurait pu également solliciter au CGRA le dossier de la demande de protection 

internationale. Dans cette demande, le requérant y mentionnait notamment son frère et avait d’ailleurs 

déposé une copie d’une conversation Facebook avec ce dernier dans laquelle il lui demandait de faires 

des démarches administratives pour lui, ce que le frère du requérant avait refusé par peur d’avoir des 

problèmes si on le confondait avec lui, en raison de leur ressemblance. Dans le dossier du CGRA 

également, se trouve la copie de la carte d’identité sénégalaise du requérant (différente de celle 

envoyée par son frère du Sénégal) (Voy. pièces 6 et 8). 

 

En outre, si la partie adverse avait permis au requérant d’accéder à son ordinateur portable (ce qu’il a 

pu faire ensuite au centre caricole), celui-ci aurait été en mesure de lui fournir davantage de preuves, 

comme le démontrent notamment les documents joints à la présente requête : la copie de sa carte 

d’identité sénégalaise et celle de son frère, démontrant qu’il s’agit bien de deux personnes différentes 

(pièce 6 et 8), la copie de son contrat de bail, de son contrat de travail, ses extraits de compte 

démontrant ses activités privées et professionnelles en Belgique (paiement loyer, versement anticipé 

d’impôts, paiement cotisations sociales, revenus, …), etc. (pièces 11-17). 

 

2. 

Il a ainsi lieu de constater que la partie adverse a procédé à l’adoption d’une mesure extrêmement 

grave – le refoulement d’une personne qui se présente comme étant un réfugié reconnu par la partie 

adverse elle-même, muni de documents de voyage et d’identité valables – et ce, sans aucune mesure 

de précaution et sans une quelconque enquête approfondie, voire sans une quelconque enquête tout 

simplement. 

 

En vertu de l’article 3 de la CEDH et de l’interdiction absolue de mauvais traitement qu’il prévoit, il 

revenait à la partie adverse de procéder à une telle enquête rigoureuse et approfondie, afin d’éliminer 

tout doute quant à l’existence d’un risque de violation de cette disposition en cas d’éloignement du 

requérant du territoire. Le requérant ayant présenté des preuves d’un tel risque – à savoir ses 

documents de réfugié – il revenait à la partie adverse de les réfuter de manière particulièrement 

sérieuse. En s’abstenant de procéder à un tel contrôle, la partie adverse a violé l’article 3 de la CEDH 

en son volet procédural. 

 

Pour rappel, le Conseil d’Etat dit pour droit dans un arrêt n° 239.259 du 28 septembre 2017, que la 

partie adverse « doit s’assurer, dès la prise d’un ordre de quitter le territoire et donc avant l’adoption 

d’éventuelles mesures de contrainte, que son exécution respecte l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’homme » (page 6) (Nous soulignons). 

 

En outre, le requérant étant effectivement Monsieur D. M., reconnu réfugié par la partie adverse le 

22.11.2017, il y a lieu de constater que l’exécution de la décision attaquée constituerait une violation de 

l’article 3 de la CEDH en son volet matériel, dès lors que le requérant serait renvoyé à Abidjan sans être 

en possession de quelconques documents d’identité ou de voyage lui permettant d’entrer en Côte 

d’Ivoire et sans bénéficier d’une quelconque protection dans ce pays. Le requérant serait alors très 

probablement renvoyé par la Côte d’Ivoire vers le Sénégal, pays à l’égard duquel il a une crainte fondée 

de persécution... 

 

3. 

Enfin, il y a lieu de constater que la décision attaquée constitue une violation de l’article 32 de la 

Convention de Genève, qui interdit l’expulsion d’une personne reconnue réfugié résidant régulièrement 
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sur le territoire, sauf sous certaines conditions d’interprétation restrictive relevant de la sécurité nationale 

ou de l’ordre public – ce qui n’est pas le cas du requérant. 

 

La décision attaquée constitue également une violation de l’article 33 de ladite Convention et du principe 

de non-refoulement, en raison du risque de refoulement indirect qu’elle implique directement. 

 

Pour les raisons qui précèdent, le premier moyen sera déclaré sérieux.” 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

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

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

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 

in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

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

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de Raad 

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen.  

 

In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het bestaan van een gevaar van slechte behandelingen 

na te gaan, de te verwachten gevolgen van de verwijdering van de verzoekende partij naar het land van 

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

met de omstandigheden die eigen zijn aan het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 

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

Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine). 

 

Met betrekking tot de omstandigheden die eigen zijn aan de verzoeker, wijst de Raad er op dat de 

raadsman van de verwerende partijen ter terechtzitting uitdrukkelijk bevestigt dat het 

vingerafdrukkenonderzoek heeft uitgewezen dat dat de persoon die zich aan de grens aanbood op 29 

september 2018 wel degelijk dezelfde persoon is die bij de Belgische autoriteiten op 7 oktober 2015 een 

verzoek om internationale bescherming heeft ingediend en die dientegengevolge door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 22 november 2017 werd erkend als vluchteling. Er 

bestaat dan ook geen betwisting meer over het feit dat de verzoeker een erkend vluchteling is. Uit de 

gegevens die voorliggen blijkt geenszins dat deze status op heden zou zijn opgeheven of ingetrokken. 

Aangezien de verzoeker als vluchteling werd erkend, moet op het eerste gezicht worden aangenomen 

dat hij, bij een (indirecte) verwijdering naar zijn land van herkomst - Senegal - dreigt te zullen worden 

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

 

De Raad benadrukt dat het van valsheid betichten van de Belgische verblijfsdocumenten op zich geen 

uitstaans heeft met de beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus. De vaststellingen van de 

grenspolitie hebben niet automatisch tot gevolg dat de vluchtelingenstatus wordt ingetrokken of 

opgeheven, noch heeft het zulke automatische implicatie. De grenspolitie is overigens ter zake niet 

bevoegd, daar het enkel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen toekomt om 

de vluchtelingenstatus in te trekken of op te heffen.  

 

Het staat dan ook vast dat verzoeker nog steeds een erkend vluchteling is, zodat tevens zijn nood aan 

internationale bescherming wordt gehandhaafd. Dit wordt ter terechtzitting ook niet betwist door de 

verwerende partijen.  

 

De verzoeker valt derhalve nog steeds onder de bescherming van artikel 33 van het VN 

Vluchtelingenverdrag.  

 

Artikel 33 van het VN Vluchtelingenverdrag verbiedt dat een vluchteling wordt uitgezet of teruggeleid 

“naar de grenzen van een grondgebied waar zijn leven of vrijheid bedreigd zou worden”. Uit deze 
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bewoordingen blijkt dat de draagwijdte van de bescherming tegen refoulement niet enkel beperkt is tot 

het land van herkomst van de vluchteling, maar dat deze bescherming bij uitbreiding geldt voor elk 

grondgebied waar het leven of de vrijheid van een vluchteling zou worden bedreigd. 

 

Het verbod op refoulement omvat derhalve niet enkel de rechtstreekse verwijdering naar het land van 

herkomst (‘directe refoulement’) maar ook de onrechtstreekse verwijdering (‘indirecte refoulement’). Het 

verbiedt verwijdering naar een derde staat (zgn. ‘tussenstaat’) indien er een risico bestaat dat de 

vluchteling van daaruit wordt verwijderd naar een gebied waar zijn leven of vrijheid wordt bedreigd (E. 

LAUTERPACHT en D. BETHLEHEM, “The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: 

Opinion”, in E. FELLER, V. TÜRK en F. NICHOLSON, Refugee Protection in International Law, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 121-122; K. WOUTERS, International legal standards for 

the protection from refoulement, 2009, Intersentia, 250;  G.S. GOODWIN-GILL en J. MCADAM, The refugee 

in international law, Oxford University Press, 2007, 134). 

 

Ook in zijn rechtspraak heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigd dat artikel 3 

van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens een verbod houdt op zowel directe als 

indirecte refoulement, daar de verwijdering of terugdrijving naar een tussenland slechts een schakel kan 

zijn in een keten van gebeurtenissen die kan leiden tot rechtstreekse refoulement. Het is aan de 

verdragsluitende staat om zich er van te verzekeren dat de vreemdeling, als gevolg van een 

verwijderingsbeslissing, in het tussenland niet wordt blootgesteld aan een behandeling in strijd met 

artikel 3 van het EVRM, alsook zich er van te verzekeren dat het tussenland voldoende waarborgen 

biedt die voorkomen dat de vreemdeling wordt verwijderd naar zijn land van herkomst zonder een 

beoordeling van de mogelijke risico’s (EHRM 22 september 2009, nr. 30471/08, Abdolkhani en Karimnia 

v. Turkije, par. 88; EHRM 23 februari 2012, nr. 27765/09, Hirsi Jamaa e.a. v. Italië, par. 147). 

 

De verwerende partijen betogen in de nota met opmerkingen dat de verzoeker zal worden 

teruggedreven naar Ivoorkust en niet naar Senegal, het land van herkomst van de verzoeker.  

 

Het gegeven dat de thans bestreden beslissing de terugdrijving naar Ivoorkust beoogt, neemt echter niet 

weg dat de verzoeker door de Belgische overheden als vluchteling uit Senegal werd erkend en dat deze 

status tot op heden niet werd opgeheven of ingetrokken.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker terugkwam van Abidjan (Ivoorkust) met 

een geldig Belgisch reisdocument voor vluchtelingen dat voorzien was een Ivoriaans visum geldig tot 22 

oktober 2018. Dit geldig reisdocument werd echter gerechtelijk in beslag genomen. Uit niets blijkt dat de 

verzoeker thans over documenten zou beschikken die hem zouden toelaten het grondgebied van 

Ivoorkust te betreden of er te verblijven. 

 

Nu een effectieve toegang tot Ivoorkust niet gegarandeerd is (en nu in elk geval de toelating vervalt op 

22 oktober 2018), kan niet worden uitgesloten dat de thans bestreden beslissing indirect een 

refoulement naar Senegal met zich mee zou brengen. De Raad merkt overigens op dat de verzoeker in 

het kader van zijn gehoor op 29 september 2018 verklaarde niet terug te willen keren naar Senegal 

gelet op het feit dat hij erkend is als vluchteling.  

 

De Raad meent dan ook dat de met grenscontrole belaste overheid in deze omstandigheden de 

terugdrijving van de verzoeker niet kon overwegen zonder zich er in de eerste plaats van te verzekeren 

dat het land waarheen hij wordt verwijderd, met name Ivoorkust, zelf het beginsel van non-refoulement 

naleeft in rechte en in feite.  

 

In casu dient echter te worden vastgesteld dat uit niets blijkt dat er voorafgaand aan het nemen van de 

bestreden beslissing is overgegaan tot een dergelijk onderzoek. 

 

Gelet op het geheel van de overwegingen die voorafgaan, en specifiek in het licht van de status van de 

verzoeker als erkende vluchteling, is de Raad prima facie van oordeel dat de met grenscontrole belaste 

overheid, alvorens de bestreden beslissing te nemen geen afdoende en zorgvuldig onderzoek heeft 

verricht van de elementen die raken aan de naleving van artikel 33 van het VN Vluchtelingenverdrag en 

artikel 3 van het EVRM, waarvan ze kennis had of had moeten hebben.  

 

Hieruit volgt dat de verzoeker in de huidige stand van het geding een verdedigbare grief gegrond op 

artikel 33 van het VN Vluchtelingenverdrag en artikel 3 van het EVRM lijkt te hebben.  
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Het eerste middel is ernstig. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde om over te gaan tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van de bestreden akte is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

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 van rechtswege 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 (cf. artikel 39/82, 

§2, eerste lid van de vreemdelingenwet). Gelet op het ernstig bevinden van een middel gestoeld op de 

schending van artikel 3 van het EVRM, waarnaar de verzoeker bij de uiteenzetting van het moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel verwijst, is dit in casu het geval. 

 

Hieruit volgt dat is voldaan aan de derde cumulatieve voorwaarde. 

 

3.5. Uit het geheel van de overwegingen die voorafgaan, volgt dat aan de drie cumulatieve voorwaarden 

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

 

4. 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 

met de grenscontrole belaste overheid van 29 september 2018 houdende weigering tot toegang tot het 

grondgebied met terugdrijving (bijlage 11), wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

 

 

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

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN C. DE GROOTE 

 


