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 nr. 257 337 van 28 juni 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS 

Eindgracht 1 

3600 GENK 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 25 januari 2021 

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 van 13 januari 2021 tot 

terugleiding naar de grens en vasthouding in een welbepaalde plaats met het oog op overdracht aan de 

verantwoordelijke lidstaat. 

 

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. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 juni 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 juni 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat T. MOSKOFIDIS verschijnt 

voor verzoeker en van advocaat M. DUBOIS, die verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 25 september 2020 diende verzoeker, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, een verzoek 

om internationale bescherming in bij de Belgische autoriteiten.  

 

Dactyloscopisch onderzoek leidde tot een treffer in het Eurodac-systeem. De treffer toont aan dat 

verzoeker zes maal een verzoek om internationale bescherming indiende in Frankrijk waaronder op 5 

juni 2019. 

 

Op 8 oktober 2020 werden terugnameverzoeken gericht aan de Franse, Zweedse, Duitse en 

Nederlandse autoriteiten in het kader van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees 
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Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen 

welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming 

dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend 

(herschikking) (hierna: de Dublin III-verordening)..  

 

De Zweedse, Duitse en Nederlandse instanties weigerden het terugnameverzoek.  

 

Op 22 oktober 2020 verklaarden de Franse autoriteiten zich volgens de bestreden beslissing akkoord 

met het Belgisch terugnameverzoek op basis van artikel 18 (1) b van de Dublin III-verordening.  

 

Op 8 december 2020 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de 

gemachtigde) een overdrachtsbesluit (bijlage 26quater). Tegen deze beslissing diende verzoeker een 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Deze zaak is gekend onder 

het rolnummer RvV 255 655. 

 

Op 13 januari 2021 nam de gemachtigde de beslissing tot terugleiding naar de grens en vasthouding in 

een welbepaalde plaats met het oog op overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat. Tegen deze 

beslissing diende verzoeker geen verzoek tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid in bij de 

Raad. 

 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“ BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS EN VASTHOUDING IN EEN WELBEPAALDE 

PLAATS MET HET OOG OP OVERDRACHT AAN DE VERANTWOORDELIJKE LIDSTAAT 

 

In uitvoering van artikel 51/5, § 4, tweede en derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

besloten dat: 

 

de heer, die verklaart te heten, 

 

naam. A. D.  

voornaam A.  

geboortedatum […]1984  

geboorteplaats D.  

nationaliteit Somalië 

 

wordt teruggeleid naar de grens van de verantwoordelijke lidstaat en wordt vastgehouden te Merksplas 

om de effectieve verwijdering van het grondgebied en de overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat 

Frankrijk, op basis van het Dublinakkoord van 22.10.2020, uit te voeren. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS 

 

In uitvoering van art 51/5. § 4. tweede lid, van de wet van 15 december 1980 is het voor het waarborgen 

van de effectieve overdracht noodzakelijk om de betrokkene zonder verwijl naar de grens van de 

verantwoordelijke lidstaat te doen terugleiden. 

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: Betrokkene heeft de termijn van vrijwillig vertrek (in 

de bijlage 26quater) niet nageleefd. De beslissing werd hem betekend op 15 12.2020. met een termijn 

van 10 dagen. 

 

De beoordeling van artikel 3 EVRM in functie van de overdracht naar de verantwoordelijke lidstaat werd 

reeds gemaakt in de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 26 quater) van 8.12.2020. 

 

Betrokkene verklaart in zijn hoorrecht van 7.01.2021 dat hij niet terug naar Frankrijk wil en enkel terug 

naar Italië wil mits opvang. We stellen dus vast dat betrokkene met zijn uiteenzetting geen schending 

van artikel 3 EVRM aantoont. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij 

aan te tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in 

Frankrijk een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of 
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vernederende behandelingen of bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende 

schending artikel 3 EVRM kan niet volstaan. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene momenteel met zijn pols in het gips ligt Betrokkene 

verklaart verder problemen te hebben aan zijn hoofd en dat hij niet goed slaapt. Betrokkene toont echter 

niet aan dat deze medische problemen hem verhinderen om terug te keren naar Frankrijk. Betrokkene 

brengt geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmert terug te keren 

naar de verantwoordelijke lidstaat. 

 

Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter 

om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan de verantwoordelijke 

lidstaat en dat zelfs de omstandigheid dat de verwijdering de gezondheidstoestand of de 

levensverwachting van een vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze 

verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen 

die pleiten tegen de verwijdering dwingend zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een 

schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde zijn. 

 

Zodoende wordt het voor het waarborgen van de effectieve overdracht nodig geacht om betrokkene 

zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING 

 

In uitvoering van artikel 51/5, § 4, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dient betrokkene 

vastgehouden te worden aangezien de terugleiding naar de grens van de verantwoordelijke lidstaat met 

onmiddellijk kan uitgevoerd worden en wel op basis van volgende feiten : 

 

0 4° de betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan een van de volgende maatregelen wil 

houden of heeft zich reeds niet aan een van deze maatregelen gehouden:  

 

a) een overdrachts -. terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel; 

b) een inreisverbod dat noch opgeheven, noch opgeschort is, 

c) een minder dwingende maatregel dan een vrijheidsberovende maatregel die erop gericht is om zijn 

overdracht, terugdrijving of zijn verwijdering te garanderen, ongeacht of hei om een vrijheidsbeperkende 

maatregel of een andere maatregel gaat, 

d) een vrijheidsbeperkende maatregel die erop gericht is om de openbare orde of de nationale veiligheid 

te garanderen;  

e) een door een andere lidstaat genomen maatregel die gelijkwaardig is aan de maatregelen bedoeld in 

a), b), c) of d); 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan de overdrachtsmaatregel (bijlage 26quater) van 8.12.2020 

dat hem betekend werd op 15.12.2020. De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze 

beslissing heeft uitgevoerd. Op 5.01.2021 heeft betrokkene een beroep ingediend tegen deze 

beslissing. Dit beroep heeft echter geen schorsende werking. De omstandigheid dat de terugleiding naar 

Frankrijk wordt uitgevoerd, belet betrokkene niet zijn verdediging in hangende procedures voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen te laten waarnemen door een advocaat van zijn keuze, vermits op hem 

niet de verplichting rust om persoonlijk te verschijnen. Deze advocaat kan ai het mogelijke doen om de 

belangen van betrokkene waar te nemen, te behartigen en de lopende procedures te benaarstigen. 

 

8° Betrokkene heeft in het Rijk of in andere lidstaten meerdere verzoeken om internationale 

bescherming en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een negatieve 

beslissing. 

 

Uit een analyse van de Eurodacdatabank blijkt dat betrokkene reeds in meerdere Europese landen, 

namelijk Frankrijk. Zweden, Duitsland, Nederland en België. 

 

0 9° terwijl hij in verband met dat punt ondervraagd werd, heeft de betrokkene verborgen dat hij vroeger 

reeds een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend in een andere staat die gebonden is 

door de Europese reglementering met betrekking tot de bepaling van de staat die verantwoordelijk is 

voorde behandeling van een verzoek om internationale bescherming, 
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Betrokkene verzweeg tijdens het hoorrecht d.d. 7.01.2021 dat hij reeds om internationale bescherming 

heeft verzocht in Frankrijk, zoals blijkt uit een analyse van de Eurodacdatabank. 

 

Betrokkene verklaart geen familie te hebben in België, maar wel in Nederland. Hij verklaart dat zijn twee 

dochter N. en N. legaal in Nederland wonen. Dit gegeven geeft hem echter niet automatisch verblijf in 

België. Betrokkene verblijft nu reeds in een ander land dan zijn kinderen. Betrokkene kan ook vanuit 

Frankrijk contact houden met zijn kinderen door middel van moderne communicatiemiddelen. 

 

in uitvoering van deze beslissing, gelasten wij, C., K, attaché, gemachtigde Voor de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, de Politiecommissaris van/de Korpschef van de politie van Kempen Noord-Oost 

er de verantwoordelijke van het gesloten centrum te Merksplas, de betrokkene, A. D. A., op te sluiten in 

de lokalen van het centrum te Merksplas.” 

 

Op 23 februari 2021 werd verzoeker overgedragen aan Frankrijk.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 39/56 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) de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht 

worden door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

Uit de vaste rechtspraak van de Raad van State (zie o.a. RvS 31 maart 1994, nr. 46.816) blijkt dat het 

belang actueel dient te zijn en dus voorhanden moet zijn zowel op het ogenblik van het indienen van het 

beroep, als op het tijdstip dat de Raad uitspraak dient te doen. Volgens de Raad van State moet het 

belang persoonlijk, rechtstreeks, actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037) en 

indien een verzoeker zijn belang bij een beroep tot nietigverklaring wil bewaren, moet een voortdurende 

en ononderbroken belangstelling voor zijn proces blijken. Dit houdt onder meer in dat hij, wanneer zijn 

belang op grond van relevante gegevens in vraag wordt gesteld, daarover standpunt moet innemen en 

het actuele karakter van zijn belang moet aantonen (RvS 13 februari 2015, nr. 230.190).  

 

De Raad stelt vast dat na het nemen van het overdrachtsbesluit zelf (bijlage 26quater) op 8 december 

2020, waartegen nog een beroep hangende is bij de Raad gekend onder het rolnummer 255 655, de 

gemachtigde de thans bestreden “beslissing tot terugleiding naar de grens met vasthouding in een 

welbepaalde plaats met het oog op overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat” heeft genomen op 13 

januari 2021. Deze laatste beslissing, die louter betrekking heeft op het uitvoeren zelf van het 

overdrachtsbesluit, werd uitgevoerd nu verzoeker aan Frankrijk is overgedragen op 23 februari 2021. De 

Raad kan de overdracht zelf niet ongedaan maken. 

 

De waarnemend voorzitter legt ter zitting het verschil uit tussen het overdrachtbesluit zelf en de 

“beslissing tot terugleiding” en stelt de vraag naar het actueel belang enkel bij huidig beroep. De 

raadsvrouw van verzoeker gedraagt zich wat deze loutere “terugleidingsbeslissing” betreft naar de 

wijsheid van de Raad.  

 

Conform de rechtspraak van de Raad van State toont men zijn belang niet aan door zich enkel naar de 

wijsheid van de Raad te gedragen (RvS 18 december 2012, nr. 221.810).  

 

Het beroep wat betreft de thans bestreden loutere terugleidingsbeslissing is onontvankelijk wegens 

gebrek aan actueel 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.  
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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 achtentwintig juni tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 

 


