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 nr. 271 725 van 25 april 2022 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. BUYTAERT 

Terhulpsesteenweg 187 

1170 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 15 april 2022 heeft 

ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen 

van de beslissing houdende bevel tot terugdrijving van 8 april 2022. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 april 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 april 2022, op 

welke datum de behandeling van de zaak wordt uitgesteld naar de terechtzitting van 21 april 2022.  

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. HACKERT, die loco advocaat C. BUYTAERT verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat I. RAUX, die loco advocaat A. DEWILDE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster wordt op 8 april 2022 staande gehouden aan de grensdoorlaatpost van Brussel Nationaal, 

waarna de bestreden beslissing tot terugdrijving wordt genomen. De motieven van deze beslissing luiden 

als volgt: 
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TERUGDRIJVING 

Op 08/04/2022 om 14.00 uur, aan de grensdoorlaatpost Brussel Nationaal wordt door ondergetekenden 

D.S.  

de heer / mevrouw : 

naam S.  

voornaam M. 

geboren op X te Nangarhar  

geslacht (m/v) Vrouwelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Afghanistan wonende te [....] 

houder van het document paspoort Afghanistan nummer * afgegeven op : 12.10.2015 

 [....] 

afkomstig uit Abu Dhabi met EY057 (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) 

: 

[…] 

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: Betrokkene is een toekomende passagier vanuit Abu Dhabi In het bezit 

van een paspoort van Afghanistan en een Belgische verblijfstitel. Uit de gegevens van het Rijksregister 

blijkt dat betrokkene op 31.07.2020 ambsthalve werd afgevoerd en dat haar verblijfstitel op 04.08.2020 

werd gesupprimeerd. Betrokkene beschikt zodoende niet over een geldig grensoverschrijdend document 

voor binnenkomst op het Schengengrondgebied. 

[…] 

X (E) Is niet in het bezit van documenten die het doel van het voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden staven (art 3, eerste lid, 3°) 

Reden van de beslissing: 

Betrokkene keert terug naar België op basis van een verblijfskaart voor een familielid van een burger van 

de Unie/F-kaart met nummer B335565739 geldig van 22.08.2018 tot 22.08.2023. Uit de gegevens van 

het Rijksregister blijkt dat betrokkene op 31.07.2020 ambsthalve werd afgevoerd en dat haar verblijfstitel 

op 04.08.2020 werd gesupprimeerd. 

In het nationaal paspoort bevindt zich geen uitreisstempel maar wel een binnenkomststempel van 

Pakistan op 14.10.2018. Betrokkene geeft toe dat ze op deze datum ons land verliet. Zij heeft dus het 

Belgisch grondgebied verlaten heeft sinds méér dan 1 jaar. 

 

Artikel 19, §1, lid 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen geeft de vreemdeling die houder is van een 

Belgische verblijf»- of vestigingsvergunning en die het land verlaat, gedurende één jaar het recht op 

terugkeer in het Koninkrijk. 

 

Overeenkomstig artikel 19, §1, lid 2 van de wet van 15/12/1980 verliest de vreemdeling die op grond van 

artikel 15bis de status van langdurig ingezetene bezit, zijn recht op terugkeer wanneer hij gedurende 12 

opeenvolgende maanden het grondgebied van de lidstaten van Europese Unie verlaat of wanneer hij het 

Rijk sinds ten minste zes jaar verlaten heeft. 

Overeenkomstig artikel 42quinquies, §7 van de wet van 15/12/1980 verliest de EU-burger of het familielid 

van een EU-burger, die een duurzaam recht op verblijf verkregen heeft, zijn recht op terugkeer in het Rijk 

door een afwezigheid van meer dan twee opeenvolgende jaren. 

 

Artikel 35 van het KB van 08.10.1981 stelt dat het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, al 

dan niet met de vermelding tijdelijk verblijf, de identiteitskaart voor vreemdelingen, de verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie zijn geldigheid verliest zodra de houder ervan langer dan twaalf 

opeenvolgende maanden buiten het Rijk verblijft, tenzij hij heeft voldaan aan de verplichtingen voorzien 

in artikel 39 van het KB van 08.10.1981. 

 

Overeenkomstig artikel 35 van het KB van 08.10.1981 verliest het document ter staving van duurzaam 

verblijf, de duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie zijn geldigheid zodra de 

houder ervan langer dan vierentwintig opeenvolgende maanden buiten het Rijk verblijft. 

 

Artikel 35 van het K8 van 08.10.1981 bepaalt verder dat de EG-verblijfsvergunning van langdurig 

ingezetene haar geldigheid verliest zodra de houder ervan langer dan twaalf achtereenvolgende maanden 

buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie of langer dan zes jaar buiten het Rijk 
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verblijft, tenzij hij heeft voldaan aan de verplichtingen voorgeschreven door het koninklijk besluit van 22 

juli 2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1680 

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

vreemdelingen. 

 

Artikel 39, §3,1° van het KB van 08/10/1981 stelt dat de vreemdeling die houder is van een geldige 

verblijfs- of vestigingsvergunning het recht op terugkeer kan uitoefenen na een afwezigheid van méér dan 

1 jaar op voorwaarde dat hij “vóór zijn vertrek bewezen heeft dat hij zijn hoofdbelangen in Belgié behoudt 

en het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats kennis heeft gegeven van zijn voornemen om het land te 

verlaten en er terug te keren. Overeenkomstig §6 van dit zelfde artikel wordt hij op dat ogenblik door de 

gemeentebestuur in het bezit gesteld van een bijlage 18. 

 

Gezien u hieraan niet voldaan heeft en uw verblijfskaart bijgevolg niet meer geldig is, wordt de hierboven 

vermelde verblijfskaart Ingetrokken. 

 

Art 8 EVRM heeft betrekking op het recht op privé- en familieleven van betrokkene, maar hieruit geen 

algemene verplichting voor een Staat kan worden afgeleid om een gezinsvorming op het grondgebied toe 

te laten. 

 

Een tijdelijke scheiding van de vreemdeling en zijn familie, met het oog op het vervullen van de wettelijke 

bepalingen, verstoort het gezinsleven van de vreemdeling niet in die mate dat er sprake kan zijn van een 

schending van art 8. EVRM (zie ook arrest Europees hof van de rechten van de mensen, 19 februari 1996 

inzake Gül/ Zwitserland, rw nr2682,16 oktober 2007).” 

 

2. De drie cumulatieve voorwaarden van de voorwaarden tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid 

 

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. 

 

Luidens artikel 44 van het PR RvV kan, zolang de vordering tot schorsing aanhangig is, bij een afzonderlijk 

verzoekschrift een vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen worden ingediend en 

moet, in voorkomend geval, de vordering een uiteenzetting van de feiten, die de uiterst dringende 

noodzakelijkheid rechtvaardigen, bevatten. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

Vreemdelingenwet) slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve 

rechtshandeling worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van 

de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan 

worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

2.1. Uiteenzetting van het ernstig middel 

 

Het enig middel luidt als volgt: 

 

ENIG MIDDEL 

A. Geschonden bepalingen 

- Artikelen 3 en 8 van het EVRM; 

- Artikel 3, 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”) ; 

- de materiële motiveringsplicht ; 

- het zorgvuldigheidsbeginsel ; 

- het verbod van willekeur. 

B. Bestreden beslissing en motieven 

De bestreden beslissing verklaart dat verzoeker wordt teruggedreven en hem de toegang tot het 

grondgebied wordt ontzegd omdat zij niet in het bezit zou zijn van geldig visum of een geldige machtiging 
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tot verblijf. In het bijzonder verwijt de bestreden beslissing aan verzoeker dat zij ambtshalve werd 

geschrapt en langer dan een jaar buiten België heeft verbleven. 

C. Grieven 

1. Er dient te worden vermeld dat er op de Dienst Vreemdelingenzaken een onderzoeksplicht rust om zich 

er van te verzekeren dat haar beslissingen deugdelijk zijn. 

2. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve 

rechtshandeling op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die 

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen worden genomen (RvS 25 juni 2004, 

nr. 133.153). 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende dossier 

en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Het verbod van willekeur betekent dat de Dienst Vreemdelingenzaken de in aanmerking komende 

belangen op een juiste wijze dient af te wegen om zodoende te komen tot een weloverwogen besluit. 

In onderhavig geval heeft de bestreden beslissing zich manifest vergist nu de beslissing geen rekening 

houdt met de omstandigheden eigen aan de zaak. Zo werd er geen rekening gehouden met het 

vaststaand gegeven dat verzoeker drie kinderen heeft in België en getrouwd is met een Belgische 

onderdaan noch met de reden van haar tijdelijke afwezigheid. 

Indien zij zou worden teruggedreven wordt haar recht op familiaal en gezinsleven haar ontzegd hetgeen 

een inbreuk inhoudt van artikel 8 van het EVRM. Bovendien zou verzoeker een leven in mensonwaardige 

omstandigheden moeten leven hetgeen een inbreuk op artikel 3 van het EVRM met zich meebrengt. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft dit alles niet deugdelijk onderzocht of is er minstens volledig voorbij 

aan gegaan. Met andere woorden, de overheid heeft de bestreden beslissing niet zorgvuldig voorbereid, 

zonder natrekking van alle gegevens betreffende het administratief dossier van verzoeker en alle daarin 

vervat dienstige stukken. Ze heeft de bestreden beslissing getroffen zonder correcte feitenbevinding en 

zonder belangenafweging en heeft een manifeste beoordelingsfout gemaakt. Bijgevolg schendt de 

bestreden beslissing de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het verbod van 

willekeur. 

3. Uit bovenstaande beschouwingen volgt dat indien België verzoeker terugdrijft en de toegang tot het 

grondgebied ontzegt, zij artikelen 3 en 8 van het EVRM, artikel 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet, de 

materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het verbod van willekeur, schendt.” 

 

2.2. Beoordeling van het ernstig middel 

 

De Raad stelt in eerste instantie vast dat verzoekster weliswaar de schending aanvoert van artikel 3, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet, maar dat zij deze schending op geen enkele wijze toelicht. Zij betwist 

de feitelijke vaststellingen inzake de duur van haar afwezigheid en de rechtsgronden waarop de bestreden 

beslissing is gesteund, niet met concrete argumenten. Waar zij in het algemeen stelt dat de verwerende 

partij geen rekening heeft gehouden met de reden van haar tijdelijke afwezigheid, moet erop worden 

gewezen dat zij buiten een algemene verwijzing naar haar psychiatrische gezondheidstoestand en het 

bijbrengen van een aantal stukken waaruit prima facie blijkt dat zij hiervoor in Peshawar op ambulante 

wijze werd behandeld, op geen enkele wijze aantoont in welke mate dit element de toepassing van de 

door de verwerende partij gehanteerde bepalingen in de weg staat. Verzoekster stelt niet dat er sprake is 

van overmacht die haar heeft verhinderd om terug te keren, laat staan dat zij dit aantoont. Een ambulante 

behandeling volstaat niet om één en ander te doen aannemen.  

 

Verzoekster betoogt dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met het feit dat zij drie 

kinderen heeft in België en getrouwd is met een Belgische onderdaan, en evenmin met de reden van haar 

tijdelijke afwezigheid. Zij betoogt dat, als zij zou worden teruggedreven, haar het recht op een gezinsleven 

wordt ontzegd hetgeen een schending inhoudt van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM) 

 

Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als 

volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

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

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 
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lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

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

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

 

Het door deze bepaling gewaarborgde recht op respect voor het gezinsleven is niet absoluut. Het 

garandeert 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) en het kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 

het voor een staat de algemene verplichting inhoudt om de 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/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, 

Mugenzi/Frankrijk, § 43). De verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel van 

internationaal recht, behoudens hun verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het 

verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië 

(GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij wel degelijk rekening gehouden 

heeft met het gezinsleven van verzoekster in België. Zij heeft hierover gemotiveerd dat er geen schending 

voorligt van artikel 8 van het EVRM omdat een tijdelijke scheiding van verzoekster en haar familie, met 

het oog op het vervullen van de wettelijke bepalingen, haar gezinsleven niet in die mate verstoort dat er 

sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM.    

 

Het komt derhalve aan de verzoekende partij toe om aan te tonen dat er in haar specifieke geval alsnog 

een schending van artikel 8 van het EVRM voorligt. Een loutere verwijzing naar deze bepaling volstaat 

niet, nu hiervoor reeds werd vastgesteld dat de bescherming onder artikel 8 van het EVRM niet absoluut 

is. Verzoekster verwijst dan wel naar de aanwezigheid van haar kinderen en haar echtgenoot in België, 

maar in het licht van haar afwezigheid in België sedert oktober 2018, volstaat dit niet. Verzoekster heeft 

zelf de keuze gemaakt om België te verlaten. Uit de door haar voorgelegde stukken blijkt op het eerste 

gezicht dat zij gedurende die periode in Pakistan heeft verbleven en, zoals reeds gesteld, is niet 

aangetoond dat zij door overmacht was verhinderd om terug naar België te keren binnen de periode die 

haar recht op terugkeer garandeerde. Zij biedt verder geen enkele duidelijkheid over de wijze waarop zij 

al dan niet in contact is gebleven met haar echtgenoot en haar kinderen. Evenmin maakt zij met concrete 

argumenten aannemelijk waarom in de voorliggende omstandigheden een tijdelijke terugkeer om via de 

geëigende procedure aan de verwerende partij te verzoeken om terug te worden toegelaten tot het 

Belgische grondgebied een dermate inbreuk zou vormen op haar gezinsleven dat het een schending met 

zich zou brengen van artikel 8 van het EVRM. Verzoekster toont niet aan dat de verwerende partij op 

onwettige, willekeurige, onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat er geen 

schending is van artikel 8 van het EVRM.  

 

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

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Wie zich wenst te beroepen op deze 

bepaling moet er blijk van geven dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen 

dat zij in het land waarnaar zij mogen worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt om te worden 

blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling en moet zijn beweringen staven met een begin 

van bewijs. Het EHRM is van oordeel dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het 

voldoende concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 

in fine). De bescherming verleend via artikel 3 van het EVRM zal immers slechts in uitzonderlijke gevallen 

toepassing vinden. Een blote bewering of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich 

volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van 

het EVRM kan worden geschonden, volstaat evenmin.  

 

Zoals reeds hiervoor gesteld lijkt uit de stukken van het dossier te kunnen worden afgeleid dat verzoekster 

tijdens haar lange afwezigheid in Pakistan heeft verbleven, en hoewel zij zelf geen enkel zicht biedt op de 

omstandigheden van haar verblijf tijdens deze lange periode, moet in alle redelijkheid worden 

aangenomen dat zij er een zeker netwerk had. Wat er ook van zij: de Raad stelt vast dat verzoekster, 

buiten de algemene bewering dat, indien zij zou worden teruggedreven, zij in mensonwaardige 

omstandigheden zou moeten leven, dit op geen enkele wijze concretiseert. Zij toont dan ook geen 

schending aan van artikel 3 van het EVRM. In die optiek toont verzoekster evenmin aan welk belang zij 

heeft bij haar grief dat de verwerende partij één en ander niet zou hebben onderzocht.  
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2.3. Nu het enig middel niet ernstig is bevonden, is niet voldaan aan één van de cumulatieve voorwaarden 

opdat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan worden bevolen. Deze 

vaststelling volstaat om de vordering af te wijzen.  

  

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: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig april tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


