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 nr. 274 234 van 20 juni 2022 

in de zaken RvV X / IX en RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X, in eigen naam en samen met X als wettelijk vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kind X  

2. X 

  Gekozen woonplaats: Op hun gekozen woonplaats bij 

advocaat Karel JANS 

Jaarbeurslaan 17/12 

3600 GENK 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X in eigen naam en samen met X als wettelijk vertegenwoordigers van de 

minderjarige X, die verklaren van resp. Bosnische en Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 13 juni 2022 

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

vorderen van de beslissing  van 8 juni 2022 tot terugleiding naar de grens en vasthouding in een 

welbepaalde plaats met het oog op overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat (zaak X). 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 13 juni 2022 heeft 

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

van de beslissing van 8 juni 2022 tot terugleiding naar de grens en vasthouding in een welbepaalde plaats 

met het oog op overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat (zaak X). 

 

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’s met opmerkingen en de administratieve dossiers. 

 

Gelet op de beschikkingen van 13 juni 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 juni 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en advocaat K. JANS en van advocaat M. 

DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekende partijen verklaren religieus gehuwd te zijn en zijn samen met hun kind naar België 

gekomen. Zij dienden op 8 december 2021 een verzoek om internationale bescherming in bij de Belgische 

autoriteiten.  

 

Vingerafdrukkenonderzoek toonde onder meer aan dat zij eerder een verzoek om internationale 

bescherming hadden ingediend in Frankrijk.  

 

Op 14 februari 2022 stemden de Franse autoriteiten in met het verzoek tot terugname conform artikel 

18(1)d van de Verordening (EU) Nr. 604/2013 van het Europees 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). 

 

Op 15 maart 2022 nam de verwerende partij in hoofde van elk van de verzoekende partijen en hun 

minderjarig kind de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) op grond van de vaststelling dat België niet verantwoordelijk is 

voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, die aan de Franse autoriteiten 

toekomt.  

 

Verzoekende partijen dienden een beroep tot nietigverklaring in tegen deze beslissingen van 15 maart 

2022. Deze beroepen, bij de Raad gekend onder de rolnummers 273 928 en 274 920, zijn nog hangende.  

 

Op 8 juni 2022 neemt de verwerende partij in hoofde van beide verzoekende partijen en hun minderjarig 

kind de beslissing tot terugleiding naar de grens en vasthouding in een welbepaalde plaats met het oog 

op overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat. Dit zijn de bestreden beslissingen. Ze luiden als volgt: 

 

In hoofde van verzoekster en het minderjarige kind van de verzoekende partijen: 

 

“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 mevrouw, die verklaart te heten, naam : M. voornaam : E. geboortedatum : (…)1983  

geboorteplaats : Rogatica nationaliteit : Bosnië en Herzegovina en  

dochter naam : M. voornaam : A. geboortedatum : (…)2020 geboorteplaats : Marseille, Frankrijk 

nationaliteit : Bosnië en Herzegovina  

wordt teruggeleid naar de grens van de verantwoordelijke lidstaat en wordt vastgehouden in de FITT-

woning te Beauvechain om de effectieve verwijdering van het grondgebied en de overdracht aan de 

verantwoordelijke lidstaat Frankrijk, op basis van het Dublinakkoord van 14.02.2022, 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 haar betekend op 21.03.2022, met een termijn van 10 dagen. Betrokkene wordt vergezeld door haar 

echtgenoot K. A. (°xxx2000), met wie zij religieus gehuwd is, en hun dochter M. A. (°xxx2020). Verder 

heeft zij geen familieleden die in België of in een andere lidstaat verblijven. Ook voor de echtgenoot van 

betrokkene werd op 31.01.2022 een terugnameverzoek gericht aan de Franse instanties. Die stemden op 
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14.02.2022 in met de overname en met de behandeling van het verzoek voor internationale bescherming 

op grond van de Verordening 604/2013. Er werd haar tevens een bijlage 26quater als beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten uitgereikt op 15.03.2022 op basis van het 

feit dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Frankrijk toekomt 

met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 25(2) van 

Verordening 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. De echtgenoot van de 

betrokkene wordt aldus ook overgedragen aan de Franse autoriteiten. Het gezin zal dus niet gescheiden 

worden. Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 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 

15.03.2022. In het hoorrecht van 04.04.2022 haalt zij geen nieuwe elementen aan. We stellen dus vast 

dat betrokkene met haar uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM aantoont. Om tot een 

schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient zij aan te tonen dat er ernstige en zwaarwichtige 

gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in Frankrijk een ernstig en reëel risico loopt te worden 

blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Het louter 

ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan niet volstaan. Betrokkene 

verklaarde in haar hoorrecht van 04.04.2022 dat zij geen medische problemen heeft. Zij vermeldt dat haar 

dochter soms hoest, vooral ’s nachts. Tot op heden heeft betrokkene geen medische attesten of andere 

objectieve elementen aangebracht die aanleiding geven te besluiten dat redenen betreffende de 

gezondheid van het kind een overdracht aan Frankrijk verhinderen of dat redenen van gezondheid bij 

overdracht een risico impliceren op blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden vormen 

van artikel 3 EVRM. Artikel 3 van het EVRM waarborgt overigens 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, hetgeen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending 

van artikel 3 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 hoofde van verzoeker:  

 

“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 : K. voornaam : A. geboortedatum : (…)2000  

geboorteplaats : Serrekunda nationaliteit : Gambia  

wordt teruggeleid naar de grens van de verantwoordelijke lidstaat en wordt vastgehouden in de FITT-

woning te Beauvechain om de effectieve verwijdering van het grondgebied en de overdracht aan de 

verantwoordelijke lidstaat Frankrijk, op basis van het Dublinakkoord van 14.02.2022, 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 28.03.2022, met een termijn van 10 dagen. Betrokkene wordt 

vergezeld door zijn echtgenote M.E. (°xxx1983), met wie hij religieus gehuwd is, en hun dochter M.A. 

(°xxx2020). Verder heeft hij geen familieleden die in België of in een andere lidstaat verblijven. Ook voor 

de echtgenote van betrokkene werd op 31.01.2022 een terugnameverzoek gericht aan de Franse 

instanties. Die stemden op 14.02.2022 in met de overname en met de behandeling van het verzoek voor 

internationale bescherming op grond van de Verordening 604/2013. Er werd haar tevens een bijlage 
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26quater als beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten uitgereikt op 

15.03.2022 op basis van het feit dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de 

asielaanvraag die aan Frankrijk toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen en artikel 25(2) van Verordening 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

26 juni 2013. De echtgenote van de betrokkene wordt samen met hun dochter aldus ook overgedragen 

aan de Franse autoriteiten. Het gezin zal dus niet gescheiden worden. Een schending van artikel 8 EVRM 

wordt niet aannemelijk gemaakt. De beoordeling van artikel 8 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 15.03.2022. Betrokkene brengt in zijn hoorrecht van 

04.04.2022 geen andere elementen aan. 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 15.03.2022. Tijdens het interview dd. 05.01.2022 

in het kader van zijn verzoek tot internationale bescherming had hij al verzet geuit tegen een overdracht 

aan Frankrijk omdat er geen toekomst voor hem of zijn kind is. Betrokkene verklaarde in zijn hoorrecht 

van 04.04.2022 opnieuw dat hij zijn kind een goede toekomst en bescherming wil geven en dat dit in 

Frankrijk niet mogelijk is. Hij stelt dat zijn dochter in Frankrijk geboren is, maar dat ze er geen enkele hulp 

ontvangen hebben. Verder verklaarde de betrokkene dat hij, na zijn negatieve beslissing, niet meer in het 

centrum mocht verblijven en dat hij op straat belandde. Hij kreeg geen financiële hulp meer. Hij verbleef 

3 jaar in Frankrijk en kreeg er 2 negatieve beslissingen, waartegen hij geen beroep kon indienen, omdat 

alles gesloten was omwille van de coronacrisis. Hij beweert dat hij een negatieve beslissing kreeg, omdat 

hij niet naar een interview is kunnen gaan omwille van het coronavirus. De vrees voor vervolging en de 

nood aan subsidiaire bescherming werden reeds door de Franse instanties onderzocht en niet gegrond 

bevonden. Het indienen van een verzoek impliceert immers niet automatisch dat men een gunstige 

beslissing ontvangt in de vorm van een verblijfstitel. Het niet verkrijgen van een verblijfstitel wijst dan ook 

niet automatisch op een inbreuk op artikel 3 EVRM. Er moet benadrukt worden dat het afwijzen van een 

verzoek om internationale bescherming, het vervolgens opdragen terug te keren naar het land van 

herkomst en het nemen van maatregelen met het oog op de verwijdering onlosmakelijk deel uitmaken van 

een asiel- en immigratiebeleid en op zich geen onmenselijke of vernederende behandeling inhouden in 

de zin van artikel 3 EVRM. 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 vernederende 

behandelingen of bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 

3 EVRM kan niet volstaan. Betrokkene verklaarde in zijn hoorrecht van 04.04.2022 dat hij geen medische 

problemen heeft. Hij vermeldt dat zijn dochter soms hoest, vooral ’s nachts. Tot op heden heeft betrokkene 

geen medische attesten of andere objectieve elementen aangebracht die aanleiding geven te besluiten 

dat redenen betreffende de gezondheid van het kind een overdracht aan Frankrijk verhinderen of dat 

redenen van gezondheid bij overdracht een risico impliceren op blootstelling aan omstandigheden die een 

schending zouden vormen van artikel 3 EVRM. Artikel 3 van het EVRM waarborgt overigens 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, hetgeen in voorliggende 

zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 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  

 

[…]” 

 

2. Ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

Ambtshalve wordt erop gewezen dat de Raad niet bevoegd is om kennis te nemen van de onderhavige 

vorderingen, in de mate dat zij gericht zijn tegen de beslissingen tot vasthouding in een welbepaalde aan 

de grens gelegen plaats.  
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Immers, artikel 71, 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) luidt als 

volgt: 

 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen 7, 8bis, § 4, 27, 29, tweede lid, 44septies, § 1, 51/5, § 1, tweede lid, en § 4, derde lid, 

51/5/1, § 1, tweede lid, en § 2, derde lid, 74/6 en 57/32, § 2, tweede lid kan tegen die maatregel beroep 

instellen door een verzoekschrift neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn 

verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen.” 

 

De vorderingen zijn onontvankelijk inzoverre ze zijn gericht tegen de beslissingen tot vasthouding.  

 

3. Samenvoeging 

 

De Raad acht het in het kader van een goede rechtsbedeling gepast om de beide zaken samen te voegen, 

gelet op hun verknochtheid. 

 

4. 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 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. 

 

4.1. Uiteenzetting van het middel 

 

Het enig middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 3 en 8 van het Europees verdrag voor de 

rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna : het EVRM) en het motiveringsbeginsel.  In 

de mate dat het gelijklopend is in de beide zaken, wordt het als volgt uiteengezet:  

 

“De thans bestreden beslissing houdt op geen enkele wijze rekening met de belangen van de minderjarige 

juffrouw A. M., een peuter van anderhalf jaar oud, en er worden geen enkele garanties geboden door 

verwerende partij dan wel de Franse staat wat betreft de rechten van de minderjarige. 

Dat het in strijd is met art. 3 EVRM om een minderjarige van anderhalf jaar oud over te dragen aan een 

andere lidstaat terwijl er geen garanties bestaan op enig onderdak. 

Dat overeenkomstig het meest recente AIDA-rapport de Franse staat systematisch slechts 59% van de 

asielaanvragers bij een eerste asielverzoek een opvangplaats biedt in strijd met de lokale wetgeving. Dat 

verzoeker en zijn gezin in Frankrijk een tweede asielaanvraag hebben ingediend, waardoor ze zowel de 

iure als de facto geen opvangplaats kunnen bemachtigen, hetgeen ook de reden was voor hun vertrek 

naar België. 

Dat een dakloze familie geen gezinsleven kan hebben, hetgeen een schending uitmaakt van art. 8 EVRM. 

Verzoeker heeft reeds in het gehoor d.d. 4 april 2022 aan verwerende partij aangegeven dat de dochter 

thans reeds ’s nachts hoest. 

Als dochter van anderhalf jaar oud als een dakloze op straat dient te leven zonder enige toegang tot 

onderdak, medische zorgen en aangepaste peutervoeding, zal dit een onmenselijke en vernederende 

behandeling uitmaken. 
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Het gevolg van deze praktijk is dat de Dienst Vreemdelingenzaken nooit enige beoordeling heeft kunnen 

maken van art. 3 EVRM en art. 8 EVRM noch van de medische toestand van verzoeker. 

Verzoekende partij vraagt dan ook om de bestreden beslissing te schorsen met uiterst dringende 

noodzakelijkheid, vanwege de schending van art. 8 EVRM en art. 3 EVRM.” 

 

In het verzoekschrift in de zaak 276 437 wordt daaraan nog toegevoegd dat het motiveringsbeginsel is 

geschonden, om de volgende reden: 

 

“Dat bovendien het motief dat verzoeker E. M. gebruik zou maken van de identiteit K.  H. onjuist is. Mevr. 

E. M. heeft zowel in Frankrijk als in België internationale bescherming aangevraagd onder haar eigen 

naam. Deze bewering vanwege verwerende partij in de bestreden beslissing wordt bovendien geheel niet 

gemotiveerd.” 

 

4.2. Beoordeling van het middel 

 

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

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". 

 

De verzoekende partijen wijzen op hun minderjarig kind en verwijzen naar het meest recente AIDA-rapport 

luidens hetwelk de Franse staat systematisch slechts 59 procent van de verzoekers om internationale 

bescherming bij een eerste VIB een opvangplaats biedt.  

 

Verzoekende partijen hadden dat ook reeds verklaard aan de verwerende partij, die hierop in de bestreden 

beslissingen is ingegaan als volgt: 

 

“Tijdens het interview dd. 05.01.2022 in het kader van zijn verzoek tot internationale bescherming had hij 

al verzet geuit tegen een overdracht aan Frankrijk omdat er geen toekomst voor hem of zijn kind is. 

Betrokkene verklaarde in zijn hoorrecht van 04.04.2022 opnieuw dat hij zijn kind een goede toekomst en 

bescherming wil geven en dat dit in Frankrijk niet mogelijk is. Hij stelt dat zijn dochter in Frankrijk geboren 

is, maar dat ze er geen enkele hulp ontvangen hebben. Verder verklaarde de betrokkene dat hij, na zijn 

negatieve beslissing, niet meer in het centrum mocht verblijven en dat hij op straat belandde. Hij kreeg 

geen financiële hulp meer. Hij verbleef 3 jaar in Frankrijk en kreeg er 2 negatieve beslissingen, waartegen 

hij geen beroep kon indienen, omdat alles gesloten was omwille van de coronacrisis. Hij beweert dat hij 

een negatieve beslissing kreeg, omdat hij niet naar een interview is kunnen gaan omwille van het 

coronavirus. De vrees voor vervolging en de nood aan subsidiaire bescherming werden reeds door de 

Franse instanties onderzocht en niet gegrond bevonden. Het indienen van een verzoek impliceert immers 

niet automatisch dat men een gunstige beslissing ontvangt in de vorm van een verblijfstitel. Het niet 

verkrijgen van een verblijfstitel wijst dan ook niet automatisch op een inbreuk op artikel 3 EVRM. Er moet 

benadrukt worden dat het afwijzen van een verzoek om internationale bescherming, het vervolgens 

opdragen terug te keren naar het land van herkomst en het nemen van maatregelen met het oog op de 

verwijdering onlosmakelijk deel uitmaken van een asiel- en immigratiebeleid en op zich geen onmenselijke 

of vernederende behandeling inhouden in de zin van artikel 3 EVRM. 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 vernederende behandelingen of bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van 

een vermeende schending artikel 3 EVRM kan niet volstaan.”  

 

Zoals reeds uit de feitenuiteenzetting en uit de motieven van de bestreden beslissingen is gebleken, werd 

op 15 maart 2022 in hoofde van de verzoekende partijen en hun minderjarig kind een beslissing genomen 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten genomen 

in het kader van de Dublin III-verordening. De verzoekende partijen dienden uitsluitend een beroep tot 

nietigverklaring in tegen deze beslissing zodat niet kon worden verzocht om, conform artikel 39/85 van de 

Vreemdelingenwet, de behandeling van dit beroep te versnellen. Zij hebben ook op geen enkele wijze 

aangegeven dat dit noodzakelijk zou zijn voor de beoordeling van de onderhavige vordering tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid.  

 

Uit het overname-akkoord waarmee de Franse autoriteiten op 14 februari 2022 aan de verwerende partij 

hebben laten weten akkoord te zijn met de overname van de verzoekende partijen en hun minderjarig 

kind, blijkt dat de overname plaats vindt in toepassing van artikel 18,1, d) van de Dublin III-verordening. 
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Deze bepaling heeft betrekking op de overname van “een onderdaan van een derde land of een staatloze 

wiens verzoek is afgewezen en die een verzoek heeft ingediend in een andere lidstaat of die zich zonder 

verblijfstitel ophoudt in een andere lidstaat”. Verder blijkt uit de stukken van het dossier dat de overdracht 

dient plaats te vinden via de luchthaven van Nice, dat verzoekers een doorlaatbewijs hebben voor de 

overdracht van België naar Frankrijk waar zij zich in Nice dienen aan te melden, en dat de geplande vlucht 

ook naar Nice gaat.  Uit het schrijven van de Franse autoriteiten blijkt verder ook dat nadat de overdracht 

heeft plaatsgevonden, de “préfecture des Alpes Maritimes” belast wordt met de verwijdering van 

verzoekers. Zoals de verwerende partij ook al in de bestreden beslissing heeft gesteld, houdt “het afwijzen 

van een verzoek om internationale bescherming, het vervolgens opdragen terug te keren naar het land 

van herkomst en het nemen van maatregelen met het oog op de verwijdering –als onlosmakelijk deel van 

een asiel- en immigratiebeleid-  op zich geen onmenselijke of vernederende behandeling in in de zin van 

artikel 3 EVRM”. Verzoekende partijen betogen niet dat hun verzoeken om internationale bescherming 

door de Franse autoriteiten ten onrechte zouden zijn afgewezen, laat staan dat zij aanvoeren of aantonen 

dat zij door de thans bestreden beslissingen het risico lopen op een indirect refoulement. Aangezien het 

hen in die omstandigheden toekomt om gevolg te geven aan de verwijderingsmaatregel die in hunnen 

hoofde werd genomen, is de verwijzing naar de situatie in Frankrijk voor de verzoekende partijen om 

internationale bescherming in wezen niet relevant.  

 

Voor zover zij in Frankrijk alsnog een nieuwe VIB zouden wensen in te dienen, wijst de Raad nog op het 

volgende. 

 

In de mate dat de verzoekende partijen verwijzen naar “het meest recente AIDA-rapport” zonder meer, 

moet ervan worden uitgegaan dat dit het AIDA-rapport betreft waarop de verwerende partij zich heeft 

gebaseerd in het kader van de totstandkoming van de bijlages 26quater die in hoofde van de verzoekende 

partijen werden genomen.  Uit dit rapport, dat zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat de 

verschillende Franse opvangstructuren voor verzoekers van internationale bescherming gericht zijn op de 

huisvesting van gezinnen en koppels, wat het moeilijk maakt voor alleenstaanden om toegang te krijgen 

(AIDA-rapport p. 103). Dit werd overigens ook al vastgesteld in het kader van de bijlages 26quater die in 

hoofde van de verzoekende partijen werden genomen, en verzoekers brengen geen concrete argumenten 

bij waaruit zou blijken dat de informatie in het rapport, die er precies op wijst dat inzake opvang voorrang 

wordt gegeven aan gezinnen, niet correct zou zijn. Hun loutere bewering dat zij geen opvang zouden 

hebben gekregen met alle gevolgen vandien voor het kind, volstaat in casu niet om aan te nemen dat 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 bij verwijdering naar het land van 

bestemming, in casu Frankrijk.   

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM is niet aangetoond.  

 

Nu het uitgangspunt van de verzoekende partijen, met name dat het gezin, en dan in het bijzonder het 

minderjarige kind van verzoekers, in Frankrijk als dakloos zal moeten zien te overleven, niet is 

aangetoond, volstaat deze vaststelling om evenmin een schending van artikel 8 van het EVRM aan te 

nemen.  

 

Wat betreft de specifiek door verzoekster opgeworpen schending van de motiveringsplicht, stelt de Raad 

vast dat het geviseerde motief uitsluitend werd opgenomen in de beslissing tot vasthouding. Onder punt 

2 werd al gesteld dat de Raad niet bevoegd is om te oordelen over de wettigheid van deze beslissing, 

zodat dit middelonderdeel niet ontvankelijk is.  

 

Nu geen van de aangevoerde middelonderdelen ernstig is, moet worden vastgesteld dat niet is voldaan 

aan één van de cumulatieve voorwaarden opdat de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid zou 

kunnen worden bevolen. De vorderingen moeten derhalve worden verworpen.    

 

5. 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. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De zaken X en X worden samengevoegd. 

 

Artikel 2 

 

De vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig juni tweeduizend tweeëntwintig door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. WIJNANTS 

 


