“La migration est un voyage à la recherche de la dignité”
(François CREPEAU,
bijzonder verslaggever bij de VN
over de mensenrechten van migranten 2011-2017)
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Toegang tot het grondgebied
Binnen de grenzen die het internationaal recht hieraan stelt, bepaalt elke staat zelf
of, en zo ja onder welke voorwaarden, een vreemdeling zijn grondgebied mag betreden. In beginsel heeft bijgevolg een persoon niet het recht vrij het land te kiezen
waar hij wenst te wonen36, en dient een vreemdeling toestemming te vragen om
België binnen te komen. De omstandigheid dat luidens artikel 2, 2° vierde protocol EVRM van 16 september 1963 eenieder vrij is welk land ook, met inbegrip
van het zijne, te verlaten, doet daar geen afbreuk aan; dit recht impliceert niet dat
men een ander land mag binnenkomen en er verblijven37.
De vrijheid die de staten hebben om zelfstandig de regels van toegang tot het
grondgebied en verblijf uit te werken, werd van langsom meer beperkt t.g.v. internationale verdragen38. Het is daarom dat het gemeen recht, d.w.z. het normale statuut, door de staat zelf vastgelegd39, heden ten dage slechts op een minderheid van
vreemdelingen van toepassing is, en dat de regels m.b.t. de vreemdelingen die een
afwijkend statuut bezitten, op een meerderheid van toepassing zijn40.
In een eerste hoofdstuk komt dat gemeen recht aan bod, daarna het afwijkend
recht, van toepassing op wat de bevoorrechte vreemdelingen wordt genoemd, omdat hun statuut beter is dan dat van de vreemdelingen onderworpen aan het gemeen recht.
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Overzicht van het vreemdelingenrecht

Hoofdstuk 1. Het gemeen recht
Een van de grote punten van vooruitgang van de Vreemdelingenwet van 1980 is
dat deze een aantal begrippen nauwkeurig omschrijft en regelt: toegang tot het
grondgebied, kort verblijf, verblijf van meer dan drie maanden en vestiging.

Afdeling 1. Toegang tot het grondgebied
De “toegang tot het grondgebied”41, ook “binnenkomst” geheten, wordt geregeld
in de artikelen 2, 3 en 4 Vw. Deze werden op 15 juli 1996 aangepast aan de Schengenuitvoeringsovereenkomst (SUO). Maar ook in de oorspronkelijke tekst van
15 december 1980 waren ze geen zuiver nationaal recht, ze hielden al rekening
met internationale verplichtingen.
§ 1.

Inleiding: van de Benelux over Schengen naar de Europese Unie

In een eerste fase gebeurde deze internationale samenwerking op het niveau van
de Benelux: artikel 4 Benelux-overeenkomst van 11 april 196042 verlegde de personencontrole naar de buitengrenzen van de Benelux. Aan de binnengrenzen werd
dus geen controle meer uitgevoerd.
Daarna werd gestreefd naar samenwerking in de schoot van de Europese Unie,
toen nog “Europese Gemeenschap” genoemd. De lidstaten meenden echter dat
niet Europa, maar zijzelf hiervoor bevoegd waren. Er begon dan een samenwerking op twee niveaus: intergouvernementeel én binnen de organen van de Europese Gemeenschap zelf. Op dezelfde dag, namelijk op 14 juni 1985, stelde de EGCommissie haar rapport “De voltooiing van de interne markt. Witboek van de
Commissie voor de Europese Raad” voor, en ondertekenden vijf lidstaten van de
Europese Gemeenschap, namelijk de Benelux-landen, Duitsland en Frankrijk te
Schengen, een Luxemburgs dorpje gelegen aan het drielandenpunt Luxemburg,
Duitsland en Frankrijk, een akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de
controles aan de gemeenschappelijke grenzen43.
Er werd zowel op gemeenschaps- als op intergouvernementeel niveau verder gewerkt. In een eerste stadium was het dit laatste dat de bovenhand haalde. Op
19 juni 1990 ondertekenden dezelfde vijf landen de Schengenuitvoeringsovereenkomst44. Deze trad in werking op 26 maart 1995 tussen de vijf ondertekenende lanJill TROCH, “Toegang tot en kort verblijf in België”, T.Vreemd. 2011, 90-106.
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