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 nr. 167 196 van 4 mei 2016 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 29 januari 2016 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 30 december 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13) en tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies), beide aan de verzoeker op dezelfde 

dag ter kennis gebracht. 

 

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. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 2 februari 2016 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 februari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoeker, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, komt op 29 november 1998 België 

binnen zonder enig identiteitsdocument en vraagt op 3 december 1998 asiel aan. Op 7 juni 1999 neemt 

de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een beslissing tot weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten. Op 24 januari 2000 neemt de Commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen een bevestigende beslissing van weigering van verblijf ten aanzien van 
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de verzoeker. Bij arrest nr. 93.520 van 23 februari 2001 verwerpt de Raad van State de vordering tot 

schorsing en het beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing. 

 

1.2. Op ongekende datum dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van het op dat ogenblik geldende artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

Vreemdelingenwet). Op 29 oktober 2001 wordt de aanvraag zonder voorwerp verklaard. 

 

1.3. Op 26 januari 2003 wordt aan de verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten met 

beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 

 

1.4. Op 28 januari 2003 is de verzoeker zonder verzet vertrokken. 

 

1.5. De verzoeker komt op 18 september 2011 terug aan in België en wordt op 19 september 2011 te 

Oostende in het bezit gesteld van een aankomstverklaring waaruit blijkt dat hij wordt toegelaten tot 

verblijf tot 24 oktober 2011. 

 

1.6. Op 3 oktober 2011 dient de verzoeker een tweede asielaanvraag in. Op 7 februari 2014 neemt de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot weigering van 

inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Bij arrest nr. 135 906 van 7 januari 2015 

verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) het beroep tegen deze beslissing. 

 

1.7. Op 4 oktober 2011 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 19 november 2013 wordt de aanvraag ongegrond bevonden. 

 

1.8. Op 10 juni 2013 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 19 februari 2014 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. 

Tegen deze beslissing wordt een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring ingediend bij 

de Raad. Deze zaak is gekend onder het nr. 149 678. 

 

1.9. Op 30 december 2015 wordt aan de verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). Dit is de eerste bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan de verzoeker ter kennis wordt 

gebracht. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

De heer (…) 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België onmiddellijk te verlaten, evenals het grondgebied 

van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen
(2)

, tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 1°: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van 

de vereiste documenten: de betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig 

visum. 

 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 3° + art. 74/14 §3, 3°: wordt door de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of zijn gemachtigde, L. V. e. H. (…) , attaché, geacht de 

openbare orde te kunnen schaden: betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel, feit 

waarvoor hij op 28.05.2015 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Gent tot een niet 

definitieve gevangenisstraf van 4 jaar met onmiddellijke aanhouding. 

 

Betrokkene heeft een partner in België die geen recht op verblijf heeft . Hij heeft familie in België. Het 

wordt niet betwist dat hij zich kan beroepen op een gezins- en privéleven in de zin van het artikel 8 van 

het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Dit 

stelt hem echter niet vrij van de verplichting in het bezit te zijn van de in artikel 2 van de wet van 

15 december 1980 vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten. De in artikel 2, eerste lid, 2° van 

voornoemde wet vereiste documenten hebben immers tot doel een controle uit te oefenen betreffende 
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de identiteit, de burgerlijke staat en het strafrechtelijk verleden van de vreemdeling die het grondgebied 

wenst te betreden of er wenst te verblijven. Daarenboven verstoort een tijdelijke scheiding van 

betrokkene met zijn partner/gezin, met het oog op het vervullen van de noodzakelijk formaliteiten ter 

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

schending van het artikel 8 van het voornoemde verdrag. 

 

Betrokkene werd niet erkend als vluchteling. 

 

Hij heeft op 04.10.2011 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet 

van 15 december 1980 ingediend. Deze aanvraag werd op 19.11.2013 ongegrond verklaard. Deze 

beslissing is aan betrokkene op 21.01.2014 betekend. 

 

Hij heeft op 07.06.2013 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

wet van 15 december 1980 ingediend. Deze aanvraag werd op 19.02.2014 onontvankelijk verklaard. 

Deze beslissing is aan betrokkene op een onbepaalde datum betekend. 

(…)” 

 

1.10. Op 30 december 2015 wordt de verzoeker tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor drie 

jaar opgelegd. Dit is de tweede bestreden beslissing die op dezelfde dag aan de verzoeker ter kennis 

wordt gebracht. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

■ 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

□ 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

 

betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel, feit waarvoor hij op 28.05.2015 werd 

veroordeeld door de correctionele rechtbank van Gent tot een niet definitief gevangenisstraf van 4 jaar 

met onmiddellijke aanhouding. 

 

Hij heeft op 04.10.2011 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet 

van 15 december 1980 ingediend. Deze aanvraag werd op 19.11.2013 ongegrond verklaard. Deze 

beslissing is aan betrokkene op 09.12.2013 betekend. 

 

Hij heeft op 07.06.2013 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

wet van 15 december 1980 ingediend. Deze aanvraag werd op 19.02.2014 onontvankelijk verklaard. 

Deze beslissing is aan betrokkene op een onbepaalde datum betekend. 

 

Betrokkene werd niet erkend als vluchteling 

 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid: 

■ voor het vrijwillig vertrek is geen enkele termijn toegestaan en/of 

□ een vroegere beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd 

 

Betrokkene heeft een partner in België die geen recht op verblijf heeft. Hij heeft familie in België. Het 

wordt niet betwist dat hij zich kan beroepen op een gezins- en privéleven in de zin van het artikel 8 van 

het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Dit 

stelt hem echter niet vrij van de verplichting in het bezit te zijn van de in artikel 2 van de wet van 

15 december 1980 vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten. De in artikel 2, eerste lid, 2° van 

voornoemde wet vereiste documenten hebben immers tot doel een controle uit te oefenen betreffende 

de identiteit, de burgerlijke staat en het strafrechtelijk verleden van de vreemdeling die het grondgebied 

wenst te betreden of er wenst te verblijven. Daarenboven verstoort een tijdelijke scheiding van 

betrokkene met zijn partner/gezin, met het oog op het vervullen van de noodzakelijk formaliteiten ter 

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

schending van het artikel 8 van het voornoemde verdrag. 
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Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel, feit waarvoor hij op 28.05.2015 werd 

veroordeeld door de correctionele rechtbank van Gent tot een niet definitievef gevangenisstraf van 4 

jaar met onmiddellijke aanhouding 

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare te 

schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de 

openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel. 

 

Het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender welk moment gedurende de komende 3 

jaar een opschorting of opheffing van het inreisverbod te vragen in het kader van haar recht op gezins- 

en familiaal leven, overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen terzake. Indien betrokkene 

effectief voldoet aan de voorwaarden om een recht op verblijf in het Rijk te bekomen hoeft onderhavig 

inreisverbod voor haar dan ook geenszins een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te vormen. 

(…)” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Het administratief dossier bevindt zich tevens in het rechtsplegingsdossier van de zaak met nummer 

149 678.  

 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie op van niet-ontvankelijkheid 

van het beroep, in zoverre het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing. Zij ontwaart in hoofde van 

de verzoeker een gebrek aan het rechtens vereiste belang omdat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris bij het nemen van de eerste bestreden beslissing, die (onder meer) gestoeld is op 

artikel 7, eerste lid, 1°, van de Vreemdelingenwet, niet beschikt over een discretionaire bevoegdheid en 

een eventuele vernietiging van deze beslissing de verzoeker bijgevolg geen enkel nut kan opleveren. 

 

3.2. De Raad wijst er op dat artikel 7, eerste lid, van de Vreemdelingenwet enkel geldt onverminderd 

meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag en dat de verzoeker onder meer de 

schending van de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet 

van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) aanvoert. Door te stellen van oordeel te zijn dat de verzoeker geen 

schending van een hogere rechtsnorm aantoont, loopt de verwerende partij vooruit op het onderzoek 

van de middelen door de Raad. 

 

Er kan niet zonder meer worden vastgesteld dat de verzoeker geen belang heeft bij de nietigverklaring 

van de eerste bestreden beslissing. De door de verwerende partij opgeworpen exceptie wordt 

verworpen. 

 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1.1. In een eerste middel, dat uitsluitend gericht is tegen de eerste bestreden beslissing, voert de 

verzoeker de schending aan van de artikelen 7, 62 en 74/13 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

van de artikelen 3 en 8 van het EVRM, van artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie (hierna: Handvest), van de motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

evenredigheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“4.1.1. Het evenredigheidsbeginsel stelt ertoe dat het bestuur een belangenafweging maakt, en in rechte 

en in feite een verantwoorde beslissing neemt. 

 

Zo stelde Professor SUETENS in 1981 dat het redelijkheidsbeginsel is geschonden "wanneer het 

bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, m.a.w. 

wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld" (zie M. BOES, "Het redelijkheidsbeginsel" in 
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Administratieve Rechtsbibliotheek: Beginselen van behoorlijk bestuur, I. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (eds.), Brugge, die Keure, 2006, nr. 235). 

 

"Heel precies kan men stellen dat het redelijkheidsbeginsel een aspect is van het motiveringsbeginsel. 

Het motiveringsbeginsel is erg ruim, en zelfs al beperkt men het tot het "afdoende" karakter, omvat het 

vele aspecten zoals OPDEBEEK en COOLSAET aantonen: de motivering moet duidelijk zijn, niet 

tegenstrijdig, juist, pertinent, concreet, precies en volledig" (zie M. BOES, l.c., nr. 238, p. 179). 

 

"Om na te gaan of het bestuur de grenzen van redelijkheid niet heeft overschreden, zal de rechter tot 

een marginale toetsing van het bestuursoptreden overgaan en de kennelijke wanverhouding tot de 

feiten waarop de beslissing is gebaseerd, sanctioneren. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel over te doen maar is enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het 

tegen alle redelijkheid ingaat, wanneer de door het bestuur geponeerde verhouding tussen beslissing en 

feiten in werkelijkheid ontbreekt" (zie A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE 

LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 55 - 56). 

 

Het spreekt voor zich dat de bestreden beslissing een enorme impact heeft op de verblijfs- en 

gezinssituatie van de verzoeker. 

 

Daarentegen neemt het bestuur de ingrijpende beslissing zonder de nodige zorgvuldigheid en zonder 

afdoende motivering. 

 

De summiere motivering is niet in rechte en in feite evenredig met het belang van de beslissing voor de 

verzoeker. 

 

4.1.2. Het bestreden bevel is genomen in uitvoering van het art. 7 van de Vreemdelingenwet (Vw.), dat 

bepaalt dat de hogere rechtsnormen onverminderd gelden: 

"(…)" 

 

Bovendien stelt het art. 74/13 van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk dat het bestuur rekening dient te 

houden met de persoonlijke elementen van het dossier bij ELKE verwijderingsmaatregel: 

"(…)" 

 

De bestreden beslissing valt niet te verzoenen met deze wetsbepaling. 

 

Overeenkomstig het artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk 

moeten worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering 

afdoende moet zijn. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie erkent expliciet in de bestreden 

beslissing van uitwijzing dat de verzoeker zich kan beroepen op zijn gezins- en privéleven. 

 

"Hij heeft familie in België. Het wordt niet betwist dat hij zich kan beroepen op een gezins- en privéleven 

in de zin van het artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden." 

 

De verzoeker heeft inderdaad verblijfsgerechtigde ouders en kinderen. 

Verzoeker verblijft bovendien reeds geruime tijd in België. 

De verzoeker is duurzaam lokaal verankerd in België. Zijn ouders en kinderen zijn verblijfsgerechtigd in 

België. 

 

Er is een door de Dienst Vreemdelingenzaken in de beslissing erkend recht op gezin- en familieleven. 

 

In dat opzicht diende de verzoeker op datum van 07/09/2013 een aanvraag tot machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, doch werd deze aanvraag ten onrechte als 

onontvankelijk afgewezen door de Dienst Vreemdelingenzaken. 
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Verzoeker tekende hoger beroep aan tegen de negatieve beslissing genomen in het kader van de 

aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Deze procedure is nog hangende, waardoor de humanitaire regularisatieaanvraag nog niet definitief 

gewezen zijn. 

 

Inmengingen op het art. 8 EVRM kunnen enkel gebeuren wanneer deze voorzien zijn in de wet en 

noodzakelijk in een democratische samenleving. Hieromtrent dient een belangenafweging te gebeuren 

(EHRM, 5 februari 2002, Conka/Belgique, § 83). 

 

De bestreden beslissing motiveert geenszins welke belangenafweging werd gemaakt of waarom de 

bestreden beslissing art. 8 EVRM niet zou schenden. 

 

Uit de beslissing blijkt dus ook niet waarom dit recht op gezin en familieleven dat expliciet erkend wordt, 

niet opweegt tegen zijn uitwijzing. 

 

- De gemachtigde verwijst weliswaar naar de openbare orde, zijnde een veroordeling van de 

correctionele rechtbank maar dient er zelf onmiddellijk aan toe te voegen dat het een "niet definitieve 

gevangenisstraf betreft. 

Sterker nog. 

Aangezien de verzoeker verzet heeft aangetekend en zijn verzet ontvankelijk is verklaard, is de 

verzoeker zelfs nog niet te beschouwen als zijnde veroordeeld. 

De zaak dient nog op verzet ten gronde beslecht te worden. 

In hoofde van de erzoeker is er dus nog geen sprake van een eindvonnis. De procedure en het 

onderzoek zijn nog hangende. 

Volgens de onschuldigheidspresumptie en het principe 'onschuldig tot het tegendeel bewezen is', kan 

de Dient Vreemdelingenzaken niet zonder meer stellen dat verzoeker een gevaar vormt voor de 

openbare orde. 

 

De verzoeker kan dan ook terecht zijn familie- en gezinsleven dat expliciet erkend wordt door de Dienst 

Vreemdelingenzaken inroepen ten opzichte van het uitwijzingsbevel dat zich beroept op een niet 

definitieve veroordeling bij verstek, die ondertussen ongedaan is gemaakt ingevolge verzoekers verzet. 

 

De beslissing is niet afdoende gemotiveerd en dient te worden vernietigd. 

 

Er dient terdege rekening gehouden te worden met het feit dat de verzoeker hier een waarachtig gezins- 

en familieleven heeft op ons grondgebied. 

 

Art. 74/13 Vw. stelt zeer duidelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken verplicht is om rekening te houden 

met het familie- en gezinsleven. 

 

Op de Dienst Vreemdelingenzaken ligt aldus de plicht om uitdrukkelijk op grond van art. 74/13 Vw. te 

motiveren waarom zij ondanks het gezinsleven het noodzakelijk acht om een bevel om het grondgebied 

te verlaten af te leveren. 

 

De bestreden beslissing valt geenszins te verzoenen met de hogere rechtsnorm volgende uit het artikel 

8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat luidt als volgt: 

"(…)" 

 

Het art. 8 EVRM beschermt het gezins-en familieleven, gezien de feitelijke omstandigheden kan in casu 

geenszins het familieleven worden betwist. 

 

Het respect voor art. 8 EVRM in hoofde van de staat is niet enkel een negatieve verplichting, maar 

houdt ook een positieve verplichting in (Marckx et Johnston : EHRM, 13 juni 1979, Marckx/Belgique, 

serie A, nr. 31, p. 15; EHRM, 18 december 1986, Johnston/lerland, serie A, nr. 112, p. 25.), (EHRM, 22 

juni 1989, Eriksson /Zweden, serie A, nr. 156; EHRM 23 sept. 1994, Hokkanen/Finland, serie A, nr 299-

A). 

 

Inmengingen op art. 8 EVRM kunnen enkel gebeuren wanneer deze voorzien zijn in de wet en 

noodzakelijk in een democratische samenleving. Hieromtrent dient een belangenafweging te gebeuren 

(EHRM, 5 februari 2002, Conka/Belgique, § 83). 
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De bestreden beslissing motiveert geenszins welke belangenafweging werd gemaakt of waarom de 

bestreden beslissing art. 8 EVRM niet zou schenden. 

 

4.1.3. Art. 74/13 Vw. stelt eveneens zeer duidelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken verplicht is om 

rekening te houden met de gezondheid. 

 

Verzoeker heeft zware medische problemen. 

Verzoeker lijdt aan kanker in stadium 2. 

Verzoeker verkreeg in België reeds vele jaren chemotherapie en andere medische behandelingen. 

Daarnaast lijdt verzoeker actueel nog aan Cataract aan beide ogen, recidiverende sinusitis en 

depressie. 

 

Ten gevolge van deze medische problemen, diende de verzoeker op datum van 04/10/2011 een 

aanvraag in tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 in. 

 

Deze aanvraag werd ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. 

 

Verzoeker tekende beroep aan tegen de negatieve beslissing genomen in het kader van de aanvraag in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Deze procedure is eveneens nog hangende, waardoor de medisch regularisatieaanvraag nog niet 

definitief gewezen zijn. 

 

4.1.4. In arrest nr. 156 153 van 5 november 2015, bevestigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

dat er inderdaad een zekere belangenafweging moet worden gemaakt in het licht van artikel 8 EVRM. 

 

De Raad stelde als volgt in haar motivering: "Immers, door de elementen van deze belangenafweging 

niet uitdrukkelijk weer te geven in de bestreden beslissing gaat de verwerende partij voorbij aan het feit 

dat zij gehouden is tot een uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en dit overeenkomstig 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en 

overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet De belangrijkste bestaansreden van deze formele 

motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven 

moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan 

worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die 

gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is 

kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is 

de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden." 

 

Het moge duidelijk zijn dat de Dienst Vreemdelingenzaken een uiterst summiere standaardbeslissing 

heeft genomen die niet draagkrachtig motiveert dat de belangenafweging afdoende is om de bestreden 

beslissing van uitwijzing te nemen zonder het recht op art. 8 E.V.R.M., dat erkend wordt door de Dienst 

Vreemdelingenzaken, niet te schenden. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken schendt zonder meer de motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel, de 

zorgvuldigheidsplicht, art. 74/13 Vw. en art. 8 EVRM. De bestreden beslissing dient dan ook te worden 

vernietigd.” 

 

4.1.2.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op 

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van 

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving 

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop 

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen zet de verzoeker nergens in zijn verzoekschrift uiteen op welke 

wijze hij artikel 3 van het EVRM door de eerste bestreden beslissing geschonden acht. Het enig middel 

is, wat dit betreft, niet-ontvankelijk. 

 

4.1.2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan 
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worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de eerste bestreden beslissing verwezen naar 

de toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 7, eerste lid, 1° en 3°, en 74/14, § 3, 3°, van de 

Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat de verzoeker een 

bevel om het grondgebied onmiddellijk te verlaten wordt afgegeven omdat hij “niet in het bezit (is) van 

een paspoort voorzien van een geldig visum” en omdat hij geacht wordt de openbare orde te kunnen 

schaden nu hij door de correctionele rechtbank van Gent veroordeeld werd tot een niet definitieve 

gevangenisstraf van vier jaar met onmiddellijke aanhouding wegens mensenhandel. Verder wordt 

overwogen dat de verzoeker zich kan beroepen op een gezins- en privéleven in de zin van artikel 8 van 

het EVRM, doch dat dit hem “niet vrij(stelt) van de verplichting in het bezit te zijn van de in artikel 2 van 

de wet van 15 december 1980 vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten”, waarbij wordt toegelicht 

dat deze documenten “tot doel (hebben) een controle uit te oefenen betreffende de identiteit, de 

burgerlijke staat en het strafrechtelijk verleden van de vreemdeling die het grondgebied wenst te 

betreden of er wenst te verblijven”, en dat “een tijdelijke scheiding van betrokkene met zijn 

partner/gezin, met het oog op het vervullen van de noodzakelijk formaliteiten ter voldoening van de 

wettelijke bepalingen, het gezinsleven niet in die mate (verstoort) dat er sprake kan zijn van een 

schending van het artikel 8 van het voornoemde verdrag”. Gelet op het voorgaande kan de verzoeker 

niet worden bijgetreden waar hij stelt dat “(d)e bestreden beslissing (…) geenszins (motiveert) welke 

belangenafweging werd gemaakt of waarom de bestreden beslissing art. 8 EVRM niet zou schenden”. 

Tevens wordt overwogen dat de verzoeker niet erkend werd als vluchteling en dat zijn aanvragen om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter en 9bis van de Vreemdelingenwet respectievelijk 

ongegrond en onontvankelijk werden verklaard. De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze 

motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de 

eerste bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de 

formele motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het eerste middel blijkt dat de verzoeker de motieven 

van de eerste bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is 

bereikt. 

 

Gelet op het voorgaande kan niet worden gesteld dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 

een uiterst summiere standaardbeslissing heeft genomen. Ten overvloede kan nog worden opgemerkt 

dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn 

van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet 

betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 

164.171 en RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

4.1.2.3. De verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de 

Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De 

Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de artikelen 7 en 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, artikel 8 van het EVRM en artikel 7 van het Handvest. 

 

4.1.2.3.1. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 
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nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer de verzoeker een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats 

zijn taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het 

bestaan van het door hem ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de 

wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

In casu blijkt uit de eerste bestreden beslissing dat niet wordt betwist dat de verzoeker zich op een 

gezins- en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM kan beroepen. 

 

Inzake immigratie heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) er bij diverse 

gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig 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 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; 

EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM 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). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van 

de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de 

binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila 

Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 

28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd 

om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. 

 

In casu wordt niet betwist dat het een eerste toelating tot het Rijk betreft. In het geval van een eerste 

toelating moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat 

om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 

28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 8 van het 

EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggende individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, § 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

gezins- en privéleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- 

en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. 

v. Noorwegen, § 89). In casu toont de verzoeker niet met concrete gegevens aan dat hij zijn privé- en 

gezinsleven niet kan verder zetten in zijn land van herkomst of elders. De verzoeker wijst niet op 

precieze onoverkomelijke hinderpalen die de voortzetting van zijn privé- en gezinsleven als dusdanig 

verhinderen in het land van herkomst of elders. Tevens toont de verzoeker niet aan dat hij zijn gezins- 

en privéleven enkel in België kan verder zetten. 

 

Uit de eerste bestreden beslissing blijkt geen disproportionaliteit tussen de belangen van de verzoeker 

enerzijds, die in se erin bestaan om zijn gezinsleven verder te zetten in België hoewel hij niet voldoet 

aan enige verblijfsvoorwaarde gesteld in de Vreemdelingenwet en hij bovendien geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden gezien zijn recente veroordeling door de correctionele rechtbank van 

Gent tot een niet definitieve gevangenisstraf van vier jaar met onmiddellijke aanhouding wegens 

mensenhandel, en de belangen van de Belgische staat in het kader van het doen naleven van de 

verblijfsreglementering en het handhaven van de openbare orde anderzijds. 
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De verzoeker laat weliswaar gelden dat hij verzet heeft aangetekend tegen zijn veroordeling en dat gelet 

op het vermoeden van onschuld niet kan worden gesteld dat hij een gevaar vormt voor de openbare 

orde, doch hiermee toont hij niet aan dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris op grond 

van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat hij geacht wordt 

de openbare orde te kunnen schaden. Het vermoeden van onschuld belet immers niet dat de 

gemachtigde op grond van een eigen onderzoek een standpunt inneemt met betrekking tot feiten die 

nog niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid (RvS 28 juni 2004, nr. 133.173; RvS 

14 juli 2008, nr. 185.388) en a fortiori met betrekking tot feiten die reeds tot een (niet definitieve) 

veroordeling bij verstek hebben geleid. 

 

Waar de verzoeker tenslotte nog verwijst naar het arrest nr. 156 153 van 5 november 2015 van de 

Raad, dient in herinnering te worden gebracht dat rechterlijke beslissingen in de continentale 

rechtstraditie geen precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 

5885 (c); RvS 18 december 2008, nr. 3679 (c)). Bovendien toont de verzoeker niet in concreto aan dat 

de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van het vernoemde arrest kunnen worden 

vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken, te meer nu in casu in de eerste bestreden 

beslissing wel degelijk een belangenafweging wordt gemaakt. Aldus laat de verzoeker na om de 

concrete motieven van de eerste bestreden beslissing te ontkrachten of te weerleggen of aan een 

inhoudelijke kritiek te onderwerpen. 

 

Het gegeven dat de verzoeker een beroep heeft ingediend tegen de supra, onder punt 1.8., genoemde 

beslissing doet geen afbreuk aan het voorgaande. Aan een dergelijk beroep wordt immers geen 

schorsende werking toegekend, zodat het instellen ervan niet impliceert dat geen bevel om het 

grondgebied te verlaten kan worden afgegeven. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

4.1.2.3.2. Aangezien artikel 7 van het Handvest rechten bevat die overeenstemmen met die welke 

worden gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM en dus aan artikel 7 van het Handvest dezelfde 

inhoud en reikwijdte dient te worden toegekend als aan artikel 8, eerste lid, van het EVRM, zoals 

uitgelegd in de rechtspraak van het EHRM (HvJ, 5 oktober 2010, C400/10; HvJ 15 november 2011, C-

256/11, Dereci), kan ook een schending van artikel 7 van het Handvest niet worden aangenomen. 

 

4.1.2.3.3. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Vooreerst wordt erop gewezen dat uit het bepaalde in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet geen 

uitdrukkelijke motiveringsplicht kan worden afgeleid. Dit neemt niet weg dat de Raad als 

annulatierechter wel kan nagaan of de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris niet op kennelijk 

onredelijke wijze of in strijd met de voorhanden zijnde feitelijke gegevens van de zaak tot zijn beslissing 

is gekomen. 

 

Te dezen stipt de verzoeker aan dat bij het nemen van de eerste bestreden beslissing rekening diende 

te worden gehouden met zijn gezondheidstoestand, waarbij hij erop wijst dat hij lijdt aan kanker, 

cataract, sinusitis en depressie. De verzoeker duidt erop dat hij ten gevolge van deze medische 

problemen op 4 oktober 2011 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet heeft ingediend. Hij gaat er evenwel aan voorbij dat in de eerste bestreden 

beslissing hieromtrent gemotiveerd wordt dat deze aanvraag op 19 november 2013 ongegrond 

verklaard werd. Met zijn betoog weerlegt de verzoeker geenszins de concrete motieven van de eerste 

bestreden beslissing, minstens toont hij niet aan dat zijn gezondheidstoestand dermate is gewijzigd dat 

de gemachtigde niet meer naar de supra in punt 1.7. genoemde beslissing kon verwijzen. Waar de 

verzoeker ten slotte nog voorhoudt dat hij bij de Raad een beroep indiende tegen de supra in punt 1.7. 

genoemde beslissing, beperkt hij zich tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of 

onderbouwd met enig begin van bewijs. De Raad is in ieder geval niet op de hoogte van het bestaan 

van een dergelijk beroep. Bijgevolg is deze beslissing definitief in het rechtsverkeer aanwezig. 

 

Aldus toont de verzoeker niet aan dat geen rekening werd gehouden met zijn gezondheidstoestand en 

zijn gezins- en familieleven. 
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Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

4.1.2.3.4. Uit het voorgaande blijkt niet dat enige hogere rechtsnorm de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris zou verhinderen om toepassing te maken van de bepalingen van artikel 7, eerste lid, 

van de Vreemdelingenwet. Voorts betwist de verzoeker de vaststelling in het bestreden bevel dat hij 

“niet in het bezit (is) van een paspoort voorzien van een geldig visum” niet. 

 

Een schending van artikel 7 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

4.1.2.3.5. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze 

tot de eerste bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het 

licht van artikel 8 van het EVRM, artikel 7 van het Handvest en de artikelen 7 en 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. 

 

4.1.2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit de 

bespreking van het eerste middel volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een 

correcte feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

4.1.2.5. De verzoeker maakt evenmin een schending van het evenredigheidsbeginsel aannemelijk. Het 

evenredigheidsbeginsel, als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel, laat de Raad niet toe het 

oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle 

redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). De keuze die een bestuur in de uitoefening 

van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het evenredigheidsbeginsel 

wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het 

maken van die keuze is kunnen komen, wat in casu niet het geval is. 

 

4.1.2.6. Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4.2.1. In een tweede middel, dat gericht is tegen de tweede bestreden beslissing, voert de verzoeker de 

schending aan van de artikelen 62 en 74/11 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM, van de artikelen 7 en 20 van het Handvest, van de materiële en de 

formele motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. In het tweede middel wordt tevens gewag 

gemaakt van artikel 24 van het Handvest, van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en van het 

evenredigheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“4.2.1. Overwegende dat de aangehaalde wetsbepalingen de verplichting tot formele motivering 

vastleggen die op de tegenpartij rust, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan 

machtsoverschrijding; 

 

Dat in de bestreden beslissing wordt verwezen naar artikel 74/11, §1, lid 2 Vreemdelingenwet teneinde 

aan de verzoeker een inreisverbod op te leggen. 

 

Dat de controle van de administratieve rechter zich niet beperkt tot de controle van de duidelijke 

beoordelingsfout, maar ook en voornamelijk de controle van de juistheid, van de relevantie en de 

toelaatbaarheid in rechte van de motieven omvat
1
. 

 

Dat derhalve de feitelijk bestaande motieven juridisch relevant moeten zijn, zij moeten een correcte 

wettelijke basis hebben, een juiste toepassing maken van die basis en het concrete geval dient in die 

rechtsbasis teruggevonden te kunnen worden. 

 

Dat het rechterlijk toezicht op de motieven hier alleen insluit dat de rechter nagaat of bewezen is dat de 

kwestieuze omstandigheden juist werden geïnterpreteerd (juridische juistheid der motieven). 

 

Dat het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing
2
. 
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4.2.2. Verzoeker verblijft reeds geruime tijd in België. 

 

De verzoeker is duurzaam lokaal verankerd in België. Zijn ouders en kinderen zijn verblijfsgerechtigd in 

België. 

 

Er is een door de Dienst Vreemdelingenzaken in de beslissing erkend recht op gezin- en familieleven. 

 

Bijgevolg diende de verzoeker op datum van 07/09/2013 een aanvraag tot machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, doch werd deze aanvraag ten onrechte als 

onontvankelijk afgewezen door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Verzoeker tekende hoger beroep aan tegen de negatieve beslissing genomen in het kader van de 

aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Deze procedure is nog hangende, waardoor de humanitaire regularisatieaanvraag nog niet definitief 

gewezen zijn. 

 

4.2.3. Verzoeker heeft ook zware medische problemen. 

 

Verzoeker lijdt aan kanker in stadium 2. 

Verzoeker verkreeg in België reeds vele jaren chemotherapie en andere medische behandelingen. 

Daarnaast lijdt verzoeker actueel nog aan Cataract aan beide ogen, recidiverende sinusitis en 

depressie. 

 

Ten gevolge van deze medische problemen, diende de verzoeker op datum van 04/10/2011 een 

aanvraag in tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 in. 

 

Deze aanvraag werd ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. 

 

Verzoeker tekende beroep aan tegen de negatieve beslissing genomen in het kader van de aanvraag in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Deze procedure is nog hangende, waardoor de medisch regularisatieaanvraag nog niet definitief 

gewezen zijn. 

 

4.2.4. Verzoeker is in België omringd door gezinsleden die verblijfsgerechtigd zijn: 

o Verzoeker zijn ouders, de heer T. N. (…) en K. T. (…) zijn beide verblijfsgerechtigd ; 

o Ook verzoeker zijn 2 kinderen zijn verblijfsgerechtigd in België. 

 

4.2.5. In het inreisverbod wordt verwezen naar het artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet. 

 

Het artikel 47/11 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

"(…)" 

 

Dat overeenkomstig artikel 74/11, §2, lid 2 de Dienst Vreemdelingenzaken zich in individuele gevallen 

kan onthouden van het opleggen van een inreisverbod, omwille van humanitaire redenen. 

 

Dat bij de oplegging van een inreisverbod rekening dient gehouden te worden met een aantal 

fundamentele rechten, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest van 

de Grondrechten van de Europese Unie. 

 

Echter is dit niet afdoende gebeurd. 

 

4.2.6. Dat bij het onderzoek naar de specifieke omstandigheden de Dienst Vreemdelingenzaken het 

evenredigheidsbeginsel indachtig dient te zijn. 

 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen recent het volgende oordeelde: 

"3.7. De Raad wijst erop dat krachtens artikel 74/11, §1, eerste lid van vreemdelingenwet, de duur van 

het inreisverbod dient te worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van eik geval. 
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Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 

vreemdelingenwet, blijkt dat artikel 74/11 van de vreemdelingenwet een onderdeel betreft van de 

omzetting van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese unie 

van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procédures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB.L. 24 

december 2008, afl. 348, 98 e.v.) 

In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding m.b.t. artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en het 

inreisverbod het volgende benadrukt: 'de richtlijn legt echter op dat men tot een individueel onderzoek 

overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met 'alle omstandigheden eigen aan het geval' en dat 

met het evenredigheidsbeginsel respecteert.’ (Parl.St.Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23). 

In casu, stelt de Raad evenwel vast dat in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd omtrent de 

termijn van het inreisverbod. In de bestreden beslissing wordt op quasi automatische wijze een 

inreisverbod opgelegd voor de maximumtermijn van drie jaar. Waarom deze maximumtermijn wordt 

gehanteerd, wordt niet uiteengezet. De Raad vindt in de bestreden beslissing noch in het administratief 

dossier enige afweging of onderzoek terug dat betrekking heeft op de specifieke omstandigheden van 

verzoeker... 

3.8. Daargelaten de vraag of de aanwezigheid van familie in België een voldoende wegend element is 

om het inreisverbod in te korten, dient de Raad vast te stellen dat waar de gemachtigde een 

inreisverbod oplegt voor de maximale termijn van drie jaar zonder enig onderzoek naar een motivering 

omtrent de specifieke omstandigheden van verzoeker en de duur van het inreisverbod, de gemachtigde; 

gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod\ op een kennelijk onredelijke wijze heeft 

gehandeld. 

Een schending dan de materiële motiveringsplicht wordt aangenomen. 

Daar de bestreden beslissing in rechte één en ondeelbaar is, zodat de component inzake het 

inreisverbod er in rechte niet van kan worden afgesplitst, dient, nu er een gegrond middel werd 

aangevoerd betreffende het inreisverbod, de bestreden beslissing derhalve in haar geheel te worden 

vernietigd...." 

(zie arrest Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, arrest met nr. 92 111 op datum van 27/11/2012 in de 

zaak RvV 106 549/11, eigen markering) 

 

Dat de Raad voor Vreemdelingenzaken zich aldus reeds heeft uitgesproken omtrent de onwettigheid 

van de te algemene en stereotype motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Dat in de bestreden beslissing evenwel wordt gemotiveerd waarom er geen termijn voor vrijwillig vertrek 

werd toegestaan (niet aan de terugkeerverplichting voldaan), doch dat dit geen afdoende motivering is 

om de termijn van drie jaar op te leggen voor wat betreft het inreisverbod. 

 

Dat zoals reeds gesteld, artikel 74/11, §2, lid 2 Vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat dient 

rekening gehouden te worden met humanitaire redenen: 

"(…)" 

 

Uit huidig verzoekschrift blijkt dat de humanitaire redenen aanwezig zijn. 

 

4.2.7. De motivering van de beslissing luidt als volgt: 

"(…)" 

 

Uit onderstaande uiteenzetting blijkt dat de motivering kennelijk onredelijk is en niet gestoeld is op alle 

juiste elementen eigen aan verzoeker zijn situatie. 

 

Bijgevolg dient de beslissing ook vernietigd te worden. 

 

- 4.2.7.1. De Dienst Vreemdelingenzaken meent dat het gerechtvaardigd is om een inreisverbod van 3 

jaar op te leggen omdat verzoeker de openbare orde zou schaden. 

 

a) De Dienst Vreemdelingenzaken verwijst in zake naar een correctionele veroordeling van 28/05/2015. 

 

Echter betreft dit een veroordeling bij verstek. Hoewel verzoeker een gevangenisstraf werd opgelegd, 

kon hij zich nooit afdoende verdedigen. 

 

Verzoeker tekende verzet aan en werd onmiddellijk vrijgelaten ten gevolge van dit verzet. 
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In hoofde van verzoeker is er dus nog geen sprake van een eindvonnis. De procedure en het onderzoek 

zijn nog hangende. 

 

Volgens de onschuldigheidspresumptie en het principe 'onschuldig tot het tegendeel bewezen is', kan 

de Dient Vreemdelingenzaken niet zonder meer stellen dat verzoeker een gevaar vormt voor de 

openbare orde. 

 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte is van het verzet is evident 

 

mmers werd het inreisverbod aan verzoeker betekend op het moment dat hij in vrijheid werd gesteld. 

 

Ondanks dat de Dienst Vreemdelingenzaken dus op de hoogte is van het feit verzoeker nog geen 

definitieve straf heeft verkregen en er nog geen sprake is van een definitieve veroordeling, meent hij 

toch te kunnen stellen dat verzoeker een gevaar vormt voor de openbare orde. 

 

Evident is dit niet alleen voorbarig, maar ook in strijd met de rechten van verdediging. 

 

b) Bovendien is de huidige correctionele procedure niet afgerond. Het verzet dat verzoeker aantekende 

is nog hangende. 

 

Verzoeker werk in eerste instantie al eenmaal veroordeeld zonder zijn aanwezigheid. 

 

Het is evident dat zijn aanwezigheid bij de huidige procedure van essentieel belang is ten einde zijn 

rechten van verdediging te kunnen waarborgen. 

 

Het bevel tot verlaten grondgebied en het inreisverbod -van maar liefst 3 jaar- zorgen ervoor dat 

verzoeker onmogelijk zal kunnen aanwezig zijn in de Rechtbank gedurende het verdere verloop van zijn 

procedure. 

 

Een correctionele procedure is inderdaad meer dan louter een schriftelijke lezing van het strafdossier. 

 

Een correctionele procedure veronderstelt een interactie tussen de beklaagde, het openbaar ministerie, 

desgevallend de burgerlijke partijen en de rechter die de zaak leidt. 

 

Hoe kan de verzoeker inspelen op de vragen en opmerkingen van het openbaar ministerie, de rechter 

en de burgerlijke partijen omtrent de bewijzen inzake zijn schuld of onschuld indien hij niet aanwezig is? 

 

De verzoeker wenst uitdrukkelijk aanwezig te zijn bij de behandeling van deze strafzaak en gehoord te 

worden zodat zijn recht op verdediging gewaarborgd is. 

 

Verzoeker kan dienend verwijzen naar een arrest met nr. 37.088 van 18/01/10 waarin de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, volgens de procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN), de 

weigering tot afgifte van een visum kort verblijf schorste. 

 

De DVZ weigerde het visum omdat het doel van de reis en de bestaansmiddelen onvoldoende bewezen 

was. 

 

Op de zitting voor de rechtbank van eerste aanleg kon de vreemdeling zich volgens de DVZ laten 

vertegenwoordigen door zijn advocaat. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen achtte de schorsing bij UDN bewezen aangezien de 

verzoeker persoonlijk moest verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel op een 

vastgestelde datum in de nabije toekomst en omdat de zitting voor de rechtbank (die al tweemaal 

uitgesteld was) niet eindeloos uitgesteld kan worden. 

 

De stelling van de Dienst Vreemdelingenzaken dat de verzoeker zich kan laten bijstaan door een 

advocaat werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet aanvaard. 

 

Ook de verzoeker heeft in casu belang bij een persoonlijke verschijning aangezien hem volgens de 

bestreden beslissing mensenhandeling aan verzoeker wordt verweten en verzoekers verschijning maakt 

deel uit van een goede rechtsbedeling. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 15 

 

- 4.2.7.2. Verzoeker is in België omringd door gezinsleden die verblijfsgerechtigd zijn: 

o Verzoeker zijn ouders, de heer T. N. (…) en K. T. (…) zijn beide verblijfsgerechtigd ; 

o Ook verzoeker zijn 2 kinderen zijn verblijfsgerechtigd in België. 

 

Een bevel tot verlaten grondgebied en het inreisverbod dreigen het artikel 8 E.V.R.M. te schenden. 

 

a) In de beslissing staat : 

"Het wordt niet betwist dat jij zich kan beroepen op een gezins- en privéleven in de zin van het artikel 8 

van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten va de mens en de fundamentele vrijheden" 

 

Toch gaat de Dienst Vreemdelingenzaken over tot een inreisverbod van maar liefst 3 jaar. 

 

De Dienst Vreemdelingezaken meent dat artikel verzoeker zicht niet kan beroepen op artikel 8 E.V.R.M., 

omdat hij illegaal in het land verblijft. De beslissing stelt: 

'Dit stelt hem echter niet vrij van de verplichting in het bezit te zijn van de in artikel 2 van de wet van 

15 december 1980 vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten. De in artikel 2, eerste lid, 2° van 

voornoemde wet vereiste documenten hebben immers tot doel een controle uit te oefenen betreffende 

de identiteit, de burgerlijke staat en het strafrechtelijk verleden van de vreemdeling die het grondgebied 

wenst te betreden of er wenst te verblijven." 

 

Artikel 8 E.V.R.M. ontslaat verzoeker evident niet om te beschikken over de nodige verblijfsdocumenten, 

maar het is wel een fundamenteel recht dat door de Dienst Vreemdelingenzaken dient gerespecteerd te 

worden bij het nemen van eender welke beslissing. 

 

Dit is niet gebeurd. 

 

Bovendien stelt het artikel 20 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie dat ieder 

gelijk is voor de wet. 

 

"Artikel 20 

Gelijkheid voor de wet 

Eenieder is gelijk voor de wet." 

 

Het gegeven dat de verzoeker mogelijks als illegaal beschouwd dient te worden speelt dus geen rol 

aangezien hij over dezelfde rechten dient te beschikken als éénieder. 

 

b) Verzoeker zijn beide kinderen zijn verblijfsgerechtigd in België. 

De verzoekende partij heeft een waar familieleven met hen. 

Ook zijn ouders zijn verblijfsgerechtigd. Met hen heeft hij ook een familieleven. 

 

Geen enkele rechtvaardigheidsgrond voor de inmenging kan in casu weerhouden worden. 

 

c) De Dienst Vreemdelingenzaken meent dat een tijdelijke scheiding geen schending uitmaakt van 

artikel 8 E.V.RM. 

 

Echter is dit onjuist. 

 

Dit is een veel te enge interpretatie van het artikel 8 E.V.R.M. De enge interpretatie van artikel 8 

E.V.R.M. is in strijd met de visie van het E.V.R.M. 

 

Het inreisverbod van 3 jaar houdt in dat verzoeker voor een periode van 3 jaar niet bij zijn kinderen zal 

kunnen zijn 

 

3 jaar is geen korte scheiding, maar een tergend lange periode om weg te zijn van zowel je ouders als je 

kinderen. 

 

Geheel de familie van verzoeker is verblijfsgerechtigd en toch zou hij zijn familie hier dienen achter te 

laten. 
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Het recht op gezinsleven wordt bovendien niet enkel gewaarborgd in het E.V.R.M., maar ook in artikel 7 

van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, dat direct werkende heeft en bijgevolg 

ook de Dienst Vreemdelingenzaken bindt. 

 

"Eerbiediging van het privé-leven en het familie- en gezinsleven. Eenieder heeft recht op eerbiediging 

van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie” 

 

d) De beslissing heeft niet enkel een invloed op verzoeker zijn beleving van het recht op een 

gezinsleven, maar ook op de rechten die zijn kinderen en ouders hebben. 

 

In hoofde van de (weliswaar meerderjarige) kinderen van verzoeker spelen naast het artikel 8 E.V.R.M. 

en het artikel 7 van het Handvest, ook nog op specifieke rechten. 

 

Zo stelt het artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dat kinderen niet 

tegen hun wil kunnen gescheiden worden van hun ouders. 

 

- Artikel 24 van het Handvest betreffende de grondrechten van de Europese Unie dat rechtstreekse 

werking heeft bepaalt als volgt : 

"(…)" 

 

Het recht op privéleven en de onafwendbare schending van deze rechten dienen afgetoetst te worden 

ten opzichte van het doel dat de Dienst Vreemdelingenzaken wenst te bereiken. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken kan hoe dan ook niet nuttig ontkennen dat ingevolge de beslissing de 

scheiding teweeg gebracht wordt tussen de verzoeker en zijn kinderen én hierdoor het recht v op 

rechtstreekse contacten doorbroken wordt. 

 

Het weze benadrukt, de verzoekende partij heeft 2 (meerderjarige) kinderen wie verblijfsrecht genieten 

in België. 

 

De belangen van de (meerderjarige) kinderen dienen eveneens in overweging genomen te worden. 

 

Met andere woorden, de belangen van het kind moeten de eerste overweging zijn bij een 

administratieve handeling én bovendien mag het kind niet tegen de wil in gescheiden worden van diens 

ouders. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt in de bestreden beslissing geheel ten onrechte : 

"Daarenboven verstoort een tijdelijke scheiding van betrokkene met zijn partner/gezin, met het oog op 

het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, het 

gezinsleven niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van het artikel 8 van het 

voornoemde verdrag." 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken dient eerlijk te zijn ten opzichte van de rechtsonderhorigen, doch ook 

met zichzelf. 

 

Gezien de zwaarte van de maatregel, moet het opleggen van een inreisverbod altijd beschouwd als een 

inmenging in het gezinsleven. 

 

Verzoeker zijn kinderen kunnen onmogelijk naar Oekraïne terugkeren, nu hun moeder ook in België 

verblijfsrecht geniet. 

 

Hun leven ligt in België en bovendien kunnen zij onmogelijk naar Oekraïne gaan waar het heden ten 

dagen de veiligheidssituatie uitermate precair is. 

 

- 4.2.7.3. Verzoeker is zwaar ziek. Verzoeker heeft verschillende ernstige aandoeningen. 

 

Verzoeker lijdt aan : 

o Recive sinutits 

o Hodgkin (lymfeklierkanker) 

o Depressie 

o Cataract aan beide ogen 
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Verzoeker legt verschillende attesten voor die aantonen dat verzoeker heden ten dage nog zwaar ziek 

is. (zie bijlagen) 

 

Verzoeker geniet hiervoor de nodige behandelingen in België. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt: 

"(…)" 

 

Naast het gezinsleven en het familieleven dient de Dienst Vreemdelingenzaken rekening te houden met 

de gezondheidstoestand van verzoeker. 

 

Dit is evident niet gebeurd. 

 

Nergens in de beslissing staat te lezen dat verzoeker zijn precaire gezondheidssituatie in rekening werd 

gebracht. 

 

Dit is evident een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, alsook van de 

motiveringsverplichting.” 

 

4.2.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In het enig middel, gericht tegen het inreisverbod, stelt verzoeker een schending voor van de artikelen 

62 en 74/11 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 8 EVRM, van de artikelen 7 en 20 van 

het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij betoogt reeds geruime tijd in België te verblijven, hier verankerd te zijn en dat zijn kinderen en 

ouders alhier verblijfsgerechtigd zijn. De beroepsprocedures tegen de beslissingen genomen in het 

kader van de artikelen 9bis en 9ter van de vreemdelingenwet zouden nog hangende zijn. In de 

beslissing zou enkel gemotiveerd zijn waarom er geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan, 

maar er zou geen afdoende motivering zijn omtrent de termijn van drie jaar. De veroordeling zou gaan 

om een niet definitieve veroordeling daar hij verzet heeft aangetekend. Hij meent dat hij onschuldig moet 

worden beschouwd totdat het tegendeel is bewezen. Er zou niet kunnen worden gesteld dat hij een 

gevaar vormt voor de openbare orde, daar dit in strijd is met de rechten van verdediging en voorbarig 

zou zijn. Zijn aanwezigheid bij de strafprocedure zou van essentieel belang zijn. Hij wijst op het 

gezinsleven dat hij vormt met zijn ouders en kinderen. De termijn van drie jaar zou een lange scheiding 

zijn. Zijn kinderen zouden onmogelijke naar Oekraïne kunnen terugkeren nu ook hun moeder in België 

verblijfsrecht geniet. De veiligheidssituatie zou er precair zijn. Er werd geen rekening gehouden met de 

belangen van het kind en evenmin met zijn gezondheidstoestand. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat het beroep tot nietigverklaring, ingediend tegen de 

beslissing van 19 februari 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard, gekend onder rolnummer 149.678, nog 

hangende is. Voormeld beroep tot nietigverklaring heeft echter geen schorsende werking en doet geen 

afbreuk aan verzoekers illegale verblijfsstatus. 

 

In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, werd de aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, ingediend op 4 oktober 2011, ongegrond verklaard op 19 

november 2013. Hiertegen werd geen beroep tot nietigverklaring ingesteld en die beslissing is derhalve 

definitief in het rechtsverkeer aanwezig. Verzoeker kan derhalve niet voorhouden als zou er nog een 

beroepsprocedure hangende zijn inzake een medische regularisatieaanvraag. Hij kan niet voorhouden 

als zou er geen rekening gehouden zijn met de medische situatie zoals gekend op het ogenblik dat de 

beslissing werd genomen. 

 

Verzoeker betwist niet dat hij veroordeeld werd bij verstek voor mensenhandel. Het feit dat er door hem 

verzet werd aangetekend, verhindert de verwerende partij geenszins om op basis van de vastgestelde 

feiten op verblijfsrechtelijk vlak maatregelen te nemen. Ook het vermoeden van onschuld belet niet dat 

de verwerende partij, op grond van een eigen onderzoek, een standpunt inneemt met betrekking tot 

feiten die (nog) niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid (RvS 28 juni 2004, nr. 133.173; 

RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). 
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De bestreden beslissing werd genomen bij toepassing van artikel 74/11 §1, tweede lid, 1° van de 

vreemdelingenwet omdat voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn werd toegestaan. Er werd wel 

degelijk gemotiveerd waarom geopteerd werd voor een termijn van drie jaar, namelijk omdat verzoeker 

zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel, hij niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in België te 

verblijven en om de openbare orde te schaden. Er werd gewezen op het belang van immigratiecontrole 

en het handhaven van de openbare orde. 

 

Artikel 8 EVRM als dusdanig waarborgt geen enkel recht voor een vreemdeling om het grondgebied van 

een Staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven. (EHRM, 15 juli 2003, 

Mokrani c. France, §23; EHRM, 26 maart 1992, Beldjoudi c. France, § 74; EHRM, 18 februari 1991, 

Moustaquim c. Belgique, §43) Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 

het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de 

uitoefening van het recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren. (EHRM, 

12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga c. Belgique, §81; EHRM, 18 februari 1991, 

Moustaquim c. Belgique, §43) De Staat is dus gemachtigd om voorwaarden hiertoe vast te leggen. 

 

Verzoeker toont met zijn betoog niet aan dat de verwerende partij het recht om de binnenkomst en het 

verblijf van niet-onderdanen te controleren op een zodanige wijze heeft uitgeoefend dat artikel 8 EVRM 

zou zijn geschonden. 

 

Verzoekers echtgenote, mevr. O. (…), verblijft illegaal op het grondgebied. Verzoeker wordt derhalve 

niet gescheiden van zijn echtgenote door de thans bestreden beslissing. 

 

Verzoekers kinderen, K. A. (…) en K. L. (…) zijn beiden meerderjarig (geboren respectievelijk op (…)). 

Verzoeker zelf is ook meerderjarig. Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en 

minderjarige kinderen wordt verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen ouders en meerderjarige 

kinderen. In het arrest Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders 

en meerderjarige kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la 

Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémen-taires de dépendance, autres 

que les liens affectifs normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het 

Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid 

die anders zijn dan de gewone affectieve banden). Bij de beoordeling of er al dan niet een gezinsleven 

bestaat moet rekening worden gehouden met alle indicaties die de verzoekende partij dienaangaande 

aanbrengt, zoals bv. het samenwonen, de financiële afhankelijkheid van het meerderjarig kind ten 

aanzien van zijn ouder, de afhankelijkheid van de ouder ten aanzien van het meerderjarig kind, de reële 

banden tussen ouder en kind. (zie RVV, arrest nr. 71.086 d.d. 30 november 2011). Verzoeker toont op 

geen enkele wijze aan dat er sprake zou zijn van een effectief beleefd gezinsleven tussen hem en zijn 

meerderjarige kinderen enerzijds en tussen hem en zijn ouders anderzijds, waardoor hij inzake geen 

beroep kan doen op de bescherming van artikel 8 EVRM. In ieder geval heeft de thans bestreden 

beslissing als dusdanig slechts een tijdelijke scheiding tot gevolg. Het staat verzoeker vrij om in zijn 

herkomstland een opschorting of opheffing van het inreisverbod aan te vragen. De tijdelijke scheiding 

met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening aan de wettelijke 

bepalingen, verstoort het voorgehouden gezinsleven van verzoeker niet in die mate dat er sprake kan 

zijn van een schending van artikel 8 EVRM. (zie: RvV, 9 februari 2010, nr. 38 367) 

 

Bovendien heeft de thans bestreden beslissing niet tot gevolg dat aan verzoeker enig verblijfsrecht 

ontnomen wordt. Verzoeker verblijft illegaal in het land. Daar er geen hinderpalen kunnen worden 

vastgesteld voor het uitbouwen of verderzetten van een gezinsleven elders dan in België met zijn 

echtgenote, is er geen sprake van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 

8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

 

Een schending van artikel 8 EVRM als hogere rechtsnorm wordt niet aangetoond. 

 

Verzoeker toont niet aan als zou zijn persoonlijke verschijning in het kader van de strafprocedure vereist 

zijn en dat hij zich niet zou kunnen laten vertegenwoordigen door een raadsman. 

 

Het middel is niet ernstig.” 

 

4.2.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 
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Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de tweede bestreden beslissing verwezen naar 

de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1°, van de Vreemdelingenwet. 

Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat de verzoeker een inreisverbod voor 

drie jaar wordt opgelegd nu voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan, waarbij voorts 

wordt overwogen dat hij op 28 mei 2015 veroordeeld werd door de correctionele rechtbank tot een niet 

definitieve gevangenisstraf van vier jaar met onmiddellijke aanhouding wegens mensenhandel, dat hij 

niet werd erkend als vluchteling en dat zijn aanvragen om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9bis en 9ter van de Vreemdelingenwet respectievelijk onontvankelijk en ongegrond werden verklaard. 

Bij het vaststellen van de termijn van drie jaar werd tevens overwogen dat de verzoeker zich kan 

beroepen op een gezins- en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM, doch dat dit hem “niet 

vrij(stelt) van de verplichting in het bezit te zijn van de in artikel 2 van de wet van 15 december 1980 

vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten”, waarbij wordt toegelicht dat deze documenten “tot doel 

(hebben) een controle uit te oefenen betreffende de identiteit, de burgerlijke staat en het strafrechtelijk 

verleden van de vreemdeling die het grondgebied wenst te betreden of er wenst te verblijven”, en dat 

“een tijdelijke scheiding van betrokkene met zijn partner/gezin, met het oog op het vervullen van de 

noodzakelijk formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, het gezinsleven niet in die mate 

(verstoort) dat er sprake kan zijn van een schending van het artikel 8 van het voornoemde verdrag”. 

Tevens wordt gemotiveerd dat de verzoeker op 28 mei 2015 door de correctionele rechtbank werd 

veroordeeld tot een niet definitieve gevangenisstraf van vier jaar met onmiddellijke aanhouding wegens 

mensenhandel. Gelet op al deze elementen, het belang van immigratiecontrole en het handhaven van 

de openbare orde acht de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een inreisverbod van drie jaar 

proportioneel. Ten slotte wordt er in de beslissing nog gewezen op de mogelijkheid om de opheffing of 

opschorting van het inreisverbod te vragen in het kader van zijn recht op gezins- en familiaal leven. De 

verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 

van welke juridische en feitelijke gegevens de tweede bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het 

middel blijkt dat de verzoeker de motieven van de tweede bestreden beslissing kent, zodat het doel van 

de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

4.2.3.2. De verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de 

Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De 

Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de artikelen 74/11 en 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, artikel 8 van het EVRM en de artikelen 7, 20 en 24 van het Handvest. 

 

4.2.3.2.1. Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval.  

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen :  

1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of;  

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.  

§ 2 (…) 
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De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in 

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen. 

(…)” 

 

Uit artikel 74/11, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet volgt dat de minister (c.q. de 

staatssecretaris) of zijn gemachtigde verplicht is een inreisverbod van maximum drie jaar op te leggen 

“indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan” of “indien een vroegere beslissing tot 

verwijdering niet uitgevoerd werd”. Uit de bewoordingen van deze bepaling blijkt dat het niet om een 

mogelijkheid, maar om een verplichting gaat. Overeenkomstig het eerste lid van dezelfde bepaling wordt 

de duur van het inreisverbod vastgesteld “door rekening te houden met de specifieke omstandigheden 

van elk geval”. Te dezen wordt de verzoeker een inreisverbod van drie jaar opgelegd om de supra, 

onder punt 4.2.3.1., vermelde redenen. 

 

Te dezen stipt de verzoeker aan dat bij het nemen van de tweede bestreden beslissing rekening diende 

te worden gehouden met zijn gezondheidstoestand, waarbij hij erop wijst dat hij lijdt aan kanker, 

cataract, sinusitis en depressie. De verzoeker duidt erop dat hij ten gevolge van deze medische 

problemen op 4 oktober 2011 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet heeft ingediend. Hij gaat er evenwel aan voorbij dat in de tweede bestreden 

beslissing hieromtrent gemotiveerd wordt dat deze aanvraag op 19 november 2013 ongegrond 

verklaard werd. Aldus blijkt dat wel degelijk rekening gehouden werd met de gezondheidstoestand van 

de verzoeker. Met zijn betoog weerlegt de verzoeker geenszins de concrete motieven van de tweede 

bestreden beslissing, minstens toont hij niet aan dat zijn gezondheidstoestand dermate is gewijzigd dat 

de gemachtigde niet meer naar de supra, in punt 1.7., genoemde beslissing kon verwijzen. Waar de 

verzoeker ten slotte nog voorhoudt dat hij bij de Raad een beroep indiende tegen de supra in punt 1.7. 

genoemde beslissing, beperkt hij zich tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of 

onderbouwd met enig begin van bewijs. De Raad is in ieder geval niet op de hoogte van het bestaan 

van een dergelijk beroep. Bijgevolg is deze beslissing definitief in het rechtsverkeer aanwezig. 

 

Waar de verzoeker erop wijst dat hij veroordeeld werd bij verstek en verzet aantekende, en dat gelet op 

het vermoeden van onschuld de gemachtigde geenszins kon stellen dat hij de openbare orde heeft 

geschaad, wordt er nogmaals op gewezen dat hij hiermee niet aantoont dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze 

heeft geoordeeld dat hij geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. Het vermoeden van 

onschuld belet immers niet dat de gemachtigde op grond van een eigen onderzoek een standpunt 

inneemt met betrekking tot feiten die nog niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid (RvS 

28 juni 2004, nr. 133.173; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388) en a fortiori met betrekking tot feiten die reeds 

tot een (niet definitieve) veroordeling bij verstek hebben geleid. Waar de verzoeker hier nog aan 

toevoegt dat hij aanwezig wenst te zijn bij de behandeling van zijn strafzaak, wordt erop gewezen dat hij 

niet aantoont dat hij zich in deze procedure niet zou kunnen laten vertegenwoordigen door zijn 

raadsman. 

 

Waar de verzoeker hierbij nog verwijst naar het arrest nr. 37 088 van 18 januari 2010 van de Raad, 

dient in herinnering te worden gebracht dat rechterlijke beslissingen in de continentale rechtstraditie 

geen precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 5885 (c); RvS 

18 december 2008, nr. 3679 (c)). Bovendien toont de verzoeker niet in concreto aan dat de feitelijke 

elementen die aan de grondslag lagen van het vernoemde arrest kunnen worden vergeleken met de 

feiten die onderhavige zaak kenmerken, te meer nu in casu, in tegenstelling tot de zaak waarnaar hij 

verwijst, de verzoeker geen stukken voorlegt waaruit blijkt dat zijn persoonlijke verschijning voor de 

rechtbank vereist is. Aldus laat de verzoeker na om de concrete motieven van de tweede bestreden 

beslissing te ontkrachten of te weerleggen of aan een inhoudelijke kritiek te onderwerpen. 

 

Voorts meent de verzoeker dat er humanitaire redenen zijn, zodat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris, overeenkomstig artikel 74/11, § 2, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, zich kon 

onthouden van het opleggen van een inreisverbod. In zoverre de verzoeker hierbij verwijst naar het 

gegeven dat hij “duurzaam lokaal verankerd is in België” en zowel zijn ouders als zijn kinderen in België 

verblijfsrecht hebben en dat hij een beroep heeft ingesteld tegen de beslissing waarbij zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk werd 

verklaard, wordt er op gewezen dat uit de motieven van de tweede bestreden beslissing blijkt dat wel 

degelijk rekening werd gehouden met het gegeven dat de verzoeker “familie (heeft) in België”. Er wordt 

evenwel geoordeeld dat zijn gezins- en privéleven “hem echter niet vrij(stelt) van de verplichting in het 

bezit te zijn van de in artikel 2 van de wet van 15 december 1980 vereiste binnenkomst- en 
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verblijfsdocumenten” en dat bovendien “een tijdelijke scheiding van betrokkene met zijn partner/gezin, 

met het oog op het vervullen van de noodzakelijk formaliteiten ter voldoening van de wettelijke 

bepalingen, het gezinsleven niet in die mate (verstoort) dat er sprake kan zijn van een schending van 

het artikel 8 van het voornoemde verdrag”. Artikel 74/11, § 2, tweede lid, van de Vreemdelingenwet reikt 

de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris slechts een mogelijkheid aan om zich te onthouden 

van het opleggen van een inreisverbod en schept geen verplichting. De verzoeker toont in casu niet aan 

dat de gemachtigde, door geen gebruik te maken van deze wettelijke mogelijkheid, kennelijk onredelijk 

gehandeld heeft, temeer nu de verzoeker “zich schuldig gemaakt (heeft) aan mensenhandel, feit 

waarvoor hij op 28.05.2015 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Gent tot een niet 

definitief gevangenisstraf van 4 jaar met onmiddellijke aanhouding”. 

 

Een schending van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

4.2.3.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer de verzoeker een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats 

zijn taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het 

bestaan van het door hem ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de 

wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

In casu blijkt uit de tweede bestreden beslissing dat niet wordt betwist dat de verzoeker zich op een 

gezins- en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM kan beroepen. 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig 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 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

Artikel 8 van het EVRM 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). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in 

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 

18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/ 

Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. 

 

In casu wordt niet betwist dat het een eerste toelating tot het Rijk betreft. In het geval van een eerste 

toelating moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat 

om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 8 van het 

EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggende individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 
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Noorwegen, § 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

gezins- en privéleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- 

en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. 

v. Noorwegen, § 89). In casu toont de verzoeker niet met concrete gegevens aan dat hij zijn privé- en 

gezinsleven niet kan verder zetten in zijn land van herkomst of elders. De verzoeker wijst niet op 

precieze onoverkomelijke hinderpalen die de voortzetting van zijn privé- en gezinsleven als dusdanig 

verhinderen in het land van herkomst of elders. Tevens toont de verzoeker niet aan dat hij zijn gezins- 

en privéleven enkel in België kan verder zetten. 

 

Uit de tweede bestreden beslissing blijkt geen disproportionaliteit tussen de belangen van de verzoeker 

enerzijds, die in se erin bestaan om zijn gezinsleven verder te zetten in België hoewel hij niet voldoet 

aan enige verblijfsvoorwaarde gesteld in de Vreemdelingenwet en hij bovendien geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden gezien zijn recente veroordeling door de correctionele rechtbank van 

Gent tot een niet definitieve gevangenisstraf van vier jaar met onmiddellijke aanhouding wegens 

mensenhandel, en de belangen van de Belgische staat in het kader van het doen naleven van de 

verblijfsreglementering en het handhaven van de openbare orde anderzijds. 

 

Overigens wordt er op gewezen dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect 

voor het privéleven en voor het familie- en gezinsleven niet absoluut is, en dat een inmenging (onder 

meer) kan worden toegestaan met het oog op het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, 

zodat de verzoeker niet dienstig kan voorhouden dat “(g)een enkele rechtvaardigheidsgrond voor de 

inmenging (…) in casu (kan) weerhouden worden”. 

 

Ten slotte wordt in de tweede bestreden beslissing nog gemotiveerd dat het de verzoeker “bovendien 

vrij(staat) om desgevallend op eender welk moment gedurende de komende 3 jaar een opschorting of 

opheffing van het inreisverbod te vragen in het kader van haar recht op gezins- en familiaal leven, 

overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen terzake” en dat, indien hij “effectief voldoet aan de 

voorwaarden om een recht op verblijf in het Rijk te bekomen (…) onderhavig inreisverbod voor haar dan 

ook geenszins een moeilijk te herstellen ernstig nadeel (hoeft) te vormen”, hetgeen de verzoeker niet 

betwist. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

4.2.3.2.3. Aangezien artikel 7 van het Handvest rechten bevat die overeenstemmen met die welke 

worden gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM en dus aan artikel 7 van het Handvest dezelfde 

inhoud en reikwijdte dient te worden toegekend als aan artikel 8, eerste lid, van het EVRM, zoals 

uitgelegd in de rechtspraak van het EHRM (HvJ, 5 oktober 2010, C400/10; HvJ 15 november 2011, C-

256/11, Dereci), kan ook een schending van artikel 7 van het Handvest niet worden aangenomen. 

 

4.2.3.2.4. Artikel 20 van het Handvest luidt als volgt:  

 

“Eenieder is gelijk voor de wet.” 

 

Te dezen stipt de verzoeker aan dat hij over dezelfde rechten beschikt als éénieder, ook al dient hij 

“mogelijks als illegaal beschouwd” te worden. De verzoeker verduidelijkt evenwel niet op welke wijze het 

gelijkheidsbeginsel door de tweede bestreden beslissing wordt geschonden. Daaraan moet worden 

toegevoegd dat er slechts sprake kan zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien de 

verzoeker met feitelijke en concrete gegevens aantoont dat gelijkaardige situaties ongelijk worden 

behandeld. De verzoeker brengt geen concrete gegevens aan die een vergelijking inhouden van zijn 

situatie met de situatie van andere vreemdelingen, en die zouden aantonen dat personen in een 

gelijkaardige situatie als hem op een andere wijze worden behandeld. Daargelaten de vraag of de 

verzoeker zich rechtstreeks op de toepassing van deze bepaling kan beroepen, is de Raad zonder deze 

gegevens hoe dan ook niet in staat om na te gaan of artikel 20 van het Handvest door de tweede 

bestreden beslissing geschonden wordt. 

 

4.2.3.2.5. Artikel 24 van het Handvest luidt als volgt:  

 

“1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen 

vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende aangelegenheden wordt in 

overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht. 
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2. Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door 

overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële 

overweging. 

3. Ieder kind heeft het recht, regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn 

beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.” 

 

Te dezen wijst de verzoeker erop dat hij twee meerderjarige kinderen met verblijfsrecht in België heeft, 

dat bij het nemen van een administratieve beslissing het belang van het kind steeds dient te worden 

vooropgesteld en dat kinderen niet tegen hun wil in gescheiden kunnen worden van hun ouders.  

 

De toelichtingen bij artikel 24 van het Handvest stellen het volgende: 

“Dit artikel is gebaseerd op het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van het 

kind, dat door alle lidstaten is bekrachtigd, met name op de artikelen 3, 9, 12 en 13 van dat Verdrag. 

(…).” 

(cf. Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten, Pb. C. 14 december 2007, afl. 303, 17.). 

 

Voor een beter begrip van artikel 24 van het Handvest is het derhalve aangewezen het Internationaal 

verdrag inzake de Rechten van het Kind, ondertekend te New York op 20 november 1989 (hierna: 

Kinderrechtenverdrag) nader te bekijken.  

 

Artikel 1 van het Kinderrechtenverdrag luidt als volgt:  

“Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar, 

tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt.” 

 

Nu, zoals de verzoeker zelf aangeeft, zijn kinderen meerderjarig zijn, kan hij geenszins dienstig 

verwijzen naar artikel 24 van het Handvest, dat betrekking heeft op kinderen jonger dan achttien jaar. 

 

Een schending van artikel 24 van het Handvest wordt niet aangetoond. 

 

4.2.3.2.6. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

De verzoeker kan tegen de tweede bestreden beslissing niet dienstig de schending aanvoeren van 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Overeenkomstig deze bepaling moet de minister (c.q. 

staatssecretaris) of zijn gemachtigde bij het nemen van een beslissing tot verwijdering ten aanzien van 

de onderdaan van een derde land rekening houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken persoon. Artikel 1, 6°, van de 

Vreemdelingenwet definieert een beslissing tot verwijdering als volgt: “de beslissing die de illegaliteit van 

het verblijf van een vreemdeling vaststelt en een terugkeerverplichting oplegt”. Er blijkt niet dat deze 

bepaling tevens van toepassing is op de beslissing waarbij een inreisverbod wordt opgelegd. Bijgevolg 

wordt artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet niet geschonden doordat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris bij het nemen van de tweede bestreden beslissing geen rekening zou 

hebben gehouden met de gezondheidstoestand van de verzoeker. Ten overvloede wordt er op gewezen 

dat uit de motieven van de tweede bestreden beslissing blijkt dat wel degelijk rekening werd gehouden 

met de gezondheidstoestand van de verzoeker, nu erin wordt gesteld dat “(de) aanvraag om machtiging 

tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 ingediend (…) ongegrond 

(werd) verklaard”. Ook om deze reden kan de verzoeker niet voorhouden dat nergens “in de beslissing 

staat te lezen dat verzoeker zijn precaire gezondheidssituatie in rekening werd gebracht”. 

 

Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

4.2.3.2.7. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze 

tot de tweede bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het 

licht van artikel 8 van het EVRM, de artikelen 7, 20 en 24 van het Handvest en de artikelen 74/11 en 

74/13 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. 
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4.2.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

4.2.3.4. De verzoeker maakt evenmin een schending van het evenredigheidsbeginsel aannemelijk. Het 

evenredigheidsbeginsel, als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel, laat de Raad niet toe het 

oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle 

redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). De keuze die een bestuur in de uitoefening 

van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het evenredigheidsbeginsel 

wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het 

maken van die keuze is kunnen komen, wat in casu niet het geval is. 

 

Waar de verzoeker tenslotte nog verwijst naar het arrest nr. 92 111 van 27 november 2012 van de 

Raad, dient in herinnering te worden gebracht dat rechterlijke beslissingen in de continentale 

rechtstraditie geen precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 

5885 (c); RvS 18 december 2008, nr. 3679 (c)). Bovendien toont de verzoeker niet in concreto aan dat 

de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van het vernoemde arrest kunnen worden 

vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken. Aldus laat de verzoeker na om de concrete 

motieven van de tweede bestreden beslissing te ontkrachten of te weerleggen of aan een inhoudelijke 

kritiek te onderwerpen. 

 

Een schending van het evenredigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

4.2.3.5. Het tweede middel, is in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

 

5. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

6. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1. 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier mei tweeduizend zestien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
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mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


