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 nr. 206 216 van 28 juni 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROELS 

Capucienenlaan 63 

9300 AALST 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 3 april 2018 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 22 maart 2018 tot afgifte 

van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. THEUWISSEN, die loco advocaat P. ROELS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Aan de verzoekende partij, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, wordt op 22 maart 2018, 

met kennisgeving diezelfde dag, een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog 

op verwijdering uitgereikt. 

 

Eveneens op 22 maart 2018, met kennisgeving diezelfde dag, wordt aan de verzoekende partij een 

inreisverbod voor drie jaar opgelegd. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als 

volgt: 
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“Aan de Heer (1): 

naam : B. (...) 

voornaam : A. (...) 

geboortedatum : (...).1975 

geboorteplaats : Iyere 

nationaliteit : Nigeria 

 

in de gevangenis gekend als zijnde B.A. (...), geboren te Iyere op (...).1975, onderdaan van Nigeria 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, voor het grondgebied van België, 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. 

 

De beslissing tot verwijdering van 22.03.2018 gaat gepaard met dit inreisverbod (2) 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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: 

X 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan 

Betrokkene heeft geen officieel adres in België. 

Betrokkene heeft bevelen om het grondgebied te verlaten gekregen die hem betekend werden op 

22.04.2014 en op 23.02.2015. 

Het administratief dossier bevat geen bewijs dat betrokkene gevolg heeft gegeven aan deze 

maatregelen. 

De aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 11.03.2014 werd ingediend in toepassing van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 september 

2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, werd op 14.04.2014 onontvankelijk verklaard, 

beslissing betekend op 22.04.2014. 

De aanvraag om machtiging tot verblijf die op 01.12.2014 werd ingediend door in toepassing van artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door Artikel 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012), werd op 13.02.2015 onontvankelijk verklaard, beslissing betekend op 23.02.2015. 

Op 29.04.2016 werd de melding van een verklaring tot wettelijke samenwoning tussen betrokkene en 

zijn partner door het stadsbestuur van Tielt geweigerd. 

Betrokkene heeft een partner en kinderen op het Belgisch grondgebied. Het begrip “gezinsleven” in het 

voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationaal recht 

dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen beroepen op het artikel 8 van het EVRM 

dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 lid1 van het EVRM. Er moet in casu 

nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van 

artikel 8 van het EVRM. De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten 

laatste voor deze tot een beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een 

Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. De melding van een verklaring tot wettelijke 

samenwoning tussen betrokkene en zijn partner werd door het stadsbestuur van Tielt op 29.04.2016 

geweigerd omdat het koppel een huwelijk wenste aan te gaan. Tot op heden werden de nodige stappen 

met oog op dat huwelijk niet gezet. Een schending van artikel 8 van het EVRM is in dit dossier dus niet 

aannemelijk. 

In de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 11.03.2014 werd ingediend in toepassing 

van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 

september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, heeft betrokkene nooit vermelding 

gemaakt van enige vrees om terug te keren naar zijn land van oorsprong omdat zijn leven er in gevaar 

zou zijn, wel omdat een scheiding met zijn kinderen schade zou toebrengen aan zijn gezinsleven. Een 

schending van artikel 3 van het EVRM is in dit dossier dus weinig aannemelijk. 

De vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht werd gisteren, op 21.03.2018, opgeladen in sidis-suite. 

Het ontvangstbewijs noch het ingevulde document zijn beschikbaar. 
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Tussen 20.03.2018 en heden stond betrokkene onder aanhoudingsmandaat uit hoofde van slagen en 

verwondingen / opzettelijke slagen / slagen aan kinderen van minder dan 16 jaar of aan een persoon die 

niet kan voorzien in zijn onderhoud / een minderjarige aan een onmenselijke behandeling te hebben 

onderworpen, feiten waarvoor hij mogelijk wordt veroordeeld. 

 

Gezien de maatschappelijke impact en de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

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

Betrokkene heeft geen officieel adres in België. 

Betrokkene heeft bevelen om het grondgebied te verlaten gekregen die hem betekend werden op 

22.04.2014 en op 23.02.2015. 

Het administratief dossier bevat geen bewijs dat betrokkene gevolg heeft gegeven aan deze 

maatregelen. 

De aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 11.03.2014 werd ingediend in toepassing van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 september 

2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, werd op 14.04.2014 onontvankelijk verklaard, 

beslissing betekend op 22.04.2014. 

De aanvraag om machtiging tot verblijf die op 01.12.2014 werd ingediend door in toepassing van artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door Artikel 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012), werd op 13.02.2015 onontvankelijk verklaard, beslissing betekend op 23.02.2015. 

Op 29.04.2016 werd de melding van een verklaring tot wettelijke samenwoning tussen betrokkene en 

zijn partner door het stadsbestuur van Tielt geweigerd. 

Betrokkene heeft een partner en kinderen op het Belgisch grondgebied. Het begrip “gezinsleven” in het 

voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationaal recht 

dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen beroepen op het artikel 8 van het EVRM 

dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 lid1 van het EVRM. Er moet in casu 

nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van 

artikel 8 van het EVRM. De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten 

laatste voor deze tot een beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een 

Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. De melding van een verklaring tot wettelijke 

samenwoning tussen betrokkene en zijn partner werd door het stadsbestuur van Tielt op 29.04.2016 

geweigerd omdat het koppel een huwelijk wenste aan te gaan. Tot op heden werden de nodige stappen 

met oog op dat huwelijk niet gezet. Een schending van artikel 8 van het EVRM is in dit dossier dus niet 

aannemelijk. 

In de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 11.03.2014 werd ingediend in toepassing 

van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 

september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, heeft betrokkene nooit vermelding 

gemaakt van enige vrees om terug te keren naar zijn land van oorsprong omdat zijn leven er in gevaar 

zou zijn, wel omdat een scheiding met zijn kinderen schade zou toebrengen aan zijn gezinsleven. Een 

schending van artikel 3 van het EVRM is in dit dossier dus weinig aannemelijk. 

De vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht werd gisteren, op 21.03.2018, opgeladen in sidis-suite. 

Het ontvangstbewijs noch het ingevulde document zijn beschikbaar. 

Tussen 20.03.2018 en heden stond betrokkene onder aanhoudingsmandaat uit hoofde van slagen en 

verwondingen / opzettelijke slagen / slagen aan kinderen van minder dan 16 jaar of aan een persoon die 

niet kan voorzien in zijn onderhoud / een minderjarige aan een onmenselijke behandeling te hebben 

onderworpen, feiten waarvoor hij mogelijk wordt veroordeeld. 

Gezien de maatschappelijke impact en de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

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

 

Op 28 juni 2018 bij arrest nr. 206 215 vernietigt de Raad de beslissing van 22 maart 2018 tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. 
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2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partij te leggen, 

wijst de Raad erop dat de verzoekende partij het voordeel van de kosteloze rechtspleging geniet, zodat 

aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers 

kosteloos. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht, van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en van 

artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 

(hierna: het EVRM) aan. 

 

Zij betoogt: 

 

“Gelet op artikel 62 vreemdelingenwet, artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991, alsook de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, dient een administratieve beslissing in vreemdelingenzaken 

afdoende gemotiveerd te zijn. 

Dit betreft enerzijds een noodzaak tot formele en anderzijds een noodzaak tot inhoudelijke motivatie in 

concreto. 

Een gebrekkige motivering staat hierbij gelijk aan een afwezigheid van motivering. Immers, een vage, 

duistere of niet ter zake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet plausibele 

motivering, stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen zijn hierbij niet afdoende (VAN 

HEULE, D., De motiveringsplicht en de vreemdelingenwet, T.V.R. 1993/2, 67-71). 

De formele motiveringsplicht waarborgt niet alleen dat de burger hierdoor duidelijk kennis kan nemen 

van alle elementen welke aan de basis van de beslissing liggen, alsook van de draagwijdte van deze 

beslissing (o.a. RvS nr. 45.623 van 30 december 1993), doch deze formele motiveringsplicht waarborgt 

tevens de goede werking van het gerechtelijk apparaat (o.a. RvS nr. 44.847 van 9 november 1993). 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt vervolgens in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd 

haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding 

(RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing haar 

oordeel moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken 

(RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012). 

Verzoeker wordt een inreisverbod van 3 jaar afgeleverd, gemotiveerd op grond van artikel 74/11, §1, 

tweede lid Vw. 

Bij het bepalen van de duurtijd van een inreisverbod beschikt verweerder over een discretionaire 

bevoegdheid, rekening houdende met alle individuele omstandigheden (pro en contra) in het dossier. 

Aldus kan verweerder binnen zijn discretionaire bevoegdheid op dit punt (art. 74/11, §1, derde lid Vw) 

variëren tussen een inreisverbod van 1 dag tot een inreisverbod van maximum 3 jaar. 

Dit heeft evident zijn onmiddellijke impact op de motiveringsplicht: 

Hoe groter de discretionaire bevoegdheid of beoordelingsmarge van het bestuur, hoe strenger de 

motiveringsplicht wordt opgevat (RvS nr. 43.560 van 30 juni 1993, R.W. 1994-95, noot I. OPDEBEEK; 

RvS nr. 43.556, 30 juni 1993). 

"De omvang van de motiveringsolicht is dus evenredig met de omvang van de discretionaire 

bevoegdheid waarover de overheid beschikt Wanneer de toepasselijke regelgeving aan het bestuur de 

vrijheid laat om ai dan niet een beslissing te nemen, of de keuze laat tussen verschillende mogelijke 

beslissingen, is het bestuur verplicht zijn keuze te verantwoorden. Ook bij de invulling van vage normen, 

zal een uitgebreider motivering noodzake/ijk zijn. De precieze, concrete motieven moeten uitdrukkelijk 

en nauwkeurig worden vermeld. " 

(OPDEBEEK, I. en COOLSAET, A., Formele Motivering van bestuurshande/ingen, Administratieve 

rechtsbibliotheek, Die Keure, Brugge, 1999, p. 149, nr. 185). 

De discretionaire bevoegdheid / de beoordelingsmarge van verweerder is zéér groot inzake 

inreisverboden. 

De motivatieplicht kan in deze dan ook niet lichtzinnig worden opgevat. 

In casu is de beoordeling manifest onzorgvuldig, zonder rekening te houden met de correcte 

feitentoedracht ter zake. 

In casu werd immers op geen enkele wijze ook maar enige rekening gehouden met het feit dat 

verzoeker reeds jarenlang een feitelijk gezin vormt met zijn verblijfsgerechtigde partner en kinderen. 
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Verzoeker is afkomstig uit NIGERIA. Hij is in het bezit van universitair diploma als burgerlijk ingenieur. 

Hij vormt reeds jarenlang een feitelijke relatie met mevrouw Y.B. (...) (°(...).1978 te NIGERIA). 

Mevrouw Y.B. (...) is verblijfsgerechtigd in België (stuk 4). 

Zij hebben samen drie, op heden nog steeds minderjarige, kinderen: 

- M.B. (...), geboren te IYERE (NIGERIA) op (...) 2005 (stuk 6) 

M.B. (...), geboren te IYERE (NIGERIA) op (...) 2009 (stuk 8) 

M.B. (...), geboren te BRUGGE op (...) 2016 (stuk 9) 

De twee oudste kinderen werden aldus geboren in NIGERIA. Verzoeker is de biologische en juridische 

vader van alle drie de kinderen. 

Verzoeker vormt aldus een feitelijk gezin met zijn verblijfsgerechtigde partner en kinderen (stuk 10 - 

foto's). 

Evenwel wordt dit - essentieel - element op geen enkele wijze, minstens onvoldoende, vermeld of in 

rekening gebracht bij het aflgeverde inreisverbod. 

Verweerder is er ontegensprekelijk van op de hoogte dat verzoeker vader is van drie mindenarige 

kinderen, terwijl zijn partner (mevrouw Y.B. (...)) eveneens in België woonachtig is. Verzoeker woont 

samen met ziin kinderen en partner in TIELT. 

Verweerder kan onmogelijk pretenderen niet op de hoogte te zijn van de bovenstaande individuele 

persoons- en gezinsinformatie van verzoeker, alwaar verweerder zélf aangeeft dat verzoeker reeds in 

2014 aangaf dat de scheiding met zijn kinderen schade zou toebrengen aan het gezinsleven (zie 

bestreden beslissing). 

Echter, verweerder maakt er geen melding van dat zijn partner én kinderen verblijfsgerechtigd zijn, noch 

dat hij in se alleen instaat voor de opvoeding (zie infra). Bij gebreke aan correcte naleving van de 

hoorplicht, dan wel het uploaden van de vragenlijst (zie infra), is verweerder hiervan uiteraard niet op de 

hoogte... 

Het afgeleverde bevel om het grondgebied te verlaten houdt in dat verweerder oordeelt dat verzoeker 

België blijkbaar dient te verlaten naar zijn land van herkomst (NIGERIA) zodat hij gescheiden dient te 

leven van zijn partner en drie minderjarige kinderen (voor wie hij de facto alleen instaat - zie infra), 

alsook dat hij drie jaar niet kan terugkeren naar de Schengenzone gezien het afgeleverde inreisverbod 

van 3 jaar ?!? 

In casu is het duidelijk dat verweerder noch (ernstig) met zijn gezins- en familieleven. noch met het 

hoger belang van de drie verblijfsgerechtigde kinderen van verzoeker rekening heeft gehouden. 

Verweerder motiveert dat er geen schending van artikel 8 EVRM aanwezig is en dit louter op grond van 

het gegeven dat verzoeker samen met zijn partner (per abuis) een aanvraag wettelijke samenwoonst 

heeft ingediend, terwijl zij eigenlijk wensten te huwen. Louter en alleen om deze reden werd de 

verklaring tot wettelijke samenwoning door het stadsbestuur van TIELT op 29.04.2016 geweigerd. Een 

eventueel grondig (schijnhuwelijk)onderzoek werd aldus niet gevoerd. 

De reden waarom verzoeker sedertdien nog geen aanvraag tot huwelijk heeft ingediend met zijn 

partner, is louter omwille van de ernstige medische problematiek in hoofde van diens partner (stuk 13 en 

14 - medische attesten Sedert de geboorte van hun iongste kind op 2 juni 2016 (zijnde slechts 2 

maanden na de beslissing van stad TIELT) is het enkel maar bergaf gegaan met haar gezondheid. 

Had verzoeker effectief diens individuele redenen kunnen schetsen, of had verweerder kennis kunnen 

nemen van deze redenen, dan had verweerder ervan op de hoogte geweest dat verzoeker de facto 

alleen instaat voor de opvoeding van de kinderen. De partner van verzoeker lijdt immers aan multipele 

ernstige medische aandoeningen (stuk 12, 13, 14). 

Tijdens de geboorte van hun jongste kind M. B. in juni 2016, waren er immers complicaties bij mevrouw. 

Om deze reden kan zij het jongste kind zeer moeilijk opheffen wegens pijnscheuten. Daarnaast lijdt 

mevrouw B. aan ernstige psychiatrische problemen (psychosen en depressies). Psychiater dr. 

VANDEWALLE Ward volgt mevrouw op sedert oktober 2017 (stuk 14). 

Hij stelt het volgende: 

"Bovenvermelde patiënte is in opvolging bij ondergetekende, dr. Vandewalle, sinds 10/2017 o.w.v. 

uitgebreide medische redenen en nood aan medicamenteuze opvolging. Volgende afspraak staat 

gepland op 24/04/2018 om 10u". 

Het moge aldus duidelijk zijn dat de beslissing van verweerder dient te worden verbroken. Verzoeker is 

de steunpilaar in het gezin. Hij staat, gezien de medische problematiek in hoofde van zijn partner, alleen 

in voor de huishoudelijke taken en voeren van de kinderen naar school (zie verklaring De oudste 

dochter Mercy zit op heden in de examenperiode (stuk 11 - e-mail dochter), terwijl de partner van 

verzoeker onmogelijk alleen kan instaan voor de opvoeding van de kinderen... Verzoeker is enorm 

bezorgd om zijn gezin en is ten einde raad. 

De beslissing door verweerder werd duidelijk in strijd met artikel 8 EVRM genomen. 

Artikel 74/11, §1 Vw. bepaalt nochtans dat rekening wordt gehouden "met de specifieke 

omstandigheden van elk geval". 
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Dit is aldus niet correct het geval in casu. 

Om met voldoende kennis van zaken en dus op een zorgvuldige wijze tot een oordeel te komen over de 

eventuele humanitaire redenen om af te zien van het opleggen van een inreisverbod dan wel over de 

specifieke omstandigheden die de duur van het inreisverbod kunnen beïnvloeden, kwam het aan de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris toe om de verzoeker vooraf in kennis te stellen van het 

feit dat en de gronden waarop jegens hem een inreisverbod wordt overwogen, hem de gelegenheid te 

bieden zijn standpunt hieromtrent te laten kennen en hem toe te laten om op nuttige wijze voor zijn 

belangen op te komen, en dit onafhankelijk van enig verzoek vanwege de verzoeker daartoe (cf. RvS 20 

april 2010, nr. 203.094). 

(RvV nr. 178.405 van 25 november 2016) 

Verweerder heeft in casu geen correct ernstig en zorgvuldig individueel onderzoek gevoerd, teneinde 

rekening te kunnen houden met alle correcte individuele elementen van deze zaak. 

In de bestreden beslissing wordt overigens zélf door verweerder gesteld: 

" De vragenlijst met betrekkina tot het hoorrecht werd gisteren, op 21.03.2018 opgeladen in sidis-suite. 

Het ontvangstbewijs noch het ingevulde document zijn beschikbaar". 

Quid?!? 

Evenzoveel werd in deze de hoorplicht geschonden, alwaar het verzoeker hierdoor minstens onmogelijk 

werd gemaakt om zijn correcte individuele omstandigheden zoals hierboven beschreven m.o.o. een 

individueel onderzoek te duiden t.a.v. verweerder, teneinde deze te zien komen tot een inreisverbod dat 

merkelijk lager zou liggen of desgevallend zelfs helemaal niet zou zijn opgelegd in het licht van zijn 

individuele situatie. 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State houdt de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een maatregel kan worden genomen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die zijn belangen zwaar kan treffen, zonder dat hem vooraf de gelegenheid wordt 

gegeven zijn standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze voor zijn belangen op te komen. 

Bij gebreke aan enig formele wetgeving ter zake, is de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur slechts van toepassing als aan onderstaande twee cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

1. De overheid neemt een individuele beslissing die de betrokkene ernstig in zijn belangen aantast; 

2. De maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van de betrokkene, met name een gedrag dat 

hem als een tekortkoming wordt aangerekend (RvS 24 mei 2012, nr. 219.470; RvS 16 juni 2011, nrs. 

213.887 en 213.888; RvS 17 februari 2011, nr. 211.309; RvS 20 april 2010, nr. 203.094; RvS 1 juni 

2009, nr. 189.314; RvS 16 februari 2004, nr. 128.184). 

Bij een inreisverbod (quod in casu) is aan deze beide voorwaarden voldaan, derwijze dat de hoorplicht 

van toepassing is en het de gemachtigde toekwam om alvorens een inreisverbod op te leggen, 

verzoeker de gelegenheid te bieden om hieromtrent haar standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze 

voor zijn belangen op te komen (zie in die zin RvV 27 augustus 2014, nr. 128.272). 

"In dit verband dient tevens te worden gewezen op het bepaalde in artikel 74/11, §1 eerste lid van de 

Vreemdelingen wet, waarin uitdrukkelijk is voorzien dat de duur van het inreisverbod wordt vastgesteld 

door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van e/k geval, en artikel 74/11, §2, tweede 

lid van de Vreemdelingenwet dat bepaalt dat de minister of zijn gemachtigde zich kan onthouden van 

het opleggen van een inreisverbod in individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen. De 

hoorplicht in het kader van de besluitvorming die leidt tot het opleggen van een inreisverbod hangt dan 

ook nauw samen met de genoemde bepalingen van artikel 47/11 van de Vreemdelingenwet (RvV nr. 

128.272 van 27 augustus 2014, T.Vreemd. 2014, p. 408) 

Indien verzoeker correct en tijdig op een ernstige wijze gehoord was geworden én verweerder hiervan 

kennis had kunnen nemen (quod non in casu), had hij minstens zijn concrete individuele situatie kunnen 

benadrukken, mits verwijzing naar de correcte feitelijke toedracht zoals hierboven beschreven. 

Hiermee toont verzoeker afdoende aan dat geen sprake is van een hypothetisch geval doch van een 

concrete individuele situatie in zijn hoofde, waarbij een schending van het hoorrecht en 

zorgvuldigheidsbeginsel dient te worden vastgesteld, gezien bij het horen van verzoeker én de 

kennisname van de inhoud deze vragenlijst door verweerder duidelijk tot een andere inschatting van het 

opgelegde inreisverbod kon zijn gekomen door verweerder. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na 

te gaan of de 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(RvS 17 januari 2007, nr. 166.860; RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). 

Verweerder is in casu duidelijk niet van alle juiste feitelijke gegevens uitgegaan. terwijl zij bijgevolg 

kennelijk onredelijk tot haar besluit is gekomen, waarbij zij zelfs geen kennis hadden van de inhoud van 

vragenlijst, mits disproportionele schending van de individuele belangen van verzoeker. 

Minstens is de bestreden beslissing kennelijk onvoldoende gemotiveerd alsook fundamenteel 

onzorgvuldig op dit punt.” 
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3.2. De verwerende partij antwoordt hierop het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“Verzoeker stelt een schending voor van de artikelen 62 en 74/11 van de vreemdelingenet, van de 

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

bestuurshandelingen, van artikel 8 EVRM, van artikel l7 van het Handvest van de Grondrechten van de 

EU, van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en van 

het hoorrecht.   

Hij betoogt jarenlang een feitelijke relatie te hebben met mevr. Y.B. (...), die verblijfsgerechtigd is in 

België en met wie hij drie minderjarige kinderen zou hebben. Hij zou een feitelijk gezin vormen met zijn 

partner en kinderen. Er zou onvoldoende rekening mee gehouden zijn en er zou geen melding zijn 

gemaakt van het verblijfsrecht waarover zij beschikken. Er zou geen rekening gehouden zijn met het 

belang van de kinderen. De reden waarom hij nog geen aanvraag tot huwelijk zou hebben ingediend, 

zou louter te wijten zijn aan de ernstige medische problematiek van zijn partner. Hij zou daarom alleen 

instaan voor de opvoeding van de kinderen. Indien hij tijdig was gehoord, had hij zijn situatie kunnen 

toelichten.   

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 en de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk 

moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn.   

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende 

motief op grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven.   

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in staat 

stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (R.v.St., nr. 105.103, 26 

maart 2002).   

De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 74/11 §1, tweede lid, 1° van de 

vreemdelingenwet en werd gemotiveerd als volgt:  

“(…) Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod 

omdat:  

Betrokkene heeft geen officieel adres in België. Betrokkene heeft bevelen om het grondgebied te 

verlaten gekregen die hem betekend werden op 22.04.2014 en op 23.02.2015. Het administratief 

dossier bevat geen bewijs dat betrokkene gevolg heeft gegeven aan deze maatregelen. De aanvraag 

om machtiging tot verblijf die op datum van 11.03.2014 werd ingediend in toepassing van artikel 9bis 

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

en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980, werd op 14.04.2014 onontvankelijk verklaard, beslissing 

betekend op 22.04.2014. De aanvraag om machtiging tot verblijf die op 01.12.2014 werd ingediend door 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012), werd op 13.02.2015 onontvankelijk verklaard, beslissing betekend 

op 23.02.2015. Op 29.04.2016 werd de melding van een verklaring tot wettelijke samenwoning tussen 

betrokkene en zijn partner door het stadsbestuur van Tielt geweigerd. Betrokkene heeft een partner en 

kinderen op het Belgisch grondgebied. Het begrip “gezinsleven” in het voormeld artikel 8, lid 1 van het 

EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden 

geinterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen beroepen op het artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te 

vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 lid1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden 

of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het 

EVRM. De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot 

een beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een 

vreemdeling met legaal verblijf in België. De melding van een verklaring tot wettelijke samenwoning 

tussen betrokkene en zijn partner werd door het stadsbestuur van Tielt op 29.04.2016 geweigerd omdat 

het koppel een huwelijk wenste aan te gaan. Tot op heden werden de nodige stappen met oog op dat 

huwelijk niet gezet. Een schending van artikel 8 van het EVRM is in dit dossier dus niet aannemelijk. In 

de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 11.03.2014 werd ingediend in toepassing van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
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de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 september 

2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, heeft betrokkene nooit vermelding gemaakt van 

enige vrees om terug te keren naar zijn land van oorsprong omdat zijn leven er in gevaar zou zijn, wel 

omdat een scheiding met zijn kinderen schade zou toebrengen aan zijn gezinsleven. Een schending van 

artikel 3 van het EVRM is in dit dossier dus weinig aannemelijk. De vragenlijst met betrekking tot het 

hoorrecht werd gisteren, op 21.03.2018, opgeladen in sidis-suite. Het ontvangstbewijs noch het 

ingevulde document zijn beschikbaar. Tussen 20.03.2018 en heden stond betrokkene onder 

aanhoudingsmandaat uit hoofde van slagen en verwondingen / opzettelijke slagen / slagen aan kinderen 

van minder dan 16 jaar of aan een persoon die niet kan voorzien in zijn onderhoud / een minderjarige 

aan een onmenselijke behandeling te hebben onderworpen, feiten waarvoor hij mogelijk wordt 

veroordeeld. Gezien de maatschappelijke impact en de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat 

betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.(…)”  

Verzoeker kent klaarblijkelijk de motieven van de bestreden beslissing, daar hij ze aanvecht in zijn 

verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan.   

 “Overwegende dat, wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel heeft betrokkene een 

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin 

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft; dat uit het 

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt; dat hetzelfde geldt voor de aangevoerde 

schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet; dat de verzoekende partij bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt 

onderzocht;” (R.v.St., arrest nr. 163.817 dd. 19 oktober 2006, Staatsraad Bamps, G/A 134.748/XIV–

14.428)  

De determinerende motieven op grond waarvan de bijlage 13sexies werd genomen, worden door 

verzoeker niet betwist. De vaststellingen dat verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan een eerder 

bevel om het grondgebied te verlaten, hij geen officieel adres heeft in België, er geen termijn werd 

toegestaan voor vrijwillig vertrek, volstaan om de beslissing te schragen naar recht.   

In tegenstelling tot wat verzoeker laat uitschijnen, werd bij het nemen van de bestreden beslissing wel 

degelijk rekening gehouden met artikel 8 EVRM en met zijn kinderen. Gelet op het feit dat de wettelijke 

samenwoonst in april 2016 niet geregistreerd werd omdat het koppel een huwelijk wenste aan te gaan 

en inmiddels, bijna twee jaar later niet blijkt als zou verzoeker en zijn partner enige stappen hebben 

ondernomen met het oog op het afsluiten van het huwelijk, is het geenszins kennelijk onredelijk dat in de 

bestreden beslissing gemotiveerd werd als volgt:  

 “(…) De melding van een verklaring tot wettelijke samenwoning tussen betrokkene en zijn partner werd 

door het stadsbestuur van Tielt op 29.04.2016 geweigerd omdat het koppel een huwelijk wenste aan te 

gaan. Tot op heden werden de nodige stappen met het oog op dat huwelijk niet gezet. Een schending 

van artikel 8 van het EVRM is in dit dossier dus niet aannemelijk.(…)  

Waar verzoeker stelt dat er nooit een onderzoek naar een schijnwettelijke samenwoonst werd gevoerd 

en dat de registratie enkel geweigerd was omdat zij in het huwelijk wensten te treden, gaat hij eraan 

voorbij dat in de beslissing niet werd beweerd dat er sprake is van een schijnhuwelijk, doch enkel werd 

vastgesteld dat er twee jaar later nog altijd geen stappen werden ondernomen met het oog op het 

afsluiten van een huwelijk, terwijl hiertoe wel een intentie was en er daarom prima facie geen schending 

lijkt te zijn van artikel 8 EVRM.  

Op 6 januari 2015 oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen reeds, rekening houdend met de 

minderjarige kinderen, dat er geen sprake is van een schending van artikel 8 EVRM:  

Aangaande artikel 8 van het EVRM dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij zich beperkt 

tot te stellen dat zij een hechte band heeft met haar minderjarige kinderen en tot een theoretische 

uiteenzetting aangaande het begrip ‘gezin’ en verwijzingen naar rechtspraak met betrekking tot 

voormeld artikel 8. Nergens zet zij echter uiteen op welke manier de tweede bestreden beslissing dit 

artikel precies zou schenden. Bijkomend kan erop gewezen te worden dat het een eerste toegang van 

de verzoekende partij betreft en dat volgens het EHRM in dit geval onderzocht moet 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). De verwijzing naar het tweede lid van voormeld 

artikel 8 is dan ook niet dienend. Verder dient erop gewezen te worden dat, teneinde de omvang van de 

verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM voortvloeien te bepalen, in de 

eerste plaats moet worden nagegaan of er hinderpalen worden aangevoerd voor het uitbouwen of het 

verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. Zolang er geen hinderpalen kunnen 

worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek 
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aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Er dient te worden 

vastgesteld dat de verzoekende partij in haar verzoekschrift geen hinderpalen  

aanvoert, laat staan aantoont. Ten slotte kan nog worden opgemerkt 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) en dat 

voornoemd artikel 8 evenmin zo kan 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). Een schending van artikel 8 van het EVRM 

wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. (…) Verder voert de verzoekende partij de schending aan van 

artikel 3 van het EVRM, in een tweede middel de schending van artikel 8 van het EVRM. In dit verband 

kan verwezen worden naar hetgeen ten aanzien van beide artikelen hoger werd gesteld. Bijkomend 

dient te worden vastgesteld dat in de eerste bestreden beslissing op artikel 8 van het EVRM wordt 

ingegaan. Artikel 3 van het EVRM of de situatie in Nigeria werd door de verzoekende partij in haar 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet naar voren gebracht, zodat hierop dan ook niet ingegaan kon 

worden. Een schending van voormelde artikelen 3 en 8 wordt zodoende niet aannemelijk gemaakt.  

 (…)  

2.6. Waar de verzoekende partij ter terechtzitting aangeeft dat de kinderen van de verzoekende partij 

hier schoollopen en de terugkeer van de vader zonder kinderen een schending van voormeld artikel 8 

van het EVRM uitmaakt, dient er op te worden gewezen dat de kinderen van de verzoekende partij 

vooreerst niet het voorwerp uitmaken van het bevel om het grondgebied te verlaten, de tweede 

bestreden beslissing. Daarnaast toont de verzoekende partij met deze loutere bewering niet aan dat dit 

element een hinderpaal is voor het verderzetten of uitbouwen van een gezinsleven in het land van 

herkomst. Voor het overige werd hierboven reeds vastgesteld dat de verzoekende partij zich beperkt tot 

het herhalen van de middelen uit het verzoekschrift zodat het geheel van haar betoog ter terechtzitting 

op generlei wijze afbreuk doet aan de beschikking.(…) (RVV, arrest nr. 135.866 d.d. 6 januari 2015) 

(eigen markering)  

Verzoeker stelt dat zijn partner ziek is en verwijst hiervoor naar stukken die hij voor het eerst voegt bij 

zijn verzoekschrift. Bij nazicht ervan blijkt dat die stukken enerzijds een email betreft opgesteld door zijn 

partner, waarin zij zelf verklaart heel ziek te zijn en anderzijds een attest betreft van een ziekenhuis van 

29 maart 2018 waarin geattesteerd wordt dat mevr. B.Y. (...) in opvolging is bij een dokter voor 

medische redenen en ze nood heeft aan medicamenteuze opvolging. Op geen enkele wijze kan hieruit 

worden afgeleid dat zijn partner aan een dermate ernstige medische problematiek lijdt, waardoor het 

onmogelijk zou zijn geweest om in de afgelopen twee jaren stappen te ondernemen om in he huwelijk te 

treden en evenmin dat zijn partner niet in staat zou zijn om in te staan voor de opvoeding van de 

kinderen.  

Verzoeker beperkt zich tot de bewering als zou zijn partner ernstig ziek zijn, zijn partner en kinderen 

verblijfsrecht hebben en tot de bewering dat hij alleen zou instaan voor de opvoeding van de kinderen, 

terwijl hij dergelijke blote beweringen op geen enkele wijze staaft en dus aannemelijk maakt.   

Nu verzoeker niet aantoont dat er hinderpalen zijn voor het verderzetten van een gezinsleven elders, 

toont hij geen schending aan van artikel 8 EVRM.  

Het indienen van een beroep tot nietigverklaring tegen een beslissing genomen op grond van de 

artikelen 9bis of 9ter van de vreemdelingenwet, heeft geen schorsende werking.  

Verzoeker toont geen schending aan van de door hem opgeworpen bepalingen en beginselen van 

behoorlijk bestuur.  

Het enig middel is niet ernstig.” 

 

3.3. De verzoekende partij meent dat de motivering in de bestreden beslissing omtrent artikel 8 van het 

EVRM te kort door de bocht is en dat geen rekening werd gehouden met de specifieke omstandigheden 

van haar dossier in strijd met artikel 74/11 van de vreemdelingenwet. Zij wijst erop dat haar partner 

verblijfsgerechtigd is in België en dat zij samen drie minderjarige kinderen in België hebben, waarvan zij 

de opvoeding en zorg alleen op zich neemt gelet op de gezondheidstoestand van haar partner, die een 

psychiatrische aandoening heeft en te kampen kreeg met ernstige medische complicaties na de 

geboorte van hun jongste zoon in 2016. De verzoekende partij verwijt de verwerende partij dat zij geen 

rekening heeft gehouden met het gezinsleven en met het hoger belang van de kinderen, en dat zij naliet 

de verzoekende partij hieromtrent te horen voor het nemen van de bestreden beslissing opdat hoger 

geschetste elementen in rekening zouden kunnen worden gebracht. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 
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rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel behoort het 

evenwel niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling 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. 

 

Het bestreden inreisverbod vindt zijn juridische grondslag in artikel 74/11 van de vreemdelingenwet. 

Deze bepaling 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[…]; 2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet 

uitgevoerd werd. […] § 2. De minister of zijn gemachtigde onthoudt zich er van een inreisverbod op te 

leggen wanneer hij het verblijf van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 61/3, § 3, 

of 61/4, § 2 beëindigt, onverminderd § 1, tweede lid, 2°, op voorwaarde dat hij geen bedreiging vormt 

voor de openbare orde of nationale veiligheid. De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van 

het opleggen van een inreisverbod in individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen. […]” 

 

Zoals de verzoekende partij terecht stelt, houdt artikel 74/11, § 1, eerste lid, van de vreemdelingenwet 

de verplichting in om bij de vaststelling van de duur van het inreisverbod rekening te houden met de 

specifieke omstandigheden van haar geval, terwijl artikel 74/11, § 2, tweede lid, van diezelfde wet de 

verwerende partij de mogelijkheid geeft om zich te onthouden van het opleggen van een inreisverbod 

indien hij in het individuele geval van de verzoekende partij humanitaire redenen ontwaart die ertoe 

nopen een inreisverbod achterwege te laten. 

 

Het wordt en kan niet worden betwist dat de bescherming van het gezinsleven, zoals gewaarborgd door 

artikel 8 van het EVRM - en artikel 7 van het Handvest, waarvan de verzoekende partij de schending 

eveneens aanvoert en dat overeenstemt met artikel 8 van het EVRM -, niet enkel een relevante 

specifieke omstandigheid kan uitmaken die moet worden meegenomen bij het bepalen van de duur van 

het inreisverbod maar dat de door artikel 8 van het EVRM geboden bescherming ook een humanitaire 

reden kan vormen die de verwerende partij ertoe kan bewegen om gebruik te maken van de in artikel 

74/11, § 2, tweede lid, van de vreemdelingenwet voorziene mogelijkheid om geen inreisverbod op te 

leggen aan de betrokken vreemdeling. 

 

In voorliggende zaak wordt aan de verzoekende partij een inreisverbod voor drie jaar opgelegd, waarbij 

de verwerende partij omtrent het gezinsleven en de kinderen het volgende motiveert: 

 

“Betrokkene heeft een partner en kinderen op het Belgisch grondgebied. Het begrip “gezinsleven” in het 

voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationaal recht 

dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen beroepen op het artikel 8 van het EVRM 

dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 lid1 van het EVRM. Er moet in casu 

nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van 

artikel 8 van het EVRM. De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten 

laatste voor deze tot een beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een 

Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. De melding van een verklaring tot wettelijke 

samenwoning tussen betrokkene en zijn partner werd door het stadsbestuur van Tielt op 29.04.2016 

geweigerd omdat het koppel een huwelijk wenste aan te gaan. Tot op heden werden de nodige stappen 

met oog op dat huwelijk niet gezet. Een schending van artikel 8 van het EVRM is in dit dossier dus niet 

aannemelijk. 

In de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 11.03.2014 werd ingediend in toepassing 

van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
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verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 

september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, heeft betrokkene nooit vermelding 

gemaakt van enige vrees om terug te keren naar zijn land van oorsprong omdat zijn leven er in gevaar 

zou zijn, wel omdat een scheiding met zijn kinderen schade zou toebrengen aan zijn gezinsleven. Een 

schending van artikel 3 van het EVRM is in dit dossier dus weinig aannemelijk. 

De vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht werd gisteren, op 21.03.2018, opgeladen in sidis-suite. 

Het ontvangstbewijs noch het ingevulde document zijn beschikbaar.” 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

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

briefwisseling. 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de 

uitoefening van dit recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving 

nodig is in het belang van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het 

land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming 

van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijke procedurele vereisten omvat, moet het 

beslissingsproces, dat aanleiding geeft tot maatregelen die een inmenging uitmaken in de rechten die 

door het verdragsartikel worden beschermd, deugdelijk verlopen en afdoende waarborgen bieden 

(EHRM, 10 mei 2001, T.P. en K.M. v Verenigd Koninkrijk, §72). Het kan niet worden ontkend dat een 

inreisverbod van drie jaar een maatregel betreft die een inmenging kan uitmaken in het door artikel 8 

van het EVRM beschermd gezinsleven. 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het familie- en gezinsleven veronderstelt uiteraard in de 

eerste plaats het bestaan van een gezins- of familieleven dat onder het toepassingsgebied valt van 

artikel 8 van het EVRM. 

 

De Raad kan en moet dan ook, in het kader van zijn wettigheidstoezicht, nagaan of de verwerende partij 

in alle redelijkheid en op grond van een zorgvuldige feitenvinding is gekomen tot zijn bevinding dat de 

verzoekende partij en haar partner en hun kinderen geen gezins- of familiale relatie meer hebben in de 

zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

Het stond dan ook aan de verwerende partij om, alvorens de verzoekende partij een inreisverbod op te 

leggen en er de duurtijd van te bepalen, op zorgvuldige en rigoureuze wijze te onderzoeken of de 

concrete gezinssituatie van de verzoekende partij al dan niet valt onder de door artikel 8 van het EVRM 

geboden bescherming. Deze specifieke onderzoeksplicht komt eveneens tot uiting in artikel 74/11, 

eerste lid, van de vreemdelingenwet, dat bepaalt dat de verwerende partij bij het bepalen van de duur 

van het inreisverbod rekening moet houden met alle specifieke omstandigheden van het geval. 

 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij besluit tot de afwezigheid van enig gezins- of familieleven 

met haar partner omwille van de enkele vaststelling dat nog geen stappen werden ondernomen om een 

huwelijk aan te gaan nadat zij het voornemen hadden te kennen gegeven te willen trouwen. 

 

Met betrekking tot de kinderen stelt de verwerende partij in de bestreden beslissing enkel dat de 

verzoekende partij in het kader van de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet van 11 maart 2014 een vrees heeft geuit van hen te worden gescheiden.  

 

Deze redenering getuigt inderdaad niet van een zorgvuldige feitenvinding in het licht van artikel 74/11 

van de vreemdelingenwet en artikel 8 van het EVRM. 

 

Er dient immers te worden opgemerkt dat het begrip ’gezins- of familieleven’ een autonoom begrip 

betreft dat onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al 

dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven, is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van 

de aanwezigheid van effectief beleefde nauwe persoonlijke banden. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; 

EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit v.Turkije (GK), § 93). 
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De Raad benadrukt dat, wat koppels betreft, het begrip ‘gezin’ niet mag worden beperkt tot gehuwde 

koppels, maar dat dit dient te worden uitgebreid tot andere de facto gezinsrelaties buiten het huwelijk 

(EHRM 18 december 1986, Johnston & others v. Ierland, § 56; EHRM 3 april 2012, Van der Heijden v 

Nederland, § 50). Er moet sprake zijn van een stabiele de facto partnerrelatie, ongeacht het geslacht 

van de partners (EHRM 23 februari 2016, Pajic/Kroatië, § 64). Om te bepalen of een partnerrelatie een 

voldoende standvastigheid heeft om te worden gekwalificeerd als ‘gezinsleven’ in de zin van artikel 8 

van het EVRM, kan rekening worden gehouden met een aantal relevante factoren, waaronder het al dan 

niet samenwonen, de aard en duur van de relatie en het al dan niet uiten van toewijding ten aanzien van 

elkaar, bijvoorbeeld door samen kinderen te hebben (EHRM 20 juni 2002, Al-Nashif/Bulgarije, § 112; 

EHRM 8 januari 2009, nr. 10606/07, Joseph Grant v. Verenigd Koninkrijk, par. 30). 

 

Een huwelijk of een vaststaande huwelijksintentie is op zich dan ook geen noodzakelijke voorwaarde 

opdat de banden die twee personen als koppel hebben uitgebouwd, daadwerkelijk vallen onder de door 

artikel 8 van het EVRM geboden bescherming. Omgekeerd kan ook het loutere feit dat nog niet werd 

overgegaan tot een huwelijk, niet volstaan om te besluiten dat er geen of niet langer sprake is van een 

gezinssituatie in de zin van artikel 8 van het EVRM. Ten overvloede merkt de Raad op dat het feit dat 

het huwelijk nog niet werd voltrokken op zich niet betekent dat de partners terugkomen op hun 

beslissing en niet meer wensen te huwen, laat staan dat het zou betekenen dat zij geen relatie meer 

zouden hebben. Temeer de verzoekende partij in haar verzoekschrift aangeeft dat het omwille van de 

recente ontwikkelingen inzake de gezondheidstoestand van haar partner is dat zij nog niet zijn gehuwd. 

Het feit dat verwerende partij naliet de verzoekende partij te horen voor het nemen van de bestreden 

beslissing of om het gehoorverslag ter beschikking te stellen van de beslissingnemende ambtenaar 

belette deze laatste met dit element rekening te houden bij het nemen van deze beslissing. Uit het 

administratief dossier zoals het werd voorgelegd blijkt geen enkel element dat erop wijst dat de relatie 

tussen de verzoekende partij en haar partner beëindigd zou zijn. Uit de stukken van het administratief 

dossier en uit de nota met opmerkingen blijkt geenszins dat de verzoekende partij op enig ogenblik 

voorafgaand aan het treffen van de bestreden beslissing heeft te kennen gegeven dat er geen 

partnerrelatie meer zou bestaan tussen haar en haar partner. Evenmin blijkt dat zij de mogelijkheid 

kreeg haar gezinssituatie uiteen te zetten, laat staan te verduidelijken waarom het voorgenomen 

huwelijk nog niet is doorgegaan.  

 

Het blijkt dan ook dat de verwerende partij op al te voortvarende wijze heeft besloten dat er wegens de 

enkele afwezigheid van een huwelijk niet langer sprake is van een familiale relatie beschermenswaardig 

in de zin van artikel 8 van het EVRM tussen de verzoekende partij en haar partner. 

 

Wat betreft de gezinsband met de kinderen hult de bestreden beslissing zich verder geheel in 

stilzwijgen. Nochtans blijkt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat 

de gezinsband tussen een ouder en zijn minderjarig kind wordt verondersteld (EHRM 28 november 

1996, Ahmut/Nederland, § 60; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 94). Enkel in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden zou men kunnen aannemen dat er geen sprake meer is van een 

gezinsleven (EHRM 19 februari 1996, Gül/Zwitserland, § 32; EHRM 21 december 2001, Sen/Nederland, 

§ 28). De verwerende partij toont niet aan dat er sprake is van dergelijke uitzonderlijke omstandigheden. 

In beginsel ontstaat vanaf de geboorte tussen een minderjarig kind en zijn ouder een natuurlijke band 

die gelijkstaat met een gezinsleven. Het is daarbij niet noodzakelijk dat het kind binnen een huwelijk of 

andere samenlevingsvorm werd geboren. Om een voldoende graad van ‘gezinsleven’ vast stellen, die 

valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM, is de samenwoning van de ouder met het 

minderjarig kind niet noodzakelijk; wel moeten andere factoren worden voorgelegd die aantonen dat de 

relatie tussen de betrokken ouder en het minderjarig kind voldoende standvastig is om de facto 

gezinsbanden te creëren (‘Although co-habitation may be a requirement for such a relationship, 

however, other factors may also serve to demonstrate that a relationship has sufficient constancy to 

create de facto family ties’. EHRM 8 januari 2009, Joseph Grant/Verenigd Koninkrijk, § 30). De 

verzoekende partij merkt op dat mocht de verwerende partij een zorgvuldig onderzoek hebben gevoerd 

naar de specifieke omstandigheden van haar zaak, waarbij zij voor het nemen van de bestreden 

beslissing zou zijn gehoord, de verwerende partij had kunnen vaststellen dat de verzoekende partij 

volledig instaat voor de zorg en opvoeding van hun kinderen, gelet op de gezondheidstoestand van haar 

partner. Het feit dat de verwerende partij motiveert dat “De vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht 

werd gisteren, op 21.03.2018, opgeladen in sidis-suite. Het ontvangstbewijs noch het ingevulde 

document zijn beschikbaar.” ontslaat haar hoegenaamd niet van de verplichting rekening te houden met 

de specifieke omstandigheden waarin de verzoekende partij zich bevindt. 
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Noch de bestreden beslissing, noch de stukken in het administratief dossier geven er blijk van dat de 

verwerende partij bij de besluitvorming aangaande het bestreden inreisverbod rekening heeft gehouden 

met de volledige specifieke feitelijke situatie van de verzoekende partij of dat zij zich afdoende zou 

hebben geïnformeerd.  

 

De Raad herinnert eraan dat artikel 8 van het EVRM en artikel 74/11 van de vreemdelingenwet een 

zorgvuldig onderzoek vereisen naar alle relevante feiten en omstandigheden die betrekking hebben op 

het voorgehouden gezinsleven van de verzoekende partij. 

 

In de mate dat artikel 8 van het EVRM een zorgvuldig onderzoek vereist naar alle relevante feiten en 

omstandigheden, is deze bepaling geschonden (EHRM 11 juli 2000, Ciliz/Nederland, § 66; EHRM 10 juli 

2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). 

 

Waar bij het opleggen van het bestreden inreisverbod geen blijk wordt gegeven van een nauwkeurig en 

zorgvuldig onderzoek naar of afweging van de specifieke omstandigheden aangaande enig de facto 

gezinsleven in hoofde van de verzoekende partij met haar partner en hun drie minderjarige kinderen, 

dient een schending van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en 

van het zorgvuldigheidsbeginsel te worden vastgesteld. 

 

Het verweer in de nota met opmerkingen doet hieraan geen afbreuk. In zoverre de verwerende partij 

overgaat tot een a posteriori motivering van de bestreden beslissing, merkt de Raad op dat deze 

beschouwingen niet terug te vinden zijn in het bestreden inreisverbod noch in het administratief dossier. 

Door a posteriori te pogen een belangenafweging door te voeren en onderzoek te voeren naar het 

gezinsleven, zet de verwerende partij de hierboven vastgestelde schending niet recht (cf. RvS 28 

oktober 2008, nr. 187.420). 

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen van het middel niet tot een ruimere 

vernietiging kan leiden dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 

24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 22 maart 2018 tot afgifte van een inreisverbod wordt vernietigd. 
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