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 nr. 100 505 van 5 april 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 13 december 2012 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 28 november  2012 houdende het bevel om het grondgebied te 

verlaten met inreisverbod en vasthouding met oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

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 25 februari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. HAEGEMAN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: gemachtigde) op 28 november 2012 een 

beslissing neemt tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit is de bestreden beslissing, die op 28 

november 2012 ter kennis gebracht wordt. 

 

De motieven van de bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie , D., P.  - administratief deskundige 
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wordt aan 

de genaamde A., E. (…), die de Nigeriaanse   nationaliteit heeft, 

het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) van de 

volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië, tenzij hij/zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten gaat gepaard met een inreisverbod, dat krachtens artikel 3, 

eerste lid, 9° van de wet van 15 december 1980 wordt uitgevaardigd. 

Krachtens artikel 7 van de wet van 15 december 1980 wordt een beslissing tot verwijdering om de 

volgende redenen voor een onderdaan van een derde land genomen : 

■ 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

■ artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in België 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, is het noodzakelijk om de betrokkene zonder 

verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens met Denemarken, Duitsland, 

Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, 

Tsjechië, Zweden en Zwitserland, om de volgende reden : 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal geven aan een bevel om het 

grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

 

Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene te dien einde opgesloten 

te worden, aangezien zijn/haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden ; 

Gezien betrokkene verblijft in België zonder gekend adres - een aanduiding van een verplichte 

verblijfplaats niet kan uitgevoerd worden - is het derhalve noodzakelijk hem op te sluiten ter beschikking 

van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

■ In uitvoering van artikel 74/11, §1, tweede lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de 

beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van drie jaar omdat: 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Gezien betrokkene geen officieel adres heeft in België, bestaat er een risico tot onderduiken, reden 

waarom hem geen enkele termijn wordt toegestaan om het grondgebied te verlaten en hem dus een 

inreisverbod van drie jaar opgelegd wordt” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op wegens een gebrek aan belang. 

Zij wijst erop dat verzoeker op 9 januari 2013 werd gerepatrieerd naar zijn land van herkomst, Nigeria. 

Verwerende partij preciseert dat de bestreden beslissing volledige uitvoering verkregen heeft en uit het 

rechtsverkeer verdwenen is, waardoor volgens haar oordeel verzoeker geen belang meer heeft om het 

te bestrijden. 

 

2.2.Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

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

Vreemdelingenwet) kunnen de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad 

gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang.  

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zo veel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 
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verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 116-117).  

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel, en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr.148.037). 

 

Opdat zij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat zij een nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet aan verzoeker bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect sorteren. 

 

2.3. De Raad merkt op dat het gegeven dat de bestreden beslissing werd uitgevoerd, niet betekent dat 

de bestreden beslissing daarom uit het rechtsverkeer is verdwenen.  

Voorts merkt de Raad op dat het belang dat verzoeker heeft om op te komen tegen een bevel om het 

grondgebied te verlaten evenwel niet altijd verloren gaat enkel door de tenuitvoerlegging ervan. Er mag 

immers geen bevel om het grondgebied te verlaten worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met 

een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het EVRM (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 

206.948). Dit blijkt ook uit het gestelde in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet.   

 

Het EVRM primeert op de Vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van onderliggende 

procedure de gegrondheid te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een schending van 

de hogere verdragsbepalingen. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern beroep waardoor de 

inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan worden verkregen, ook al 

beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de manier waarop ze de 

verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/ 

Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291). Er anders over oordelen 

zou het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel uithollen (cfr. RvS 13 december 2011, nr. 216.837). De 

Raad stelt vast dat verzoeker in casu een schending van artikelen 3 en 8 van het EVRM aanvoert.  

 

2.4. Verder dient erop gewezen te worden dat de bestreden beslissing ook een inreisverbod bevat, 

waarvan de gevolgen blijven voortduren ook al werd het bevel om het grondgebied te verlaten 

uitgevoerd. In dit verband wordt in het verzoekschrift verduidelijkt dat dat verzoekers verloofde in België 

woont en dat het inreisverbod een aangrijpende invloed heeft op de leefsituatie van verzoeker en zijn 

verloofde.  

 

2.5. Ter terechtzitting volhardt de raadsvrouw van verzoeker omwille van bovenvermelde redenen in het 

belang. De Raad aanvaardt dat verzoeker belang heeft om op te komen zowel tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten als tegen het inreisverbod. In dit verband wijst de Raad er nog op dat bestreden 

beslissing één beslissing is, die weliswaar verschillende componenten bevat, maar zij is in rechte één en 

ondeelbaar, zodat zowel de component inzake het bevel om het grondgebied te verlaten als het 

component inzake het inreisverbod er in rechte niet kan van worden afgesplitst (cfr. RvS 28 juni 2010, 

nr. 205.924). Indien een middel dat gericht is tegen het inreisverbod of tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten gegrond is, dient de bestreden beslissing derhalve in haar geheel vernietigd te 

worden.  

 

2.6.Derhalve noodzaakt het voorgaande een onderzoek van de aangehaalde bepalingen van het EVRM 

voor wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten en van elke kritiek betreffende het 

inreisverbod.   

 

De opgeworpen exceptie dient derhalve te worden verworpen.  

 

3. Onderzoek van het beroep in zoverre het betrekking heeft op de aangevoerde EVRM bepalingen, 

enerzijds, en inzoverre het gericht is tegen het inreisverbod, anderzijds.  

 

3.1. In een eerste en enig middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

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

artikelen 7, 62 en 74/9 tot 74/13 van de Vreemdelingenwet, van de materiële en de formele 

motiveringsplicht, van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, van het 

proportionaliteitsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel en van de artikelen 3 

en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). 

 

Het middel wordt als volgt uiteengezet: 
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“Aangezien er ten eerste een schending is van de motiveringsplicht, meer bepaald van de artikelen 2 en 

3 van de uitdrukkelijke motiveringswet van 29 juli 1991, alsmede het artikelen 7, 62 en art. 74/9 tot 74/13 

van de wet van 15 december 1980. Pat verzoeker via huidig middel zowel de schending van de 

materiële als van de formele motiveringsplicht inroept. Aangezien de bestreden beslissing de artikelen 

62 van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schendt ingevolge de manifest 

ontoereikende motivering in feite en in rechte. 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet schrijft voor dat de administratieve beslissingen met redenen 

dienen omkleed te zijn. 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten gronde liggen moet vermelden, bovendien moet de 

motivering afdoende zijn. 

Strijdigheid met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, proportionaliteitsbeginsel,, het 

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Schending van het recht op een privé- en gezinsleven cfr. artikelen 3 en 8 EVRM wordt geschonden. 

Dat gelet op de geschetste feitelijke en procedurele omstandigheden de bestreden beslissing 

onvoldoende wordt gemotiveerd. 

Dat verzoeker integraal verwijst naar hetgeen uiteen werd gezet onder I. FEITEN EN 

VOORGAAANDEN en de inhoud hiervan onder dit eerste middel als hernomen dient te worden 

beschouwd. 

Dat men gelet op hetgeen hoger werd uiteengezet niet kan spreken van een afdoende motivering in de 

zin van art. 3 Wet 29/07/1961. Dat voornoemd artikel naast de plicht tot formele motivering, eveneens 

de plicht tot inhoudelijke of materiële motivering behelst. 

Dat het de inhoudelijke motiveringsplicht is die door verweerster met de voeten wordt getreden. 

Dat immers de DVZ bij het nemen van de bestreden beslissingen ( zowel BGV als luik inreisverbod) zich 

enkel en alleen vergenoegt met de motivering : " de betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in België". 

"betrokkene verblijft op het Schengengebied zonder geldig visum. Hij respecteert de reglementeringen 

niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal geven aan een bevel het grondgebied te verlaten 

dat hem zal afgeleverd worden. 

Gezien betrokkene verblijft in Belg ie zonder gekend adres - een aanduiding van verplichte verblijfplaats 

niet kan uitgevoerd worden -, is het derhalve noodzakelijk hem op te sluiten ter beschikking van de 

Dienst Vreemdelingenzaken. 

Gezien betrokkene geen officieel adres heeft in België bestaat er een risico tot onderduiken\ reden 

waarom hem geen enkele termijn wordt toegestaan om het grondgebied te verlaten en hem dus een 

inreisverbod van drie jaar opgelegd wordt. " 

Overwegende dat verzoeker bij zijn aanhouding nochtans duidelijk gemaakt had dat hij wel degelijk een 

vaste verblijfplaats had in België en eveneens dat zijn verloofde in België verbleef. 

Dat met deze omstandigheden onterecht geen rekening werd gehouden. 

Dat de bestreden beslissing aldus het EVRM schendt en meer bepaald art.3 en 8 bescherming van 

privé- en gezinsleven. 

Dat de bestreden beslissing evenmin redelijk is, nu aangetoond wordt dat verzoeker de intentie had te 

huwen met zijn verloofde en dat nergens afgewogen wordt welk belang van de Belgische Staat hoger is 

dan het belang op gezinsleven en privéleven van betrokkenen. 

Dat de bestreden beslissing aldus ook het proportionaliteitsbeginsel schendt. 

Overwegende dat wat het inreisverbod betreft, vastgesteld dient te worden dat niet gemotiveerd wordt 

waarom de langste termijn van 3 jaar aangehouden wordt. 

Overwegende dat Art. 74/11 van d Vreemdelingenwet specifieert, § 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. 

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien 

de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft gebruikt, 

teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden. 

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid. 

§ 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, 
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onverminderd § 1, tweede lid, 2°, op voorwaarde dat hij geen gevaar 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. 

§ 3. Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend. 

Overwegende dat het feit dat voor het vertrek geen enkele termijn toegestaan wordt louter afhankelijk is 

van de appreciatie van DVZ. 

Dat deze appreciatie in redelijkheid genomen dient te worden. 

Dat in dat verband vastgesteld dient te worden dat het perfect mogelijk was verzoeker een verblijfplaats 

aan te duiden, dat verzoeker ten andere zelf zijn verblijfplaats aangegeven had. 

Dat in de mate dat de motivering betreffende het niet toestaan van enige termijn voor het verlaten van 

het grondgebied manifest op onredelijke basis genomen werd, de grondslag op basis waarvan zuiver 

principieel een inreisverbod kan genomen worden eveneens ontbreekt. 

Dat anders oordelen erop zou neerkomen dat de Minister desbetreffend aan geen enkele 

motiveringsplicht gehouden is, noch enige rechtvaardiging zou dienen te geven voor zijn beslissingen. 

Dat dit strijdig met de motiveringsverplichting zowel formeel als materieel. 

Dat de bestreden beslissing bovendien niet enkel principieel de bepalingen omtrent het inreisverbod 

schendt, doch bovendien eveneens de facto. 

Dat nergens gemotiveerd wordt waarom een inreisverbod voor een maximale termijn uitgesproken 

wordt. 

Dat deze termijn dan ook niet gemotiveerd wordt. 

Dat verzoeker wenst op te merken dat hij op geen enkel ogenblik in enige dubieuze situatie aangetroffen 

werd (bv. arbeid verrichtte) en dat hij geen strafbare feiten pleegde. Dat evenmin blijkt dat hij een 

voorgaand bevel zou genegeerd hebben. 

Dat het inreisverbod dan ook niet wettig verantwoord is. 

Dat het BGV en het inreisverbod daarenboven Art. 74/13. [' 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.] 

schendt. 

Dat verzoeker immers duidelijk maakte dat hij met zijn verloofde samenwoonde en met haar een gezin 

vormde. 

Dat zij zelfs reeds informatie inwonnen M.o.o. hun voorgenomen huwelijk. 

Dat de tegenpartij met deze informatie helemaal geen rekening hield. 

Dat er dan ook aanleiding is op deze grond gecombineerd met de schending van het EVRM de 

bestreden beslissing te annuleren. 

Dat er dan ook aanleiding is de bestreden beslissing te vernietigen, nu zij strijdig is met één van de 

meest elementaire beginselen van behoorlijk bestuur. 

Dat men als redelijke en zorgvuldige overheid verzoeker niet mag dwingen om terug te keren naar zijn 

land van herkomst louter op grond van de onredelijke en ontoereikend gemotiveerde beslissing. 

Door het nemen van de bestreden beslissingen maakt de Belgische staat een inbreuk op de elementaire 

beginselen van behoorlijk bestuur, o.m. van het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

De door verzoeker ingeroepen zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze 

dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen 

nemen (R.v.St, nr. 107.624, 11 juni 2002; zie Arrest RW nr. 15.753 van 10 september 2008 in de zaak 

RvV XII ). 

Aangezien het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar beslissing 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; zie arrest RW nr. 21.834 van 23 januari 2010 in de zaak 

RvV X / II). 

Aangezien in casu op basis van de bestreden beslissing de overheid kennelijk haar discretionaire 

bevoegdheid heeft overschreden. Dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is en derhalve tevens 

het redelijkheidsbeginsel schendt. 

Dat wat betreft de schending van art.3 EVRM betreft verzoeker integraal verwijst naar hetgeen 

hierboven uiteen werd gezet. 

Dat de rechten op een privé- en gezinsleven fundamenteel zijn. Ze kunnen slechts worden aangetast 

met het oog op een beperkend door het EVRM opgesomde doeleinden. 

Artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens betreft het recht op gezinsleven. 

Dat de bestreden beslissing inderdaad werd voorzien door de wet en een legitieme doelstelling heeft 

maar dat dient opgemerkt dat deze niet nodig is in een democratische samenleving ( zie Hof 

Mensenrechten 13 juli 2000 (Elsholz/Duistland), http://www.echr.coe.int, Rev. Trim.dr. fam., 2001, 128). 
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Dat de bestreden beslissing derhalve ook haar beoordelingsmarge heeft overschreden en de rechten 

van verzoeker heeft geschonden die gewaarborgd worden door artikel 8 EVRM. 

Dat namelijk de noodzakelijkheid in een democratische samenleving de enige uitzondering is die 

wettelijk is toegestaan om een inbreuk te wettigen op voormeld mensenrecht. 

Dat dienaangaande niet werd gemotiveerd. Dat derhalve dient aanvaard dat er geen dergelijke reden 

kan worden aangehaald. 

Dat de verwijdering van het Belgisch grondgebied een inmenging inhoudt in het recht op eerbiediging 

van het gezinsleven. 

Dat in deze de rechtspraak van het Europees Hof Voor de Rechten van de Mens richtinggevend is, 

stellende dat de uitzetting een overheidsinmenging inhoudt op de door artikel 8 EVRM gewaarborgde 

rechten zodat moet worden uitgemaakt of de inmenging gerechtvaardigd is onder de tweede paragraaf. 

Dat deze tweede paragraaf zeer strikt dient geïnterpreteerd. 

Dat bij de afweging van de particulier belang en openbaar belang voor de evenredigheidscontrole alle 

relevante omstandigheden van het individuele geval dienen in aanmerking te worden genomen (Arrest 

H.v.J. 3 juli 1980, zaak 157/79, Pieck; Arrest H. v. 1 8 april 1976, zaak 48/75). 

Dat in casu er geen sprake is van enige belangenafweging laat staan dat in casu men zich bevindt in 

één van de uitzonderingsgevallen van artikel 8, 2e lid EVRM. 

De bestreden beslissingen zijn in het licht van art. 8.2 E.V.R.M. een bij de wet voorziene toegelaten 

inmenging van het openbaar gezag. Gelet op de geschetste omstandigheden zijn die maatregelen 

echter niet evenredig. 

De bestreden beslissing heeft voor verzoeker de weigering van een verblijfsrecht in België tot gevolg, 

niettegenstaande hij voldoet aan de ontvankelijkheids- en gegrondheidsvereisten van art. 9 bis 

Vreemdelingenwet. 

Dat het derhalve onmiskenbaar vaststaat dat het artikel 8 E.V.R.M. geschonden werd door de bestreden 

beslissing. 

Dat bovenstaand middel ernstig is.” 

 

3.2. Voor zover de verzoeker de schending opwerpt “van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, het proportionaliteitsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel” dient 

de Raad op te merken dat er meerdere beginselen van behoorlijk bestuur zijn. Het komt de Raad niet 

toe te gaan distilleren uit het betoog van verzoeker welke andere beginselen hij geschonden acht dan 

het proportionaliteitsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Alleen de 

schending van deze beginselen wordt derhalve onderzocht. 

 

3.3. Wat de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 

van de Vreemdelingenwet betreft, dient te worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing 

op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat de verzoeker er kennis van heeft 

kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de 

beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van 

de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 

164.298).  

 

De Raad merkt op dat de verzoeker de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en bijgevolg dient 

het middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

 

3.4. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het 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 redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

De Raad wijst erop dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt 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 in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 
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3.5. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM 

 

3.5.1. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.” Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) heeft reeds geoordeeld dat de 

verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van artikel 3 van het EVRM kan opleveren en 

dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, wanneer er ernstige en bewezen motieven 

bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van bestemming een reëel gevaar loopt 

om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze 

omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat 

land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 75 en de arresten waarnaar wordt 

verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling bij verwijdering 

naar het land van bestemming, houdt de Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen.  

 

Zo stelt het EHRM dat het in principe aan de verzoekende partij toekomt om een begin van bewijs te 

leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van 

bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling. (zie EHRM 11 

oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). 

 

In casu stelt de Raad vast dat verzoeker geenszins in concreto uiteenzet hoe artikel 3 van het EVRM 

wordt geschonden door het EVRM noch daaromtrent een begin van bewijs aanbrengt. Bovendien werd 

het bevel om het grondgebied te verlaten uitgevoerd en heeft de raadsman van verzoeker ter 

terechtzitting ook niet nader gespecifieerd waaruit de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM 

bestaat. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

3.6. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM en artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet 

 

3.6.1. Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven en 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 gezondheid of de 

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

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt: “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.” 

 

3.6.2. Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die 

van de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede 

wil of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit 

artikel primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is 

het de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk 

onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou 

moeten hebben. 
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3.6.3. Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de 

eerste plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 

precieze wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en gezinsleven aan te tonen, alsook 

de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

3.6.4. Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie/gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie/gezinsleven bestaat in de 

zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of gezinsleven dient de Raad 

zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 februari 2001, 

Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 2003, 

Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

3.6.5. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

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

is van een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen deze gezinsleden 

voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna: EHRM) benadrukt dat het begrip privéleven een brede term is en dat het 

mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29). 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie/gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is 

een feitenkwestie. 

 

3.6.6. Wat het bestaan van een familie/gezins- en privéleven in hoofde van de verzoeker betreft 

 

De verzoeker voert aan dat hij verbleef op het adres van zijn verloofde, van Nederlandse nationaliteit, en 

dat beiden reeds informatie ingewonnen hebben met het oog op hun voorgenomen huwelijk. Volgens de 

verzoeker is er hierdoor sprake van het bestaan van een gezinsleven dat zou beschermd worden door 

artikel 8 EVRM. 

 

Hoewel verzoeker deze bewering niet staaft, stelt de Raad vast dat in deze stand van het geding het 

bestaan van een gezinsleven in hoofde van de verzoeker door de verweerder niet betwist, minstens niet 

weerlegd wordt. 

 

3.6.7. Waar de verzoeker de schending opwerpt van artikel 8 EVRM omdat de bestreden beslissing een 

inbreuk vormt op het gezinsleven dat hij leidt met zijn partner, herinnert de Raad eraan dat deze 

bepaling erop gericht is om het individu te beschermen tegen een willekeurige overheidsinmenging in 

het gezinsleven. Evenwel benadrukt de Raad dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht 

op respect voor het gezins- en privéleven niet absoluut is.  

Indien het een situatie van eerste toelating betreft, quod in casu, dan dient volgens het EHRM te worden 

onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op gezinsleven te handhaven 

en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. 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 er een schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37).  

 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, worden in het kader van een billijke afweging 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, par. 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 
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van artikel 8 van het EVRM. (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. v. Noorwegen, par. 

89) 

 

3.6.8. 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 voorwaarden voor de erkenning van een verblijfsrecht als partner van een burger van de 

Unie. In de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat de verzoeker deze voorwaarden niet vervult. 

 

3.6.9. Verzoeker toont niet concreet aan op welke wijze zijn gezinsleven daadwerkelijk wordt verbroken 

door de bestreden beslissing.  

 

De verzoeker toont op geen enkele wijze aan dat hij zijn gezinsleven met zijn Nederlandse partner niet 

in Nigeria, Nederland, of elders, kan verderzetten.  

Verzoeker toont met zijn overwegend theoretisch betoog waarbij op algemene wijze verwezen wordt 

naar rechtspraak van het Hof van Justitie zonder te concretiseren dat hij zich in een gelijkaardig geval 

bevindt als de vreemdeling waarop de aangehaalde rechtspraak betrekking heeft, verder niet aan dat er 

sprake is van een disproportionaliteit tussen zijn belangen enerzijds, die in se erin bestaan om bij zijn 

partner te blijven hoewel hij niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden, en de belangen van de Belgische 

staat in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering anderzijds. 

 

De bestreden beslissing leidt er niet toe dat de verzoeker voorgoed gescheiden wordt van zijn partner. 

De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om op een later tijdstip, na afloop van het 

inreisverbod van drie jaar, het Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven; de verzoeker 

dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en 

verblijfsvereisten (RvS 4 mei 2007, nr. 170.806).  

Daarbij wenst de Raad nog op te merken dat de staatssecretaris of zijn gemachtigde dit inreisverbod 

kan opheffen of opschorten omwille van humanitaire redenen in toepassing van artikel 74/12 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Een tijdelijke scheiding en verwijdering leidt in beginsel niet tot een verbreking van relatie tussen de 

partners. Uit de verplichting om tijdelijk het grondgebied te verlaten en zich in regel te stellen met de 

Belgische verblijfswetgeving kan geen schending van artikel 8 van het EVRM afgeleid worden (RvS 22 

februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639).  

 

Daarenboven stelt de Raad vast dat door de bestreden beslissing niet wordt verhinderd dat de verloofde 

van verzoeker hem bezoekt in zijn land van herkomst, noch dat verzoeker zijn verloofde kan bezoeken 

in een ander land waarvan hij het grondgebied wel mag betreden. De Raad wijst er verder op dat 

moderne communicatiemiddelen de verzoeker in staat kunnen stellen om tijdens de scheiding in nauw 

contact te blijven met zijn verloofde en zijn gezinsleven met haar verder te onderhouden. 

 

Verzoeker maakt voorts geen melding van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het 

gezinsleven elders of in het land van herkomst wordt verder gezet en uitgebouwd. 

Verzoeker toont aldus niet aan dat de bestreden beslissing een wanverhouding veroorzaakt heeft tussen 

zijn belangen en de belangen van de Belgische staat. Een disproportionele belangenafweging wordt niet 

aangetoond. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt derhalve niet aannemelijk gemaakt. Derhalve toont 

verzoeker ook niet aan dat de gemachtigde, overeenkomstig artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, 

geen rekening heeft gehouden met zijn gezinsleven.  
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3.7. Wat betreft de aangevoerde schending van het inreisverbod 

 

3.7.1. In uitvoering van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet gaat het bevel tot 

verwijdering gepaard met een inreisverbod van drie jaar. 

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

“§ 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. De maximale termijn van drie 

jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien de onderdaan van een derde 

land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft gebruikt, teneinde toegelaten te worden 

tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden. 

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid. 

§ 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 gevaar 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. 

§ 3. Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend. 

Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.” 

 

Artikel 74/14, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

“De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten.” 

 

Artikel 74/14, §3 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

“Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in §1 indien: 

1° er een risico op onderduiken bestaat, of; 

(…) 

In dit gevel bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn.” 

 

3.7.2. In casu legt verweerder een inreisverbod van drie jaar op omdat voor het vrijwillig vertrek geen 

uitvoeringstermijn is toegestaan in toepassing van de artikelen 74/11, §1, 1°, 74/14, §1, eerste lid en 

74/14, §3, 1° van de Vreemdelingenwet. Vervolgens motiveert de verweerder dat: “Gezien betrokkene 

geen officieel adres heeft in België, bestaat er een risico tot onderduiken, reden waarom hem geen 

enkele termijn wordt toegestaan om het grondgebied te verlaten en hem dus een inreisverbod van drie 

jaar opgelegd wordt”. Deze vaststelling wordt door de verzoeker betwist, waar hij stelt dat hij bij zijn 

aanhouding duidelijk gemaakt had dat hij een vaste verblijfplaats heeft in België en dat zijn verloofde, 

van Nederlandse nationaliteit, ook in België verblijft. 

 

3.7.3. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij een administratieve vreemdelingencontrole op 

28 november 2012 bij ‘adres (verblijfplaats)’ aangaf: “verblijft bij een vriendin”. Verder bevat het 

administratief dossier een aanvraag voor een verklaring van inschrijving (bijlage 19) op naam van K.R., 

van Nederlandse nationaliteit, met vermelding van een adres in België. Dit betreft de vriendin van de 

verzoeker, waarmee hij blijkens het verzoekschrift de intentie heeft te huwen. 

 

De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier niet blijkt dat de verzoeker in België over een 

officieel adres beschikt. De loutere bewering van een vreemdeling in illegaal verblijf dat hij “bij een 

vriendin verblijft” biedt geen enkele garantie dat de verzoeker ook effectief op het opgegeven adres 

verblijft en er kan teruggevonden worden. Gelet op deze vaststelling is het niet onzorgvuldig of kennelijk 

onredelijk van de verweerder om te stellen dat er ten aanzien van de verzoeker een risico tot 

onderduiken bestaat. 
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Het betoog van verzoeker dat “hij op geen enkel ogenblik [in] enige dubieuze situatie aangetroffen werd 

(bv. arbeid verrichtte) en dat hij geen strafbare feiten pleegde. Dat evenmin blijkt dat hij een voorgaand 

bevel zou genegeerd hebben” doet geen afbreuk aan deze vaststelling. 

 

3.7.4.Verzoeker klaagt aan dat er niet wordt verduidelijkt waarom direct gekozen werd voor de maximale 

termijn, meer bepaald waarom een inreisverbod voor drie jaar werd opgelegd.  

 

Aangaande het inreisverbod stelt de Raad vast dat de verweerder in de bestreden beslissing als volgt 

motiveert: “Gezien betrokkene geen officieel adres heeft in België, bestaat er een risico tot onderduiken, 

reden waarom hem geen enkele termijn wordt toegestaan om het grondgebied te verlaten en hem dus 

een inreisverbod van drie jaar opgelegd wordt.”  

 

Uit punt 3.7.3 blijkt dat de gemachtigde op goede gronden kon oordelen dat de verzoeker “geen officieel 

adres heeft in België” en “er een risico tot onderduiken [bestaat]”, waardoor aan de verzoeker geen 

enkele termijn wordt toegestaan om het grondgebied te verlaten en hem een inreisverbod van drie jaar 

wordt opgelegd.  

 

De Raad stelt voorts vast dat er zich in het administratief dossier op het moment van de bestreden 

beslissing, naast de loutere verklaringen van verzoeker, geen concrete elementen bevonden omtrent 

een gezamenlijke officiële verblijfplaats, omtrent een feitelijke samenwoonst, noch enig begin van bewijs 

omtrent een verloving of een huwelijksintentie. 

 

Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat de gemachtigde op het moment van de bestreden 

beslissing een onzorgvuldige of kennelijke onredelijke inschatting heeft gemaakt van de specifieke 

omstandigheden van zijn geval. Met zijn betoog slaagt de verzoeker er niet in om aan te tonen dat op 

het moment van de bestreden beslissing het kennelijk onredelijk of onjuist was om aan de verzoeker 

geen enkele termijn voor vrijwillig vertrek toe te staan en een inreisverbod van maximum drie jaar op te 

leggen nu de verzoeker niet kan aantonen in België te verblijven zonder officieel adres. Een schending 

van de materiële motivering betreffende het inreisverbod, noch van artikel 74/11 van de 

Vreemdelingenwet wordt aannemelijk gemaakt. 

 

3.8. De verzoekende partij maakt geen schending van het redelijkheidsbeginsel of het 

evenredigheidsbeginsel aannemelijk. De Raad merkt op dat het proportionaliteitsbeginsel als concrete 

toepassing van het redelijkheidsbeginsel de Raad niet toelaat 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 proportionaliteitsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen, wat 

niet het geval is. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

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. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf april tweeduizend dertien door: 
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mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 


