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 nr. 128 071 van 14 augustus 2014 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de minister van 

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIDE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 29 november 2013 

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

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

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 23 oktober 2013 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op basis 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 

onontvankelijk verklaard wordt en van anderzijds de beslissing van diezelfde gemachtigde van 

23 oktober 2013 waarbij een inreisverbod voor de duur van drie jaren wordt opgelegd (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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 3 december 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 april 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. SENAVE, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat N. DE POOTERE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoeker, die minstens sedert november 2005 in België verblijft en aan wie reeds op definitieve 

wijze de internationale bescherming werd geweigerd, dient op 11 maart 2013 een zevende aanvraag in 
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om machtiging tot verblijf 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 (hierna: 

de vreemdelingenwet).  

 

Op 23 oktober 2013 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) om de voormelde 

aanvraag onontvankelijk te verklaren. Deze beslissing maakt de eerste bestreden beslissing uit. Zij werd 

aan de verzoeker ter kennis gebracht op 21 november 2013 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 12.03.2013 werd 

ingediend door : 

 

M(…), S(…)  

[…] 

 

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, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

 

Betrokkene vroeg op 25.11.2005 in België asiel aan. Deze asielprocedure werd op 30.03.2006 

afgesloten met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het Commissariaat-

Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, hem betekend op 31.03.2006. Betrokkene verkoos 

echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verbleef van 31.03.2006 

tot 15.02.2011 illegaal in België. Uit dit langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met 

het oog op regularisatie. 

Betrokkene verklaart dat hij in het bezit is van een attest van immatriculatie (Al) op basis van zijn 

aanvraag art. 9ter d.d. 19.12.2010. Er dient echter opgemerkt te worden dat de aanvraag art. 9ter op 

datum van 28.09.2012 werd afgesloten met een ontvankelijke doch ongegronde beslissing, aan 

betrokkene betekend op 09.10.2012. Hieropvolgend werd het Al van betrokkene ingetrokken en 

sindsdien verblijft betrokkene opnieuw illegaal in België. Het aangehaalde element is dus niet langer 

relevant als buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkene beweert dat hij zijn land van herkomst is ontvlucht omwille van enorme problemen waardoor 

zijn leven en vrijheid werden bedreigd. Echter, betrokkene legt geen bewijzen voor die deze bewering 

kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere 

vermelding dat betrokkene zijn land van herkomst is ontvlucht omwille van enorme problemen waardoor 

zijn leven en vrijheid werden bedreigd, volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te 

worden. 

 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet 

van toepassing is daar betrokkene niet aantoont dat er nog andere familieleden van hem in België 

verblijven. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

Bovendien dient er gesteld te worden dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

om aldaar machtiging tot verblijf te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op 

een gezins- of privéleven. 

 

Wat de verwijzing naar de wet van 22.12.1999 betreft; dit was een enige en unieke operatie, de criteria 

voor regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot regularisatie 

op grond van art. 9bis van de wet van 1980. 

 

Ook beweert betrokkene dat hij zich in een identieke situatie bevindt als de mensen die een 

regularisatieaanvraag indienden op basis van de wet van 22.12.1999. Echter, het is aan de verzoeker 

om de overeenkomsten aan te tonen tussen zijn eigen situatie en de situatie waarvan hij beweert dat ze 
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vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13.07.2001). Men kan er immers niet zonder meer 

van uitgaan dat de omstandigheden waarin verzoeker verkeert analoog (of commensurabel) zijn met 

degene waaraan hij refereert. Overigens wordt elk dossier naar aanleiding van een 

regularisatieaanvraag individueel onderzocht. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen een blanco strafregister heeft, dient opgemerkt 

te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de 

in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

De overige aangehaalde elementen (betrokkene verblijft meer dan 5 jaar in België, heeft zich 

geïntegreerd, zou hier duurzame sociale bindingen hebben, leert Nederlands en legt ter staving 

meerdere attesten en inschrijvingsfiches voor, legt een getuigschrift van de cursus maatschappelijke 

oriëntatie voor, legt een attest van de opleiding 'initiation health care' en een European First Aid 

certificate voor, zou een grote vrienden- en kennissenkring hebben opgebouwd, zou werkbereid zijn en 

zou zich de Belgische cultuur hebben eigen gemaakt) verantwoorden niet dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Deze elementen behoren tot de gegrondheid en worden 

in deze fase niet behandeld (RvS 24 oktober 2001, nr. 100.223; RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zij 

kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art 9.2 van de wet van 

15.12.1980.” 

 

Op 23 oktober 2013 beslist de gemachtigde tevens om aan de verzoeker een inreisverbod voor de duur 

van drie jaren op te leggen. Dit is de tweede bestreden beslissing, die aan de verzoeker onder de vorm 

van een bijlage 13sexies op 21 november 2013 werd ter kennis gebracht en die luidt als volgt: 

 

“INREISVERBOD 

Aan de heer: 

 

Naam, voornaam: M(…), S(…) 

[…] 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

Aan de betrokkene werd een bevel om het grondgebied te verlaten betekend op 12.02.2013. 

 

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: 

o In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van 

het inreisverbod 3 jaar omdat: 

o 2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene heeft geen gevolg gegeven 

aan het bevel om het grondgebied te verlaten 31.01.2013, aan betrokkene betekend op 

12.02.2013. 

 

Er wordt aan betrokkene een termijn van 3 jaar inreisverbod op het grondgebied gegeven daar 

betrokkene na het betekenen van dit bevel, nog steeds geen stappen ondernomen heeft om het 

grondgebied van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid - samenhang tussen de onderscheiden beslissingen die middels het 

voorliggende verzoekschrift worden bestreden 

 

De Raad merkt ambtshalve op dat degene die op de rechter een beroep doet, in het belang van een 

goede rechtsbedeling, voor elke vordering een afzonderlijk geding moet aanspannen om zo de 

rechtsstrijd overzichtelijk te houden en een vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken (RvS 14 

september 1984, nr. 24.635). Het komt daarbij uitsluitend aan de rechter toe te oordelen of de 

gezamenlijke behandeling van verschillende vorderingen het vlot verloop van het geding bevordert of 

schaadt (RvS 4 augustus 1997, nr. 67.627). Het is hierbij aangewezen dat een verzoeker die 

verschillende administratieve rechtshandelingen aanvecht in één inleidende akte, in dit verzoekschrift 
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aangeeft waarom naar zijn mening die verschillende handelingen in één verzoekschrift kunnen worden 

bestreden (RvS 21 oktober 2005, nr. 150.507). 

 

De eisen van een goede rechtsbedeling worden miskend wanneer een beroep verscheidene 

onderwerpen heeft waarop onderscheiden wettelijke en reglementaire bepalingen toepasselijk zijn, of 

die op verschillende feitelijke gegevens steunen, en zo afzonderlijke onderzoekingen en debatten 

noodzakelijk maken. Er moet dus een stellig verband bestaan tussen de bestreden akten, ook wat de 

feitelijke gegevens betreft, en het belang van een goede rechtsbedeling moet vereisen dat die 

handelingen in eenzelfde geding worden onderzocht (RvS 23 december 1980, nr. 20.835). 

 

Wanneer er onvoldoende samenhang bestaat tussen de beslissingen die samen in één enkel 

verzoekschrift worden aangevochten, wordt in de regel alleen het beroep ontvankelijk verklaard ten 

aanzien van de akte die eerst wordt vermeld in het verzoekschrift. Wanneer echter de bestreden 

rechtshandeling een verschillend belang voor de verzoekende partij vertoont, zal het beroep geacht 

worden tegen de belangrijkste beslissing of het voornaamste onderwerp te zijn gericht (RvS 19 

september 2005, nr. 149.014; RvS 12 september 2005, nr. 148.753, RvS 25 juni 1998, nr. 74.614, RvS 

30 oktober 1996, nr. 62.871, RvS 5 januari 1993, nr. 41.514) (R. Stevens. 10. De Raad van State, 1. 

Afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, 65-71). 

 

De verzoeker vraagt in zijn verzoekschrift om de beslissing van 23 oktober 2013, waarbij de aanvraag 

om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk 

verklaard wordt, te vernietigen evenals het inreisverbod dat jegens hem op 23 oktober 2013 werd 

getroffen (bijlage 13sexies). Hij geeft in het verzoekschrift echter geen enkele verantwoording voor het 

gegeven dat hij verschillende beslissingen in één verzoekschrift bestrijdt. 

 

In casu is de Raad van oordeel dat de thans voorliggende beslissingen, met name enerzijds de 

beslissing tot onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet en anderzijds het jegens de verzoeker getroffen inreisverbod op grond van artikel 

74/11, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet, niet van die aard zijn dat het aangewezen is dat ze 

samen worden behandeld om tegenspraak tussen rechterlijke beslissingen te voorkomen of ter 

voldoening van de eisen van de goede rechtsbedeling. 

 

De eerste bestreden beslissing betreft de onontvankelijkheid van een aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Het louter indienen van dergelijke 

aanvraag, met het oog op het verkrijgen van een voorlopige machtiging tot verblijf, heeft geen gevolgen 

voor de verblijfsrechtelijke toestand van de betrokken aanvrager. Het indienen van dergelijke aanvraag, 

die in wezen een gunstmaatregel uitmaakt, verleent de verzoeker geen enkele garantie op een 

toekomstig verblijfsrecht noch verhindert zij dat ten aanzien van de verzoeker maatregelen worden 

genomen die tot doel hebben de illegale verblijfstoestand te beëindigen. De beslissing zelve waarbij de 

aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt bevonden, heeft 

evenmin implicaties op de verblijfsrechtelijke toestand van de verzoeker. Er wordt hem met dergelijke 

beslissing geen bestaand verblijfsrecht afgenomen noch wordt er een (zekere) kans op het verkrijgen 

van een verblijfsrecht ontnomen. De beslissing houdende de onontvankelijkheid van een aanvraag in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt enkel de vaststelling in dat de verzoeker in 

het kader van zijn aanvraag niet heeft aangetoond dat hij zich in buitengewone omstandigheden bevindt 

die hem verhinderen om zijn aanvraag in te dienen via de reguliere weg, met name via de diplomatieke 

vertegenwoordiging in zijn land van herkomst of het land waar hij gerechtigd is te verblijven. Met de 

desbetreffende onontvankelijkheidsbeslissing wordt geen enkele uitspraak gedaan, zij het in positieve 

dan wel in negatieve zin, omtrent de toekenning van een verblijfsmachtiging aan de verzoeker. 

 

De eventuele vernietiging van de beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, heeft dan ook geen enkele implicatie op 

de verblijfsrechtelijke toestand van de verzoeker. Bijgevolg is er geen sprake van enige incidentie van 

de eventuele onwettigheid van het onontvankelijk verklaren van de verblijfsaanvraag op de wettigheid 

van het aan de verzoeker opgelegde inreisverbod in toepassing van artikel 74/11 van de 

vreemdelingenwet. 

 

Het opgelegde inreisverbod van zijn kant is gestoeld op het feit dat de verzoeker geen gevolg heeft 

gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem op 12 februari 2013 werd afgeleverd en 

vindt zijn juridische grondslag in artikel 74/11, §1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet. Ook hier 

dient te worden opgemerkt dat de eventuele onwettigheid van het opgelegde inreisverbod geen 
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implicaties kan hebben op de wettigheid van de beslissing houdende de onontvankelijkheid van de 

verblijfsaanvraag op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Ter terechtzitting wordt de kwestie van de samenhang tussen de onderscheiden bestreden beslissingen 

in het debat gebracht. De advocaat van de verzoeker stelt dat het inreisverbod als logisch gevolg werd 

afgeleverd na het onontvankelijk verklaren van de aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. 

 

Gelet op hetgeen voorafgaat, valt echter niet in te zien in welke mate het bestreden beslissing een 

gevolgbeslissing zou betreffen van de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard. Zulks blijkt evenmin 

uit de motieven van de eerste noch de tweede bestreden beslissing, noch blijkt dit uit de stukken van het 

administratief dossier. Een lezing van de tweede bestreden beslissing leert in tegendeel dat een 

inreisverbod wordt afgeleverd omdat de verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan een bevel om het 

grondgebied te verlaten dat hem op 12 februari 2013 werd betekend. Dit bevel houdt geen enkel 

verband (en kan gelet op de chronologie der zaken overigens geen verband houden) met de beslissing 

van 23 oktober 2013 waarbij verzoekers aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard.  

 

Het blijkt derhalve en het wordt niet betwist dat de in het voorwerp aangeduide beslissingen een 

verschillende juridische grondslag hebben en het gevolg zijn van onderscheiden procedures en 

vaststellingen. Het dient tevens te worden opgemerkt dat deze beslissingen afzonderlijk aan de 

verzoeker werden betekend, telkens met vermelding van de beroepsmogelijkheden. De inhoud van de 

eerste beslissing bepaalt geenszins de inhoud van de tweede beslissing. Tevens stelt de Raad vast dat 

in het onderliggende verzoekschrift op duidelijke wijze ten aanzien van enerzijds de eerste en anderzijds 

de tweede bestreden beslissing verschillende grieven worden aangevoerd, waarbij andere feitelijke 

gegevens moeten in ogenschouw genomen worden en andere rechtsvragen moeten worden opgelost. 

 

In casu is de Raad dan ook van oordeel dat met één verzoekschrift twee verschillende beroepen werden 

ingesteld die echter een afzonderlijk onderzoek vergen. 

 

Er is dan ook geen sprake van een voldoende samenhang tussen de onderscheiden bestreden 

beslissingen. 

 

Dienvolgens kan het beroep enkel ontvankelijk verklaard worden ofwel voor de eerste bestreden 

beslissing, dit is de beslissing van 23 oktober 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt, ofwel voor wat 

betreft de tweede bestreden beslissing, dit is het aan de verzoeker opgelegde inreisverbod (van drie 

jaren) d.d. 23 oktober 2013. 

 

In casu dient, zoals de advocaat van de verzoeker ook ter terechtzitting te kennen geeft, te worden 

geopteerd voor de ontvankelijkheid van het beroep wat het inreisverbod betreft. De Raad herinnert er 

immers aan dat, wanneer de bestreden rechtshandelingen een verschillend belang voor de 

verzoekende partij vertonen, het beroep geacht zal worden tegen de belangrijkste beslissing of het 

voornaamste onderwerp te zijn gericht (RvS 19 september 2005, nr. 149.014; RvS 12 september 2005, 

nr. 148.753, RvS 25 juni 1998, nr. 74.614, RvS 30 oktober 1996, nr. 62.871, RvS 5 januari 1993, nr. 

41.514) (R. Stevens. 10. De Raad van State, 1. Afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, 

65-71). 

 

In casu vertoont het bestreden inreisverbod een groter belang voor de verzoeker dan de beslissing 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard. De verweerder voert hieromtrent ter terechtzitting geen betwisting. 

 

Artikel 1, 8° van de vreemdelingenwet definieert het inreisverbod als volgt: 

 

“inreisverbod : de beslissing waarbij de toegang tot en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten 

voor een bepaalde termijn wordt verboden, die kan samengaan met een beslissing tot verwijdering” 

 

Artikel 74/11, §3, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 
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“Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend.” 

 

Met de tweede bestreden beslissing wordt aan de verzoeker een inreisverbod voor de duur van drie 

jaren opgelegd, hetgeen gelet op de artikelen 1, 8° en 74/11, §3 van de vreemdelingenwet impliceert dat 

de verzoeker gedurende drie jaren na de betekening ervan (in casu 21 november 2013) niet toegelaten 

kan worden tot het grondgebied en niet kan verblijven op het grondgebied van de lidstaten die het 

Schengenacquis toepassen. 

 

De verstrekkende gevolgen op verblijfsrechtelijk vlak, die de grenzen van het Rijk overstijgen en die ook 

tot drie jaren in de toekomst voortduren, maken dan ook dat het aan de verzoeker opgelegde 

inreisverbod de belangrijkste beslissing vormt die middels huidige verzoekschrift wordt bestreden. De 

eerste bestreden beslissing sorteert immers, zoals hierboven uiteengezet, geen gevolgen voor de 

verblijfsrechtelijke toestand van de verzoeker, hetgeen meteen maakt dat deze beslissing als minder 

belangrijk moet worden beschouwd dan het opgelegde inreisverbod dat wel - en overigens ook 

verstrekkende - gevolgen heeft. 

 

Gelet op het gebrek aan voldoende samenhang tussen de onderscheiden bestreden beslissingen, wordt 

het beroep bijgevolg enkel ontvankelijk verklaard ten aanzien van de tweede bestreden beslissing. 

 

Het beroep is bijgevolg onontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de beslissing van 23 oktober 

2013 houdende de onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag op basis van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. De middelen(onderdelen) die tegen de laatstgenoemde beslissing worden 

aangevoerd, kunnen dan ook niet worden onderzocht. 

 

3. Onderzoek van het beroep in de mate dat het gericht is tegen de beslissing van 23 oktober 2013 

houdende inreisverbod van drie jaren 

 

3.1 De verzoeker zet in het verzoekschrift twee middelen uiteen. Het eerste middel wordt niet 

onderzocht aangezien het exclusief is gericht tegen de eerste bestreden beslissing. 

 

3.2 In een tweede middel voert de verzoeker het volgende aan: 

 

3.2.1 “Tweede middel, met betrekking tot het inreisverbod 

Schending van het artikel 8 EVRM, schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 22 juli 1991 

houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuursakten, de algemene principes van behoorlijk 

bestuur in het bijzonder het redelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel 

 

1. 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken misschien wel stelt dat een tijdelijke verwijdering van zijn partner 

verzoekers recht op een privé-en gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM niet schendt, maar 

het is onduidelijk hoe de Dienst Vreemdelingenzaken deze motivering kan volhouden wanneer er aan 

verzoeker het verbod wordt gegeven om het grondgebied nog te betreden gedurende een periode van 3 

jaar. 

Dat verzoeker namelijk reeds sedert 2008 feitelijk samenwoont met zijn Belgische partner, en dat ook de 

wettelijke samenwoonst reeds geregistreerd zou zijn als verzoeker tijdig de juiste documenten 

verkregen zou hebben vanwege zijn ambassade. 

Dat artikel 8 EVRM er uiteraard niet aan in de weg staat dat de lidstaten autonoom de toegang, het 

verblijf en de verwijdering van niet-burgers reguleren, maar dat deze regelgeving en de uitvoering ervan 

steeds in overeenstemming moet zijn met het respect voor de grondrechten waartoe de Belgische Staat 

zich verdragsrechtelijk heeft verbonden. 

Wanneer het niet gaat om de beëindiging van een bestaand verblijfsrecht, maar om het toelaten 

hiervan, stelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat er niet overgegaan moet worden tot 

een onderzoek van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. 

Niettemin moet de Staat nagaan of zij niet gehouden is tot een positieve verplichting om toe te staan dat 

het gezinsleven wordt verdergezet en verder ontwikkeld. Zij kan dit nagaan door een afweging te maken 

van de belangen die in het geding zijn. Wanneer er uit deze belangenafweging zou blijken dat de Staat 

gehouden is tot een positieve verplichting, valt er een schending van artikel 8 EVRM vast te stellen. 

De Staat is er in elk geval toe gehouden om, naast het respecteren van de wettelijke voorschriften, 

eveneens toepassing te maken van deze belangenafweging bij het nemen van een beslissing. 
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2. 

Wanneer verzoeker wil inroepen dat zijn recht op gezins- en privéleven in de zin van artikel 8 EVRM 

geschonden wordt, dient hij aan te tonen dat er sprake is van een dergelijk gezins- en privéleven, en de 

manier waarop de bestreden beslissing hierop een inbreuk vormt. 

Met betrekking tot het bestaan van het gezins- en privéleven stelt de rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens dat de familiale band tussen echtgenoten aangenomen dient te worden4. 

Verzoeker en zijn partner zijn weliswaar niet getrouwd, maar wonen reeds zodanig lang feitelijk samen 

dat de familiebank duidelijk blijkt. Zoals reeds eerder uiteengezet, hebben verzoeker en zijn partner ook 

de uitdrukkelijke intentie om de wettelijke samenwoonst aan te gaan, doch zij hebben hier omwille van 

administratieve moeilijkheden nog geen kans toe gehad. 

Er kan dus genoeglijk worden aangenomen dat er een gezins- en privéleven in de zin van artikel 8 

bestaat. 

Het is eveneens duidelijk dat de bestreden beslissing een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

toebrengt aan de gezinssituatie van verzoeker: hij zal in ieder geval niet in België verder samen kunnen 

leven met zijn partner. Van mevrouw, die de Belgische nationaliteit heeft en hier geboren en getogen is, 

kan ook niet zomaar verwacht worden dat zij haar leven hier in België achterlaat om zich in India te 

gaan vestigen. Dit zou voor haar als Westerse vrouw trouwens de nodige aanpassingsmoeilijkheden 

met zich mee brengen, terwijl verzoeker zich reeds sedert 2005 perfect geïntegreerd heeft in België. 

Dat verzoeker aldus genoeglijk kan aantonen dat er een schending van artikel 8 EVRM zich opdringt. 

 

3. 

Daar het in casu gaat om een eerste toelating tot verblijf op het grondgebied, moet de Belgische Staat 

er niet van uitgaan dat er een inmenging is in het gezinsleven van verzoeker. 

Na deze vaststelling dient de Belgische Staat echter wel verder te gaan en te onderzoeken of zij in deze 

geen positieve verplichting heeft om dit gezins- en privéleven toe te staan voortgezet en verder 

ontwikkeld te worden. 

De bestreden beslissing maakt geen enkel gewag van een dergelijk onderzoek, laat staan dat deze 

overweging zo nauwkeurig mogelijk gemaakt zou zijn. Uit de bestreden beslissing blijkt op geen enkele 

manier dat de Belgische Staat ook maar de minste afweging van belangen heeft gemaakt. De Belgische 

Staat heeft volledig nagelaten om de actuele gezinssituatie van verzoeker in ogenschouw te nemen en 

na te gaan of er aanwijzingen zijn dat het gezinsleven van verzoeker niet verdergezet zou kunnen 

worden, elders dan in België. 

 

4. 

Zelfs wanneer men dus niet tot de conclusie zou komen dat er inderdaad een schending is van het 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, is het overduidelijk dat de Belgische 

Staat tekort schiet in haar zorgvuldigheidsplicht en de plicht tot formele motivering. De bestreden 

beslissing toont immers geen enkel spoor van de nochtans door Europese regelgeving verplicht 

gemaakte belangenafweging. 

Aan een partner voor de duur van drie jaar de toegang ontzeggen tot het land waarvan de andere 

partner de nationaliteit heeft, getuigt bovendien ook niet van een redelijke of proportionele beslissing, 

zodat de Belgische Staat eveneens handelt met miskenning van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur.” 

 

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

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) verplichten de overheid ertoe om in de akte de 

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

een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden 

gemotiveerd. Dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen moet weergeven 

op grond waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

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

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

afdoende dient te zijn. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen (RvS 15 juni 2011, nr. 213.855). 
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De Raad stelt evenwel vast dat de verzoeker met zijn betoog in zijn geheel niet ingaat op de concrete 

motieven van de tweede bestreden beslissing. De beslissing houdende inreisverbod vermeldt met name 

de volgende uitdrukkelijke motivering: 

 

“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 grand van volgende feiten: 

o In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het 

inreisverbod 3 jaar omdat: 

o 2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten 31.01.2013, 

aan betrokkene betekend op 12.02.2013. 

Er wordt aan betrokkene een termijn van 3 jaar inreisverbod op het grondgebied gegeven daar 

betrokkene na het betekenen van dit bevel, nog steeds geen stappen ondernomen heeft om het 

grondgebied van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten.” 

 

De verzoeker betwist niet dat hij geen gevolg gaf en nog geen stappen ondernam om vrijwillig gevolg te 

geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem op 12 februari 2013 werd betekend. De 

vaststellingen dienaangaande in de tweede bestreden beslissing stroken bovendien met de gegevens 

van het administratief dossier. De beslissing houdende inreisverbod vermeldt tevens op duidelijke wijze 

de juridische grondslag, met name wordt aangegeven dat een inreisverbod wordt afgeleverd in 

toepassing van artikel 74/11, §1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet. De tweede bestreden 

beslissing bevat dan ook de feitelijke en juridische overwegingen die eraan ten grondslag liggen. De 

verzoeker maakt met zijn betoog niet aannemelijk dat deze redengeving in casu niet afdoende zou zijn. 

Waar de verzoeker aangeeft dat de bestreden beslissing geen enkel spoor bevat van de “door Europese 

regelgeving verplicht gemaakte belangenafweging” laat de verzoeker na om deze of gene volgens 

Europese regelgeving verplicht gestelde belangenafweging concreet te benoemen. In de mate dat de 

verzoeker zou doelen op een belangafweging in het kader van artikel 8, eerste lid van het Europees 

Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

New York op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) wijst de 

Raad er op dat dit verdragsartikel op zich geen uitdrukkelijke motiveringsplicht inhoudt. Bovendien zal 

hierna blijken dat de verzoeker zijn beweerde gezinsleven hoegenaamd niet aannemelijk maakt.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, voor zover op ontvankelijke wijze 

aangevoerd, is dan ook niet aangetoond. 

 

3.2.3 Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- 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.” 

 

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

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

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (zie EHRM 13 

februari 2001, nr. 47160/99, Ezzoudhi v. Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, nr. 37295/97, Yildiz v. 

Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en 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 familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 
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deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (zie EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, K. en T. v. 

Finland, § 150). 

 

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 familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

De verzoeker stelt dat de bestreden beslissing schade toebrengt aan zijn gezinssituatie: hij zou niet 

meer in België verder kunnen samenleven met zijn partner die de Belgische nationaliteit heeft en die 

hier geboren en getogen is zodat van haar ook niet kan worden verwacht dat zij haar leven hier in België 

achterlaat om zich in India te gaan vestigen. De verzoeker stelt sedert 2008 feitelijk samen te wonen 

met zijn Belgische partner en de intentie te hebben om een wettelijke samenwoonst aan te gaan, doch 

omwille van administratieve moeilijkheden is dit nog niet gelukt.  

 

De Raad stelt evenwel vast dat verzoeker geen enkel concreet (begin van) bewijs voorlegt van de 

beweerde langdurige relatie met zijn Belgische partner en dat hij evenmin stukken bijbrengt die kunnen 

aantonen dat hij met zijn beweerde partner feitelijk samenwoont. Het is ook opmerkelijk dat de 

verzoeker zelfs in gebreke blijft om de naam van zijn beweerde partner te vermelden, zodat deze 

persoon niet eens kan geïdentificeerd worden. Ook in het administratief dossier is geen indicatie te 

vinden van verzoekers beweerde relatie en feitelijke samenwoonst. De Raad stelt vast dat de verzoeker 

het bestaan van voormelde relatie niet aantoont en dat dus niet kan worden aangenomen dat deze of 

gene relatie van de verzoeker onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM valt.  

 

Deze vaststelling volstaat om te besluiten dat de verzoeker geen schending van artikel 8 van het EVRM 

aannemelijk maakt. 

 

3.2.4 In zoverre de verzoeker de schending aanvoert van de zorgvuldigheidsplicht, dient te worden 

opgemerkt dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 22 maart 

2010, nr. 202.182, RvS 21 september 2009, nr. 196.247; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 

februari 2006, nr. 154.954). De overheid dient onder meer 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 

maart 2013, nr. 222.953; RvS 29 januari 2013, nr. 222.290; RvS 28 juni 2012, nr. 220.053). 

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen.  

 

Waar de verzoeker vermeldt dat de zorgvuldigheidsplicht is geschonden omdat de bestreden beslissing 

geen spoor bevat van een door Europese regelgeving verplicht gestelde belangenafweging, herhaalt de 

Raad dat de verzoeker niet verduidelijkt welke belangenafweging hij precies voor ogen heeft. In de mate 

dat de verzoeker zou doelen op een belangenafweging overeenkomstig artikel 8 van het EVRM, dient te 

worden opgemerkt dat uit het administratief dossier geen enkele indicatie blijkt van het gezinsleven 

waarop de verzoeker zich in het kader van artikel 8 van het EVRM beroept. De beweringen die de 

verzoeker thans voor het eerst uit, zijn niet dienstig. De regelmatigheid van bestuursbeslissingen dient 

immers te worden beoordeeld aan de hand van de gegevens waarover het bestuur beschikt of kon 

beschikken op het moment dat de beslissing werd genomen.  

 

Waar de verzoeker stelt dat het niet redelijk en niet proportioneel is om hem gedurende drie jaar de 

toegang te ontzeggen tot het land waarvan zijn partner de nationaliteit bezit, vertrekt de verzoeker 

wederom vanuit een loutere bewering dat hij een relatie heeft met een niet nader genoemde Belgische 

partner.  

 

Het betoog van de verzoeker laat dan ook niet toe te concluderen dat de tweede bestreden beslissing is 

genomen op grond van een onzorgvuldige feitenvinding, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de ruime beoordelingsbevoegdheid waarover de gemachtigde te dezen beschikt.   

 

Een schending van de zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden vastgesteld. 
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Het evenredigheidsbeginsel, als specifieke toepassing van 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 17 december 2003, nr. 126 520; RvS 20 september 1999, 

nr. 82.301). 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts 

het redelijkheids- of proportionaliteitsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich 

tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Gelet op hetgeen 

voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de motieven voor 

het opleggen van een inreisverbod van drie jaar in casu alle redelijkheid te buiten gaan. 

 

Een schending van het redelijkheids- of proportionaliteitsbeginsel is niet aangetoond.  

 

3.2.5 Waar de verzoeker zich tot slot nog beroept op een schending van “de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur” dient te worden benadrukt dat artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° 

van de vreemdelingenwet bepaalt dat het verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van 

de feiten en middelen (moet) bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder 

“middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van 

de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling 

wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 

2006, nr. 135.618).  

 

Het bestuursrecht kent geen uniek en enig “beginsel van behoorlijk bestuur”, maar diverse beginselen 

van behoorlijk bestuur. Nu de verzoeker nalaat te verduidelijken welk beginsel van behoorlijk bestuur, 

naast de hiervoor reeds besproken beginselen, hij geschonden acht, dient te worden vastgesteld dat dit 

onderdeel van het middel onontvankelijk is. 

 

 3.3 Het tweede middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de tweede bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Het beroep is onontvankelijk wat de eerste bestreden beslissing betreft. 

 

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. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien augustus tweeduizend veertien 

door: 
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mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

I. VAN DEN BOSSCHE C. DE GROOTE 

 


