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 nr. 151 176 van 24 augustus 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

3 maart 2015 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 17 februari 2015 

tot afgifte van een inreisverbod voor de duur van twee jaar (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 7 mei 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 juni 2015. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. DEBANDT, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. FLAMANG, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 15 november 2010 komt de verzoeker het Rijk binnen en verklaart zich de volgende dag vluchteling. 

 

Op 31 juli 2012 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot 

weigering van de toekenning van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Tegen voormelde beslissing tekent de verzoekende partij beroep aan bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest van 4 december 2012 met nummer 92.919, 

weigert de Raad de toekenning van zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 16 augustus 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker. Tegen voormelde beslissing dient de 
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verzoeker een beroep in bij de Raad. Bij arrest van 18 april 2013 met nummer 101.102 wordt het beroep 

tegen voormelde beslissing verworpen. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging, 

(hierna: de gemachtigde) neemt op 17 februari 2015 een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Tegen deze 

beslissing stelt de verzoeker een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijk in. Bij ’s 

Raads arrest nr. 139.336 van 25 februari 2015 wordt deze vordering verworpen. De verzoeker heeft 

tegen de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het 

oog op verwijdering verder geen beroep tot nietigverklaring ingediend.  

 

Nog op 17 februari 2015 neemt de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een inreisverbod voor de 

duur van twee jaar.  

 

Dit is de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoeker, onder de vorm van een bijlage 

13sexies, ter kennis gebracht op 17 februari 2015 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“INREISVERBOD 

 

 Aan de heer die verklaart te heten (1) 

 Naam: K(…) 

 Voornaam: F(…) M(…) D(…) 

 Geboortedatum: (…) 

 Nationaliteit: Congo (Dem. Rep) 

 In voorkomend geval, ALIAS:/ 

  

 Wordt inreisverbod voor 2 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 17/02/2015 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

   

 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, § tweede lid, gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van twee 

 jaar omdat 

 2° niet aan de terug verplichting werd voldaan. 

 

 Een inreisverbod van twee jaar (2) wordt aan betrokken opgelegd aangezien hij geen gevolg gegeven   

 heeft aan het bevel om het grondgebied te verlaten hem betekend op 6/1/13. Een vroegere beslissing      

 verwijdering werd dus niet uitgevoerd. Betrokkene kan niet aantonen stappen te hebben ondernomen   

om zijn terugkeer naar zijn herkomstland voor te bereiden. Betrokkene werd nochtans door de 

gemeente Retie geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over 

de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader van de procedure voorzien in de 

omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de 

verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgische Staatsblad 16 juni 2011) 

 

Om de volgende reden gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 

 

Zijn asielaanvraag werd negatief afgesloten, een schending van artikel 3 EVRM werd dus niet 

aangetoond. Betrokkene heeft echter niet getwijfeld om op illegale wijze verder in België te verblijven. 

Hij heeft geen verdere stappen ondernomen om zich in orde te stellen met zijn verblijf. Uit hetgeen 

voorafgaat en in het belang van de immigratiecontrole is een inreisverbod van 2 jaar, gelet op de 

hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het grondgebied te willen verblijven, meer dan 

proportioneel.  
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Op 14/11/2012 heeft betrokkene een wettelijke samenwoonst afgesloten te Retie met een onderdaan 

van Congolese nationaliteit, Y(…) M(…), D(…), bij wie hij verblijft, Echter, de wettelijke samenwoonst 

geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan 

worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar eventueel een machtiging aan te 

vragen niet in disproportionaliteit staan ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De 

verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties 

maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te 

herstellen nadeel met zich meebrengt. Het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender 

welk moment gedurende de komende twee jaar een opschorting of opheffing van het inreisverbod te 

vragen in het kader van zijn recht op gezins- en familiaal leven, overeenkomstig de vigerende wettelijke 

bepalingen terzake. Indien betrokkene effectief voldoet aan de voorwaarden om een recht op verblijf in 

het Rijk te bekomen hoeft onderhavig inreisverbod voor hem dan ook geenzins een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel te vormen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De verzoeker heeft de griffie van de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid 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), er tijdig van in kennis gesteld dat hij 

geen synthesememorie wenst neer te leggen. 

 

Dienvolgens wordt de procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. 

 

2.2. Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van 

de verzoeker. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 11.2 van de richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.) 

(hierna: de Terugkeerrichtlijn), van de artikelen 62, 74/11 en 74/13 van de vreemdelingenwet, van artikel 

8 van het Europees Verdrag tot 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), van de artikelen 7 en 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie (hierna: het Handvest), van 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) en van de 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker een inreisverbod van twee jaar krijgt 

opgelegd omdat hij geen gevolg gaf aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten. Verwerende 

partij vindt dat dit inreisverbod niet disproportioneel staat ten opzichte van verzoekers recht op 

bescherming van zijn familieleven, en motiveert hierover als volgt: 

 

 “Op 14/11/2012 heeft betrokkene een wettelijke samenwoonst afgesloten te Retie met een onderdaan 

van Congolese nationaliteit, Y(…) M(…), D(…), bij wie hij verblijft. Echter, de wettelijke samenwoonst 

geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan 

worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar eventueel een machtiging aan te 

vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De 

verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties 

maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te 

herstellen nadeel met zich meebrengt. Het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender 

welk moment gedurende de twee jaar een opschorting of opheffing van het inreisverbod te vragen in het 

kader van zijn recht op gezins- en familiaal leven, overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen 

terzake. Indien betrokkene effectief voldoet aan de voorwaarden om een recht op verblijf in het Rijk te 
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bekomen hoeft onderhavig inreisverbod voor hem dan ook geenszins een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel te vormen. ” 

 

Verwerende partij houdt dus rekening met de samenwoonst met verzoekers partner, maar gaat volledig 

voorbij aan het gezinsleven dat hij onderhoudt met de kinderen van zijn partner. 

 

Nochtans kan verwerende partij niet ontkennen dat zij hiervan op de hoogte was of had moeten zijn. 

Verwerende partij weet immers dat verzoekers partner twee kinderen heeft. Mevrouw Y(…) M(…) heeft 

immers verblijfsrecht (F+ kaart) op basis van haar Belgisch minderjarig kind. Haar twee kinderen staan 

(nog steeds) officieel bij haar op hetzelfde adres geregistreerd. (stuk 12) Anderzijds weet verwerende 

partij ook, zoals blijkt uit de bestreden beslissing, dat mevrouw Y(…) M(…) de partner is van verzoeker 

en dat zij samenwonen. Door deze twee elementen te linken, kon verwerende partij niet anders dan op 

de hoogte zijn van de familieband tussen verzoeker en de kinderen van zijn partner. 

 

Bovendien werd verzoeker aangehouden in de gezinswoning in aanwezigheid van zijn partner en 

kinderen, waardoor verwerende partij al helemaal het gezinsleven van verzoeker met zijn twee 

stiefkinderen niet kon negeren. 

 

Omdat vaststaat dat verwerende partij op de hoogte was of had moeten zijn van de familieband tussen 

verzoeker en zijn kinderen, had verwerende partij moeten onderzoeken in welke mate de bestreden 

beslissing een invloed heeft op enerzijds de bescherming van het gezinsleven tussen verzoeker en zijn 

stiefkinderen en anderzijds op het hoger belang van zijn stiefkinderen. 

 

Artikel 51 van het Handvest verduidelijkt dat het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 

van toepassing is wanneer lidstaten bepalingen van Unierecht ten uitvoer brengen: “1. De bepalingen 

van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming 

van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer 

brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen 

zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de 

grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. (…)”. 

 

Artikel 24 van het Handvest, dat samen met het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 in werking 

is getreden, luidt: 

 

 “De rechten van het kind 

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

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

overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht. 

2. Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door 

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

overweging. …” 

 

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

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

kind, dat door alle lidstaten is bekrachtigd, met name op de artikelen 3, 9, 12 en 13 van dat Verdrag. 

(…).” (cfr. Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten, Pb. C. 14 december 2007, afl. 303, 17.) 

 

Deze Toelichtingen hebben een belangrijke interpretatieve waarde. Krachtens artikel 52, § 7 van het 

Handvest zijn deze toelichtingen opgesteld om richting te geven aan de uitlegging van dit Handvest van 

de grondrechten en dient deze Toelichtingen door de rechterlijke instanties van de Unie en van de 

Lidstaten naar behoren in acht te worden genomen. 

 

Voor een beter begrip van artikel 24 van het Handvest is het derhalve aangewezen om artikel 3 van het 

VN Kinderrechtenverdrag nader te bekijken. 

 

Artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag luidt als volgt: 

 

“Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.” 
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Het VN Kinderrechtencomité verduidelijkt omtrent artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag in General 

Comment no° 5 het volgende: 

 

Article 3 (1): the best interests of the child as a primary consideration in all actions concerning children. 

The article refers to actions undertaken by “public or private social welfare institutions, courts of law, 

administrative authorities or legislative bodies”. The principle requires active measures throughout 

Government, parliament and the judiciary. Every legislative, administrative and judicial body or institution 

is required to apply the best interests principle by systematically considering how children’s rights and 

interests are or will be affected by their decisions and actions - by, for example, a proposed or existing 

law or policy or administrative action or court decision, including those which are not directly concerned 

with children, but indirectly affect children. 

 

Gelet op het bovenstaande blijkt dus dat artikel 3.1 van het VN Kinderrechtenverdrag niet enkel van 

toepassing is op maatregelen die genomen worden betreffende kinderen. Ook maatregelen die kinderen 

onrechtstreeks beïnvloeden, vallen onder de werkingssfeer van artikel 3.1. van het 

Kinderrechtenverdrag. 

 

Dit principe wordt ook door Uw Raad bevestigd in haar arrest nr. 136 353 van 15 januari 2015. 

 

De bestreden beslissing werd niet genomen ten opzichte van de stiefkinderen van verzoeker: zij maken 

immers niet het voorwerp uit van de bestreden beslissing. De bestreden beslissing heeft echter wel een 

onrechtstreekse invloed op de stiefkinderen, aangezien ze voor twee jaar gescheiden zullen worden van 

verzoeker. Hierdoor is artikel 3.1. van het VN Kinderrechtenverdrag van toepassing, en diende er 

rekening gehouden met de belangen van de kinderen bij het nemen van de bestreden beslissing, quod 

non in casu. 

 

Artikel 8 EVRM bepaalt dat:  

 

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

correspondentie.  

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

wet is voorzien in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang voor de nationale 

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Artikel 7 van het Handvest heeft dezelfde inhoud en draagwijdte. (Toelichtingen bij het Handvest van de 

Grondrechten, Pb. C. 303, p. 20). Handvest van de Grondrechten, Pb. C. 303, p. 20). 

 

Het is immers de taak van de administratieve overheid om, vooraleer een beslissing te nemen over een 

verblijfsmachtiging, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de 

omstandigheden waarvan de overheid kennis heeft of zou moeten hebben. Dit vloeit enerzijds voort uit 

het feit dat de vereiste van artikel 8 EVRM, net zoals de andere bepalingen van het EVRM, te maken 

heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil of met praktische regelingen (EHRM, Conka t. 

België, 5 februari 2002, § 83) en anderzijds uit het feit dat artikel 8 EVRM primeert op de bepalingen van 

de Vreemdelingenwet. (RvS 22 december 2010, nr. 210.029). 

 

Bij dit onderzoek naar het gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM en de eventuele hieruit 

voortvloeiende positieve verplichting om een verblijfsmachtiging af te leveren, heeft verwerende partij 

een zekere appreciatiemarge. Het recht op eerbiediging van het gezinsleven is immers niet absoluut. 

Wel heeft deze appreciatiemarge bepaalde grenzen. Er dient immers een proportionaliteitstoets te 

gebeuren tussen de individuele belangen van de aanvrager van de verblijfsmachtiging en de belangen 

van de Lidstaat waar de verblijfsmachtiging wordt aangevraagd. De inhoud van deze 

proportionaliteitstoets wordt bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens. 

 

In het recent arrest nr. 127.171 van 17 juli 2014 lichtte Uw Raad het onderzoek en de 

proportionaliteitstoets onder artikel 8 EVRM als volgt toe: 

 

“Verdragsluitende Staten [zijn] er wel toe gehouden om, binnen de beleidsmarge waarover zij 

beschikken, een billijke afweging (of zoals verzoeker stelt: een proportionaliteitstoets) te maken tussen 
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de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, nr. 

55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 68-69). In zaken die zowel op een gezinsleven als op immigratie 

betrekking hebben, zal de omvang van de negatieve dan wel positieve verplichtingen van een 

Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van het EVRM afhankelijk zijn van de individuele 

omstandigheden van de betrokken persoon en het algemeen belang (EHRM 17 april 2014, nr. 

41738/10, Paposhvili v. België, par. 140). 

De beleidsmarge van verdragsluitende staten wordt overschreden wanneer zij geen billijke afweging 

maken tussen het algemeen belang, enerzijds, en het belang van het individu, anderzijds. Of het nu een 

negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de genomen 

maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Dit vereist een correcte belangenafweging waarbij 

rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak kenmerken. Zo stelt 

de rechtspraak van het EHRM dat er onder meer rekening moet worden gehouden met de aard en ernst 

van de gepleegde strafbare feiten, de tijdsduur van het verblijf in het gastland, de tijdsduur die is 

verstreken sinds het strafbare feit is gepleegd en het gedrag van verzoeker sindsdien, de gezinssituatie 

van verzoeker, de omvang van de band met het land van herkomst, het bestaan van onoverkomelijke 

hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal kan worden uitgebouwd, de vraag of 

het gezinsleven werd ontwikkeld tijdens een periode dat de betrokken personen wisten dat gezien de 

verblijfsstatus van één van hen, het onmiddellijk duidelijk was dat het voorzetten van het gezinsleven op 

het grondgebied van de Verdragsluitende staat een precair karakter zou kennen. Indien zulke situatie 

zich voordoet dan zal enkel in uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van het EVRM 

worden vastgesteld (EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 142; EHRM 28 juni 

2011, nr. 55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 70).(…) 

De algemene stelling, die de verwerende partij aanhangt, dat een rechtmatige toepassing van de 

vreemdelingenwet geen schending van artikel 8 van het EVRM kan uitmaken, volstaat niet en kan niet 

worden bijgetreden (RvS 26 mei 2009, nr. 193.522). De toepassing van de vreemdelingenwet moet aan 

de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst. Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij 

de Verdragsluitende Staten: bij het nemen van een verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing dienen steeds 

nauwgezet de individuele en concrete omstandigheden van een bepaald geval te worden onderzocht in 

het kader van een billijke belangenafweging conform artikel 8 van het EVRM (EHRM 11 februari 2010, 

nr. 31465/08, Raza v. Bulgarije, par. 54).” 

 

Het rekening houden met het hoger belang vloeit o.a. voort uit de verplichting van Lidstaten onder artikel 

8 EVRM. Het is op basis van artikel 8 EVRM dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen 

oordeelt dat het belang van het kind tot doel heeft « maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les 

cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l’enfant de ses 

racines.» (EHRM, Mamousseau en Washington t. Frankijk, 6 december 2007, § 67.) 

 

Volgens het Europees Hof worden de positieve verplichtingen van Lidstaten onder het EVRM versterkt 

wanneer de getroffen maatregel minderjarige kinderen aanbelangt. (EHRM, Mubilanza Mayeka en 

Kaniki Mitunga t. België, 12 oktober 2006.) De Lidstaten moeten rekening houden met de jonge leeftijd 

en kwetsbaarheid van kinderen. (TULKENS, F., “La Convention européenne des droits de l’homme et 

les droits des enfants”, Journal du Droit des Jeunes, nr. 272, februari 2008, p.6) 

De toetsing aan artikel 8 EVRM, en het belang van het kind als onderdeel ervan, is geen 

formaliteitsvereiste. Deze bepaling vereist een grondige toetsing (EHRM, Raza t. Bulgarije, 11 februari 

2010). Dit is in casu allerminst gebeurd door verwerende partij. 

 

Naast de reeds geciteerde rechtspraak van Uw Raad en het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, kan in dit kader nog worden gewezen op het erg recent arrest Kaplan e.a. t. Noorwegen. 

 

In dit arrest geeft het Hof aan dat het belang van het kind moet worden beoordeeld aan de hand van de 

concrete, individuele omstandigheden van elk geval: “[h]aving regard to all of the above considerations, 

notably the youngest child’s long-lasting and close bonds to her father, her special care needs and the 

long period of inactivity before the immigration authorities issued a warning to the first applicant and took 

their decision to order his expulsion with a re-entry ban, the Court is not convinced in the concrete and 

exceptional circumstances of the case that sufficient weight was attached to the best interests of the 

child for the purposes of Article 8 of the Convention. The Court is therefore not satisfied that the 

authorities of the respondent State acted within their margin of appreciation when seeking to strike a fair 

balance between, on the one hand, the first applicant’s need to be able to remain in Norway in order to 

maintain his contact with his daughter in her best interest (see Nunez, § 84) and, on the other hand, its 

public interest in ensuring effective immigration control – namely, according to the Government, “the 
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interests of ... the economic well-being of the country” and “the prevention of disorder or crime”.” 

(EHRM, Kaplan e.a. t. Noorwegen, 24 juli 2014, § 98.) 

 

Hieruit blijkt dat de Terugkeerrichtlijn, de Vreemdelingenwet en artikel 8 EVRM verplichten verwerende 

partij om rekening te houden met de individuele omstandigheden. 

 

In de parlementaire voorbereidingen lezen we dat de Terugkeerrichtlijn verplicht tot “een individueel 

onderzoek” en “dat men rekening houdt met “alle omstandigheden eigen aan het geval” en dat men het 

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

 

Ook overweging 6 van de Richtlijn schrijft voor dat “beslissingen die op grond van deze richtlijn worden 

genomen per geval vastgesteld worden en op objectieve criteria berusten (…).” 

 

In casu toetste verwerende partij het gezinsleven met zijn wettelijke partner onder artikel 8 EVRM, maar 

helemaal niet het gezinsleven dat hij uitoefent met de kinderen van zijn wettelijke partner. 

 

In het licht van bovenstaande rechtspraak en wetgeving, kan niet worden aanvaard dat verwerende 

partij een voldoende belangenafweging zou hebben doorgevoerd met betrekking tot het gezinsleven van 

verzoeker zonder rekening te houden met zijn band met de kinderen van verzoekers partner. Uit het 

feitenrelaas en de toegevoegde stukken blijkt immers dat er sprake is van een hechte gezinsband. 

Bijgevolg had deze onderzocht moeten worden, quod non. 

 

Ook blijkt op geen enkele manier in welke mate en op welke wijze rekening werd gehouden met hoger 

belang van de kinderen van verzoekers partner. Nochtans worden hun belangen duidelijk geschaad 

door de bestreden beslissing. Zij worden immers voor onbepaalde tijd gescheiden van de persoon die zij 

als hun vader beschouwen. 

 

Verzoeker kreeg een inreisverbod van twee jaar opgelegd, waardoor hij geruime tijd gescheiden zal 

worden van zijn partner en haar kinderen. Het feit dat het gaat om een inreisverbod van twee jaar, 

hetgeen een aanzienlijke periode vormt, maakt de breuk van het familieleven enkel groter. 

 

Verwerende partij verwijst naar de mogelijkheid die in artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet wordt 

voorzien om de opheffing of opschorting van het inreisverbod omwille van humanitaire redenen. Dit doet 

evenwel geen afbreuk aan de vaststelling dat verwerende partij totaal geen rekening hield met het hoger 

belang van de kinderen van zijn partner, en het familieleven dat verzoeker had met deze kinderen. 

Daarbij komt dan nog dat de opheffing of opschorting van het inreisverbod omwille van humanitaire 

redenen overeenkomstig artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet een discretionaire bevoegdheid van 

verwerende partij vormt. Verzoeker kan geen enkel recht putten uit dit artikel, en heeft geen enkele 

garantie dat er effectief gehoor zal worden gegeven aan zijn verzoek overeenkomstig artikel 74/12 van 

de Vreemdelingenwet. Een loutere verwijzing naar de mogelijkheid tot het aanvragen van een opheffing 

of opschorting van het inreisverbod omwille van humanitaire redenen, kan dan ook niet als afdoende 

beschouwd worden. 

 

Doordat verwerende partij geen rekening hield met het bestaan van de kinderen van verzoekers partner 

en de hechte familieband die zij met verzoeker hebben, kon zij niet tot een redelijke, zorgvuldige en 

afdoende gemotiveerde beslissing komen en schendt zij de bovenvermelde wetsbepalingen en 

principes van behoorlijk bestuur. 

 

Deze principes leggen immers iedere normaal zorgvuldige administratie op haar 

appreciatiebevoegdheid uit te oefenen als een normaal voorzichtig en redelijk bestuur, haar beslissingen 

op zorgvuldige manier voor te bereiden en te nemen op basis van alle relevante feitelijke en juridische 

overwegingen, quod non. 

 

De bestreden beslissing moet daarom vernietigd worden.” 

 

3.1.1. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het 

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

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” 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).  
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Waar de verzoeker in de aanhef van het eerste middel een schending van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet en van artikel 11.2 van de Terugkeerrichtlijn vermeldt, en in zoverre deze bepalingen 

in casu als dienstig zouden kunnen worden aangevoerd, dient te worden vastgesteld dat de verzoeker 

nalaat om in zijn uiteenzettingen te verduidelijken op welke wijze de bestreden beslissingen deze 

artikelen zou schenden.  

 

Het middel is in de aangegeven mate onontvankelijk.  

 

3.1.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de 

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

beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Hetzelfde geldt voor de 

aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

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

naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet. 

Tevens bevat de beslissing een motivering in feite met name wordt gesteld dat “niet aan de terug 

verplichting werd voldaan”, hetgeen vervolgens concreet wordt toegelicht als volgt: 

 

 “Een inreisverbod van twee jaar (2) wordt aan betrokken opgelegd aangezien hij geen gevolg gegeven   

 heeft aan het bevel om het grondgebied te verlaten hem betekend op 6/1/13. Een vroegere beslissing      

 verwijdering werd dus niet uitgevoerd. Betrokkene kan niet aantonen stappen te hebben ondernomen   

om zijn terugkeer naar zijn herkomstland voor te bereiden. Betrokkene werd nochtans door de 

gemeente Retie geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over 

de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader van de procedure voorzien in de 

omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de 

verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgische Staatsblad 16 juni 2011)” 

 

Ook de keuze om een inreisverbod voor de duur van twee jaar op te leggen wordt concreet 

onderbouwd. Dienaangaande vermeldt de bestreden beslissing de volgende overwegingen: 

 

“Zijn asielaanvraag werd negatief afgesloten, een schending van artikel 3 EVRM werd dus niet 

aangetoond. Betrokkene heeft echter niet getwijfeld om op illegale wijze verder in België te verblijven. 

Hij heeft geen verdere stappen ondernomen om zich in orde te stellen met zijn verblijf. Uit hetgeen 

voorafgaat en in het belang van de immigratiecontrole is een inreisverbod van 2 jaar, gelet op de 

hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het grondgebied te willen verblijven, meer dan 

proportioneel.  

 

Op 14/11/2012 heeft betrokkene een wettelijke samenwoonst afgesloten te Retie met een onderdaan 

van Congolese nationaliteit, Y(…) M(…), D(…), bij wie hij verblijft, Echter, de wettelijke samenwoonst 

geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan 

worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar eventueel een machtiging aan te 

vragen niet in disproportionaliteit staan ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De 

verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties 

maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te 

herstellen nadeel met zich meebrengt. Het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender 

welk moment gedurende de komende twee jaar een opschorting of opheffing van het inreisverbod te 

vragen in het kader van zijn recht op gezins- en familiaal leven, overeenkomstig de vigerende wettelijke 

bepalingen terzake. Indien betrokkene effectief voldoet aan de voorwaarden om een recht op verblijf in 

het Rijk te bekomen hoeft onderhavig inreisverbod voor hem dan ook geenzins een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel te vormen.” 

 

De enige kritiek die de verzoeker in het kader van de aangevoerde schending van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht naar voor brengt, is het betoog dat een loutere verwijzing naar de mogelijkheid tot het 
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aanvragen van een opheffing of opschorting van het inreisverbod omwille van humanitaire redenen, niet 

als afdoende kan beschouwd worden. Dienaangaande verwijst de Raad naar de boven geciteerde 

redengeving van de bestreden beslissing. Hieruit blijkt genoegzaam dat de keuze om een inreisverbod 

van twee jaar te voorzien geenszins wordt verantwoord door de loutere stelling dat het mogelijk is om 

een aanvraag tot opheffing of schorsing in te dienen. De verzoeker maakt met zijn betoog dan ook niet 

aannemelijk dat de motieven van de bestreden beslissing, in hun geheel gelezen, niet afdoende zouden 

zijn om tot een inreisverbod van twee jaar te besluiten. 

 

Waar de verzoeker stelt dat de gemachtigde geen rekening hield met het bestaan van de kinderen van 

zijn partner, waardoor niet tot een afdoende motivering kon worden gekomen, dient te worden 

opgemerkt dat in de bestreden beslissing op duidelijke wijze de motieven worden aangegeven als 

waarom het bestreden inreisverbod van drie jaar werd getroffen en dat deze motieven de verzoeker 

toelaten om te beoordelen of er aanleiding toe bestaat zich in rechte te voorzien tegen deze beslissing. 

De kritiek dat met bepaalde zaken niet of onvoldoende rekening werd gehouden, betreft niet de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht, maar de tevens aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, is niet aangetoond. 

 

3.1.3. Waar de verzoeker stelt dat er onvoldoende rekening werd gehouden met zijn specifieke situatie 

en meer bepaald met de gezinsband die hij heeft met de kinderen van zijn wettelijk samenwonende 

partner, voert de verzoeker de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht. De verzoeker beroept zich 

in dit kader tevens op een schending van artikel 8 van het EVRM en de artikelen 7 en 24 van het 

Handvest.   

 

De Raad merkt op dat de bestreden beslissing zijn wettelijke grondslag vindt in artikel 74/11, § 1, 

tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 74/11, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt 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 : 

(…) 

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

(…)" 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat aan de verzoeker een inreisverbod wordt 

opgelegd omdat hij niet aan de terugkeerverplichting heeft voldaan, meer bepaald omdat hij geen 

gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten hem betekend op 6 januari 2013. 

De verzoeker betwist noch weerlegt deze concrete vaststelling. Hij is evenwel van mening dat bij het 

opleggen van het inreisverbod, en meer in het bijzonder bij de keuze om hiervoor een geldingstermijn 

van twee jaar te voorzien, onvoldoende rekening werd gehouden met zijn specifieke situatie nu geen 

rekening zou zijn gehouden met de belangen van de kinderen van zijn partner, met wie hij wettelijk 

samenwoont, terwijl deze stiefkinderen ten gevolge van deze maatregel wel twee jaar van hem zullen 

worden gescheiden. 

 

De verzoeker citeert artikel 24, eerste en tweede lid van het Handvest (waarbij hij het tweede lid 

onderlijnt) en acht dit, verwijzend naar artikel 51 van dit Handvest, van toepassing omdat recht van de 

Unie ten uitvoer wordt gelegd, in casu de Terugkeerrichtlijn. Hij is van oordeel dat voor een beter begrip 

van artikel 24 van het Handvest, het aangewezen is om artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake 

de Rechten van het Kind (hierna: het IVRK) nader te bekijken en de verduidelijkingen die het VN-

Kinderrechtencomité hierbij gepubliceerd heeft in de General Comment n° 5. Tot slot hangt de 

verzoeker zijn betoog op aan artikel 8 van het EVRM en artikel 7 van het Handvest.  

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 

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

omzetting van de Terugkeerrichtlijn.  In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding m.b.t. artikel 

74/11 van de vreemdelingenwet en het inreisverbod het volgende benadrukt: “De richtlijn legt echter op 

dat men tot een individueel onderzoek overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met “alle 
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omstandigheden eigen aan het geval” en dat men het evenredigheidsbeginsel respecteert.” (Parl.St. 

Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23). 

 

Nu met de bestreden beslissing zodoende Unierecht  ten uitvoer wordt gelegd, zijn de artikelen 7 en 24 

van het Handvest te dezen van toepassing. De verzoeker kan zich in het voorliggende geval dan ook 

dienstig beroepen op een schending van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet in samenhang met de 

artikelen 7 en 24 van het Handvest. 

 

Artikel 7 van het Handvest heeft dezelfde inhoud en draagwijdte als artikel 8 van het EVRM. Beide 

artikelen worden door de verzoeker overigens op gelijke wijze geschonden geacht.   

 

3.1.4. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

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

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het familie- en gezinsleven wordt aangevoerd, 

kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een 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 familie- en 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). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' niet. Het gaat om een autonoom 

begrip, dat onafhankelijk van het nationale recht dient 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 

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

 

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. 

 

Wanneer een verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het evenwel 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 familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook 

de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

In casu betwist de verzoeker niet dat uit de bestreden beslissing een juiste afweging blijkt tussen de 

belangen van de Staat en verzoekers gezinsleven met zijn partner waarmee hij een verklaring van 

wettelijke samenwoning heeft afgesloten. Wat het gezinsleven met verzoekers partner betreft, is dan 

ook geen schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk gemaakt. 

 

De verzoeker meent echter wel dat het gezinsleven met de kinderen van zijn partner niet werd 

onderzocht en dat er geen rekening werd gehouden met het hoger belang van deze kinderen. De 

aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM moet dan ook louter worden beoordeeld in het licht 

van de belangen van de kinderen van verzoekers partner en de gezinsbanden die hij beweert met hen 

te hebben opgebouwd.  
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De Raad herhaalt dat het de taak is 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. 

 

In casu blijkt uit de stukken van het dossier dat de verzoeker meermaals werd gehoord omtrent zijn 

onregelmatige verblijfssituatie, zo bijvoorbeeld op 8 januari 2013 en nogmaals op 17 februari 2015, vlak 

voorafgaand aan de thans bestreden beslissing en de verwijderingsmaatregel die ermee gepaard gaat. 

Uit het administratief verslag van de politiediensten 17 februari 2015 blijkt dat de verzoeker aangaf niets  

verkeerd te doen en dat hij geen enkel verblijfsdocument kan aantonen. Voorts gaf de verzoeker aan dat 

zijn paspoort bij een advocaat in Duitsland zou liggen. Uit dit verslag kan worden afgeleid dat aan de 

verzoeker een aantal basisgegevens werden gevraagd, zodat hij in de mogelijkheid was om de banden 

die hij met de kinderen van zijn partner heeft te verduidelijken. Het blijkt echter niet dat de verzoeker 

melding heeft gemaakt van de bijzondere band die hij heeft met de kinderen van de partner met wie hij 

wettelijk samenwoont.  

 

In tegenstelling tot hetgeen de verzoeker thans voorhoudt, diende de gemachtigde niet te 

veronderstellen dat er dermate hechte banden waren tussen de verzoeker en de kinderen van zijn 

partner, derwijze dat deze banden zouden vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het 

EVRM. Hoewel de gemachtigde op de hoogte was van  een wettelijke samenwoonst tussen de 

verzoeker en zijn partner, en hij ook op de hoogte was van het feit dat deze partner ook kinderen had, 

dient te worden opgemerkt dat de verzoeker niet de biologische vader van de kinderen is. De dochter 

van verzoekers partner draagt de familienaam van haar moeder en de zoon draagt een andere 

familienaam, doch niet die van de verzoeker. In dit geval diende de gemachtigde dan ook niet te 

veronderstellen dat er een gezins- of familieleven was tussen de verzoeker en de genoemde kinderen. 

Het was immers zonder meer duidelijk dat de verzoeker niet de vader is van de kinderen. Uit de 

rechtspraak van het EHRM blijkt dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen een gezinsleven aanvaard 

wordt wanneer er geen bloedband of andere verwantschapsband bestaat tussen minderjarige kinderen 

en een derde, met name in de situatie waar er sprake is van een de facto gezinsrelatie tussen een 

minderjarig kind en een zorgdragende volwassene, die geen bloedverwant is (EHRM 22 april 1997, nr. 

21830/93, X, Y en Z v. Verenigd Koninkrijk; EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, K. en T. v. Finland).   

 

Met betrekking tot het bestaan van een familie- en gezinsleven moet dan ook 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. Waar de verzoeker de schending van artikel 8 

van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats aan hem om concrete elementen bij te brengen 

waaruit blijkt dat er de facto een gezinsleven bestaat in de zin van artikel 8 van het EVRM. De verzoeker 

moet in casu dus aantonen dat de banden tussen hem en de kinderen van zijn partner, die niet zijn 

biologische kinderen zijn en waarmee hij geen andere verwantschapsband heeft, dermate hecht zijn en 

dat er een dermate graad van afhankelijkheid is tussen hem en deze kinderen dat de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM zich bij uitzondering opdringt. 

 

De Raad is te dezen van oordeel dat uit de beperkte gegevens die verzoeker in het verzoekschrift 

bijbrengt, niet kan blijken dat de verzoeker een gezinsleven heeft met de kinderen van zijn partner in de 

zin van artikel 8 van het EVRM.   

 

De verzoeker brengt een verklaring van de buitenschoolse opvang dat hij ook de kinderen 's morgens 

brengt en 's avonds komt afhalen en de attesten dat hij op 18 september 2014, op 25 september 2014, 

op 24 oktober 2014, op 3 november 2014, op 8, 9, 23 en 30 januari 2015 de kinderen naar de opvang 

gebracht en/of afgehaald heeft (stuk 11). De verzoeker legt ook twee verklaringen van derden voor,  die 

verklaren dat de verzoeker een goede band heeft met de kinderen van zijn partner en goed voor hen 

zorgt en dat de kinderen hem als vader beschouwen (stukken 9 en 10). Deze verklaringen vertonen 

echter een gesolliciteerd karakter (zie bv. “Wij hebben van Do(…) gehoord dat er twijfel zou zijn of Di(…) 

wel echt deel uitmaakt van dit gezin. Hierover willen wij graag getuigen”) en zij worden verder niet 

gestaafd met een begin van bewijs. De attesten van het OCMW en van de mutualiteit maken geen 

effectieve gezinsbanden met de (stief)kinderen aannemelijk, daar ze enkel aantonen dat de verzoeker 

deel uitmaakt van het gezin van de persoon met wie hij feitelijk samenwoont. Uit het attest samenstelling 

van gezin kan slechts blijken dat de verzoeker sedert 28 augustus 2012 is ingeschreven op het adres 

van zijn partner, waar ook de kinderen zijn ingeschreven. Uit dit attest blijkt echter ook dat verzoekers 

partner en haar kinderen, geboren in resp. 2004 en 2010, reeds op dit adres zijn ingeschreven sedert 3 

mei 2012. Hoe dan ook, kan uit een enkel attest van samenstelling van gezin niet blijken dat de 

verzoeker daadwerkelijk hechte banden heeft met de kinderen van zijn partner, ook al verblijven zij 
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officieel op hetzelfde adres. Ook bewijsstuk nummer 6 kan geen ander licht werpen op de zaak daar uit 

de brief niet afgeleid kan worden aan wie hij concreet is gericht. De verzoeker maakt niet aannemelijk 

dat de brief niet mogelijkerwijze gericht is aan de biologische vader van het kind C. Bewijsstuk nummer 

7 is een foto van een man, vermoedelijk de verzoeker, met een kind in de autoscooter. Indien al kan 

worden aangenomen dat het om de zoon van verzoekers partner zou aan, dan kan uit deze foto nog 

niet opgemaakt worden dat er een bijzondere band is tussen de verzoeker en de jongen of dat de 

verzoeker daadwerkelijk de zorgdragende volwassene van de jongen zou zijn. Uit de verklaring van B.S. 

(stuk 5) blijkt niet dat de verzoeker de kinderen van zijn partner naar de voetbaltraining vergezelt, wel 

dat de verzoeker zelf sinds februari 2014 wekelijks voetbalt.  

 

Het valt bovendien op dat de verzoeker op geen enkele wijze duidelijkheid schept over de biologische 

vader(s) van de kinderen van zijn partner. In geen van de genoemde stukken wordt de biologische 

vader van deze kinderen vermeld. Tevens wordt nergens geduid wat precies de rol is van de biologische 

vader(s) in het leven van de kinderen. Het is dan ook geheel onduidelijk of deze vader(s) samen met 

verzoekers partner nog het ouderlijk gezag over de kinderen uitoefen(t)(en) en wat precies de effectieve 

banden zijn tussen de kinderen en hun biologische vader. Het is niet geweten of de kinderen nog 

regelmatig contact onderhouden met hun biologische vader of hem bezoeken in het kader van één of 

andere vorm van omgangsregeling, noch is duidelijk welke financiële, materiële en emotionele zorg de 

biologische vader biedt aan de kinderen. Er kan dan ook niet blijken dat de verzoeker daadwerkelijk de 

zorgdragende volwassene is ten aanzien van de kinderen van zijn partner. 

 

Aldus blijkt enkel dat de verzoeker wettelijk samenwoont met zijn partner en dat hij dus officieel op 

hetzelfde adres verblijft als de kinderen van zijn partner, doch dit slechts sinds augustus 2012 terwijl de 

kinderen op dat moment reeds acht en bijna twee jaar oud zijn zodat niet blijkt dat de verzoeker de 

kinderen reeds van op zeer jonge leeftijd kent. Daarnaast worden onvoldoende (bewijskrachtige) 

stukken voorgelegd waaruit kan blijken dat de verzoeker daadwerkelijk de zorgdragende volwassene is 

ten aanzien van de kinderen van zijn partner en wordt geen enkele duidelijkheid verschaft omtrent de 

banden die deze kinderen hebben met hun biologische vader(s). Hoewel kan aangenomen worden dat 

de verzoeker nu en dan deze kinderen naar school brengt en/of ophaalt en hij er ook reeds 

ontspanningsactiviteiten -zoals een kermis- mee heeft ondernomen, wordt in casu niet aangetoond dat 

de verzoeker met de kinderen van zijn partner dermate hechte banden heeft opgebouwd dat deze 

situatie zou oplopen tot een de facto gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

 

De verzoeker kan zich derhalve niet dienstig beroepen op een schending van artikel 8 van het EVRM 

en, bij uitbreiding, artikel 7 van het Handvest. 

 

3.1.5. Waar de verzoeker voorts stelt dat de belangen van de kinderen van zijn partner duidelijk 

geschonden worden, daar zij voor twee jaar gescheiden worden van de persoon die zij als hun vader 

beschouwen, wijst de Raad erop dat uit de bijgebrachte stukken niet afdoende blijkt dat de kinderen van 

de wettelijk samenwonende partner hem daadwerkelijk als hun vader beschouwen en dat evenmin een 

bijzondere band met de kinderen van verzoekers partner aannemelijk wordt gemaakt. De verzoeker licht 

voorts op geen enkele wijze toe waarin precies de belangen van de kinderen van zijn partner zouden 

zijn geschaad doordat aan hem een inreisverbod van twee jaar wordt opgelegd. Een dergelijke 

maatregel verhindert niet dat de kinderen van verzoekers partner contact met de verzoeker 

onderhouden, mogelijks via de moderne communicatiemiddelen.  

 

Een schending van artikel 24 van het Handvest wordt dan ook niet aangetoond. 

 

Bovendien blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de verzoeker na het treffen van de 

bestreden beslissing een nieuwe asielaanvraag heeft ingediend. In het kader van deze nieuwe 

asielaanvraag heeft de verzoeker verklaard niet naar zijn land van herkomst terug te willen omdat hij in 

Duitsland is opgegroeid en hij in Aken een zoon heeft, genaamd D(…) M(…) K(…) S(…), die zijn vader 

nodig heeft (verklaringen CGVS d.d. 3 maart 2015). De verzoeker maakt op geen enkele wijze nog 

melding van de kinderen van zijn partner. Er dienen dan ook vraagtekens te worden geplaatst bij het 

belang dat de verzoeker nog kan doen gelden bij zijn kritiek dat het bestreden inreisverbod de belangen 

van zijn (stief)kinderen schaadt. Uit een aanvulling van het administratief dossier d.d. 19 mei 2015 blijkt 

daarnaast dat de verzoeker op 4 mei 2015 is overgedragen aan de Duitse autoriteiten. Ter terechtzitting 

wordt dit door de advocaat van de verzoeker bevestigd. Waar gesteld wordt dat de verzoeker geen 

verblijfsrecht heeft in Duitsland, merkt de Raad op dat uit het gegeven dat de Belgische autoriteiten de 

verzoeker hebben overgedragen aan de Duitse autoriteiten minstens blijkt dat het bestreden 

inreisverbod de verzoeker niet verhindert toegang te krijgen tot het Duitse grondgebied. Zodoende dient 
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te worden vastgesteld dat het bestreden inreisverbod de kinderen van verzoekers partners er thans niet 

aan in de weg staat om de verzoeker in Duitsland te bezoeken, hetgeen regelmatige bezoekmomenten 

mogelijk maakt. 

 

In de gegeven omstandigheden dient te worden vastgesteld dat de verzoeker geen belang heeft bij de 

thans aangevoerde schending van artikel 24 van het Handvest. 

 

3.1.6. In zoverre de verzoeker tevens de schending beoogt aan te voeren van artikel 3 van het IVRK en 

daargelaten de vraag of de verzoeker wel een belang heeft bij het inroepen van het IVRK - gelet op het 

feit dat uit voorliggende gegevens blijkt dat de verzoeker in Duitsland een eigen zoon heeft en hij op  4 

mei 2015 aan de Duitse autoriteiten werd overgedragen terwijl hij zich te dezen beroept op de belangen 

van de kinderen van zijn partner die in België verblijven met wie bovendien geen bijzondere banden zijn 

aangetoond – merkt de Raad op dat het genoemde artikel wat de geest, de inhoud en de bewoordingen 

ervan betreft, op zichzelf niet volstaat om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het 

oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepaling is geen duidelijke en 

juridisch volledige bepaling die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven 

plicht om op een welbepaalde wijze te handelen, oplegt. Aan deze bepaling moet derhalve een directe 

werking worden ontzegd.  

 

De verzoeker kan daarom de rechtstreekse schending van artikel 3 van het IVRK niet dienstig inroepen 

(RvS 7 februari 1996, nr. 58.032; RvS 1 april 1997, nr. 65.754; RvS 22 januari 2013, nr. 9366 (c)). 

 

3.1.7.  Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat de uiteenzetting van de verzoeker niet toelaat te concluderen 

dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, of dat met enige relevant 

gegeven geen rekening zou zijn gehouden bij de beslissing om aan de verzoeker een inreisverbod van 

twee jaar op te leggen.  

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht of artikel 74/11 van de vreemdelingenwet blijkt niet. 

 

3.1.8. Het eerste middel is, in zoverre ontvankelijk, ongegrond. 

 

3.2. In een tweede middel voert de verzoeker de schending aan van het hoorrecht zoals vervat in artikel 

41.2, a) van het Handvest. 

 

De verzoeker betoogt dienaangaande als volgt: 

 

“In subsidiaire orde, voor zover uw Raad zou oordelen dat verwerende partij niet op de hoogte was van 

het gezinsleven van verzoeker met zijn stiefkinderen, voert verzoeker aan dat het hoorrecht werd 

geschonden. Mocht verwerende partij het hoorrecht hebben nageleefd, had zij wel op de hoogte kunnen 

zijn van de hechte gezinsband van verzoeker met zijn stiefkinderen en had verzoeker de kans gehad 

nuttige elementen voor de totstandkoming van de bestreden beslissing naar voren kunnen brengen. 

 

Artikel 41 van het Handvest stelt: 

“1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen; 

b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van 

het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim; 

c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door 

haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene 

beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en 

moet ook in die taal antwoord krijgen.” 

 

Het Handvest maakt sinds het Verdrag van Lissabon, en met name artikel 6.1 van het Verdrag, primair 

recht uit , en primeert met andere woorden op nationale bepalingen. 
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In het arrest van het Hof van Justitie van 22 november 2012, M. M. tegen Minister for Justice, Equality 

and Law Reform, Ireland en Attorney General, C-277/11 verduidelijkt het Hof dat het hoorrecht van 

algemene toepassing is, ook als de nationale wetgeving er niet in voorziet:  

 

“81 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof de eerbiediging van 

de rechten van de verdediging een algemeen beginsel van het recht van de Unie vormt (zie met name 

arresten van 28 maart 2000, Krombach, C-7/98, Jurispr. blz. I-1935, punt 42, en 18 december 2008, 

Sopropé, C-349/07, Jurispr. blz. I-10369, punt 36).  

82 De onderhavige zaak betreft meer in het bijzonder het recht om in elke procedure te worden 

gehoord, dat integraal deel uitmaakt van genoemd grondrecht (zie in die zin met name arresten van 9 

november 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissie, 322/81, Jurispr. blz. 3461, punt 

7, en 18 oktober 1989, Orkem/Commissie, 374/87, Jurispr. blz. 3283, punt 32). Dit recht is thans niet 

alleen neergelegd in de artikelen 47 en 48 van het Handvest, die de eerbiediging van de rechten van de 

verdediging garanderen alsmede het recht op een eerlijk proces in het kader van elke procedure in 

rechte, maar ook in artikel 41 ervan, dat het recht op behoorlijk bestuur waarborgt.  

83 Artikel 41, lid 2, bepaalt dat dit recht op behoorlijk bestuur met name het recht van eenieder omvat te 

worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen, het 

recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het 

gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en zakengeheim alsmede de plicht 

van de betrokken diensten om hun beslissingen met redenen te omkleden.  

84 Vaststaat dat deze bepaling van algemene toepassing is, zoals uit de bewoordingen ervan blijkt.  

85 Het Hof heeft dus steeds gewezen op het belang van het recht om te worden gehoord en op de zeer 

ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie, waar het heeft geoordeeld dat dit recht van 

toepassing is in iedere procedure die tot een bezwarend besluit kan leiden (zie met name arresten van 

23 oktober 1974, Transocean Marine Paint Association/Commissie, 17/74, Jurispr. blz. 1063, punt 15; 

Krombach, reeds aangehaald, punt 42, en Sopropé, reeds aangehaald, punt 36). 

86 Volgens de rechtspraak van het Hof moet dit recht worden geëerbiedigd, ook al voorziet de 

toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit (zie arrest Sopropé, reeds 

aangehaald, punt 38).  

87 Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden (zie met name 

arresten van 9 juni 2005, Spanje/Commissie, C-287/02, Jurispr. blz. I-5093, punt 37 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak; Sopropé, reeds aangehaald, punt 37; van 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. I-9147, punt 83, en 21 december 

2011, Frankrijk/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, nog niet gepubliceerd in de 

Jurisprudentie, punten 64 en 65).  

88 Bedoeld recht impliceert tevens dat de administratie met de nodige aandacht kennis neemt van de 

opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en onpartijdig te 

onderzoeken en de beschikking toereikend te motiveren (zie arresten van 21 november 1991, 

Technische Universität München, C-269/90, Jurispr. blz. I-5469, punt 14, en Sopropé, reeds 

aangehaald, punt 50). De verplichting om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te 

motiveren zodat betrokkene in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het 

uitvloeisel van het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging.” 

Artikel 51 van het Handvest verduidelijkt dat het Handvest van toepassing is wanneer lidstaten 

bepalingen van Unierecht ten uitvoer brengen: “1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de 

instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, 

alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve 

eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan 

overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de 

bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. (…)”. 

 

De bestreden beslissing – een bijlage 13sexies – werd genomen in toepassing van de Richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna “Terugkeerrichtlijn”). Het inreisverbod 

vindt zijn grondslag in artikel 11 van deze Richtlijn. 

 

Omdat de bestreden beslissing de uitvoering van Unierecht betreft, is het hoorrecht, vervat in artikel 41 

van het Handvest, in casu van toepassing. 
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Het Hof heeft in paragraaf 65 van het arrest van 21 december 2011, France/People's Mojahedin 

Organization of Iran, C27/09 P, geoordeeld dat het hoorrecht tot doel heeft dat de belanghebbende 

fouten kan laten verbeteren of nieuwe elementen kan laten gelden met betrekking tot een maatregel die 

zal genomen worden. 

 

Indien verzoeker, zoals vereist door artikel 41.2 van het Handvest, op de hoogte zou gebracht geweest 

zijn van het standpunt van het bestuur over het feit dat hem een bijlage 13sexies zou betekend worden, 

dan had verzoeker kunnen laten gelden dat hij, naast zijn wettelijke partner, ook een hecht gezinsleven 

onderhoudt met haar kinderen. 

 

In dit geval, indien verwerende partij zoals eveneens vereist onder artikel 41.2 van het Handvest, 

verzoeker had gehoord naar aanleiding van de voorgenomen negatieve beslissing dan had 

verzoekende partij haar kunnen wijzen op bovenvermelde elementen en kon verwerende partij op basis 

van deze nieuwe elementen de maatregel herzien. De kans is meer dan reëel dat de verwerende partij 

een andere beslissing zou genomen hebben in dat geval, op zijn minst een beslissing die alle 

individuele en concrete omstandigheden in rekening brengt. 

 

Het is duidelijk dat verzoeker de bijgevoegde stukken en de hierboven beschreven situatie van zijn 

gezinsleven ter kennis had kunnen brengen aan verwerende partij. 

 

In dit opzicht moet worden verwezen naar de beoordeling die Uw Raad reeds maakte over de 

toepassing – en schending – van het hoorrecht in een erg gelijkaardige zaak in het arrest nr. 133 846 

van 26 november 2014. 

 

Enkele nuttige passages: 

 

“In casu stelt de Raad vast dat noch richtlijn 2008/115, noch de toepasselijke regelgeving voorziet in een 

specifieke procedure om te waarborgen dat illegaal verblijvende derdelanders voorafgaand aan het 

opleggen van een bevel worden gehoord. 

Het gegeven dat de toepasselijke regelgeving, Unierechtelijk dan wel nationaalrechtelijk, een dergelijke 

formaliteit niet voorschrijft, mag echter geen afbreuk doen aan het nuttig effect van de betrokken richtlijn 

2008/115/EU. 

In dit verband dient tevens te worden gewezen op het bepaalde in artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, waarin uitdrukkelijk is voorzien dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Artikel 74/13 

weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals deze onder meer voortvloeien uit artikel 8 van het 

EVRM. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet vormt tenslotte de omzetting van artikel 5 van de richtlijn 

2008/115/EU en lijkt een individueel onderzoek noodzakelijk te maken. (…) 

De Raad wijst erop dat luidens vaste rechtspraak van het Hof een schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van 

de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben. (…) 

Om een dergelijke onregelmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvormig in kwestie een andere 

afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekende partij in casu specifieke omstandigheden 

had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het afleveren van een bevel hadden kunnen 

beïnvloeden. (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40) 

Om een schending van de hoorplicht vast te stellen is het niet nodig om aan te tonen dat de 

administratie daadwerkelijk tot een andere beslissing zou zijn gekomen indien de verzoekende partij 

was gehoord en de administratie kennis had van de elementen. Het betreft veeleer een 

redelijkheidscriterium – het volstaat dat de verzoekende partij aantoont dat bepaalde elementen nuttig 

hadden kunnen zijn voor haar verdediging en voor de totstandkoming van de beslissing. 

In casu blijkt nergens uit de stukken van het administratief dossier dat de verzoekende partij werd 

gehoord omtrent haar voorgehouden gezinsleven en dit terwijl niet betwist wordt dat ze werd 

aangehouden op het adres waar mevrouw Y. (de vermeende partner van de verzoekende partij) en haar 

kinderen verblijven. 

(…) 

Met de stukken die de verzoekende partij thans voegt bij haar verzoekschrift, verschillende verklaringen 

en een attest van gezinssamenstelling, en met haar verduidelijkingen aangaande haar gezinsleven in 
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België, maakt de verzoekende partij aannemelijk dat zij elementen had kunnen bijbrengen die nuttig 

waren voor haar verdediging. 

In de aangegeven mate maakt de verzoekende partij een schending van het hoorrecht in het licht van 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet aannemelijk.” 

 

In casu werd verzoeker eveneens aangehouden in de woning van zijn partner en zijn stiefkinderen én 

kon verzoeker de bij dit verzoekschrift gevoegde stukken niet voorleggen aan verwerende partij alvorens 

zij de bestreden beslissing nam. Daardoor werd verzoeker het recht ontzegd elementen voor te leggen 

die nuttig waren voor zijn verdediging en voor de totstandkoming van de bestreden beslissing. Bijgevolg 

is het hoorrecht geschonden en moet het verzoek tot vernietiging worden ingewilligd.” 

 

3.2.1. Wat artikel 41 van het Handvest betreft, moet worden gesteld dat uit de bewoordingen van artikel 

41 van het Handvest volgt dat dit artikel niet is gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de 

instellingen, organen en instanties van de Unie (cf. HvJ 21 december 2011, C-482/10, punt 28; HvJ 17 

juli 2014, C- 141/12, punt 67). De verzoeker kan zich bijgevolg ten aanzien van de nationale autoriteiten 

niet op deze bepaling die onder meer voorziet dat een burger het recht heeft om te worden gehoord 

alvorens een voor hem nadelige individuele maatregel wordt getroffen, beroepen (cf. HvJ 11 december 

2014, C- 249/13, punt 33). 

 

Een schending van artikel 41 van het Handvest van de grondrechten kan als dusdanig bijgevolg niet op 

ontvankelijke wijze worden aangevoerd.  

 

3.2.2. Het hoorrecht maakt echter wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van de 

verdediging, dat een algemeen beginsel van het Unierecht is (cf. HvJ 5 november 2014, C-166/13, punt 

45). 

 

De verplichting tot eerbiediging van de rechten van de verdediging van de adressaten van besluiten die 

hun belangen aanmerkelijk raken, rust op de administratieve overheden van de lidstaten wanneer zij 

maatregelen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 10 september 2013, C- 

383/13, punt 35). 

 

De afgifte van een inreisverbod is geregeld in het Unierecht, meer specifiek in artikel 11 van de 

Terugkeerrichtlijn en de afgifte van inreisverbod kan worden beschouwd als een bezwarend besluit voor 

degene tot wie het is gericht.  

 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) heeft de regel 

dat aan de adressaat van een bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn 

opmerkingen kenbaar te maken voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit - in 

casu de verweerder - in staat te stellen naar behoren rekening te houden met alle relevante elementen.  

 

In casu blijkt uit het administratief verslag van de politiediensten 17 februari 2015 dat de verzoeker 

gehoord werd. Hij gaf aan dat hij niets verkeerd doet en dat hij geen enkel verblijfsdocument kan 

aantonen. Voorts gaf de verzoeker aan dat zijn paspoort bij een advocaat in Duitsland zou liggen. Zoals 

uiteengezet onder punt 3.1. kan uit dit verslag worden afgeleid dat aan de verzoeker een aantal 

basisgegevens werden gevraagd en hij kan dus niet voorhouden dat hij niet in de mogelijkheid werd 

gesteld om te doen gelden dat hij, naast zijn wettelijke partner, ook een hecht gezinsleven onderhoudt 

met haar kinderen.  

 

3.2.3. Bovendien dient te worden opgemerkt dat luidens vaste rechtspraak van het Hof een schending 

van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas 

tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer 

deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 

288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & 

Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 

P, punt 80). 

 

Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het 

hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit, 
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in casu het bevel om het grondgebied te verlaten, leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., ro. 39). 

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad aan de hand van de specifieke 

feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat verzoeker in casu specifieke omstandigheden had 

kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het opleggen van een inreisverbod van twee jaar 

hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40). 

 

In casu kan de Raad enkel vaststellen dat de verzoeker slechts vaagweg verwijst naar een hecht 

gezinsleven met de kinderen van zijn partner, terwijl uit de bespreking onder punt 3.1. blijkt dat de 

verzoeker een dergelijk hecht gezinsleven niet concreet aannemelijk heeft gemaakt. De verzoeker toont 

dan ook niet aan dat hij aan de gemachtigde specifieke informatie had kunnen verschaffen die ertoe zou 

kunnen hebben geleid dat de besluitvorming inzake het opleggen van het inreisverbod van twee jaar 

een andere afloop zou hebben.  

 

In de gegeven omstandigheden kan de aangevoerde schending van het hoorrecht zoals neergelegd in 

artikel 41 van het Handvest dan ook niet tot de vernietiging van de bestreden beslissing leiden. 

 

3.2.4. Het tweede middel kan niet worden aangenomen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig augustus tweeduizend vijftien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. DE GROOTE 

 


