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 nr. 161 841 van 11 februari 2016 

in de zaak RvV X 

 

 

 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 Bengalese nationaliteit te zijn, op 23 oktober 2015 

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

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

Vereenoudiging van 13 oktober 2015 tot afgifte van een inreisverbod. 

 

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 21 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 januari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN VRECKOM, die loco advocaat J. HARDY verschijnt 

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

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 13 oktober 2015 wordt de verzoekende partij een inreisverbod (bijlage 13sexies) gegeven. Dit is 

de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Aan de heer / mevrouw, die verklaart te heten: 

A Monsieur/Madame, qui déclare se nommer: 

(..) 

In voorkomend geval/Ie cas échéant, ALIAS:  

wordt inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

une interdiction d'entrée d'une durée de 2 ans est imposée, 
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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. 

sur Ie territoire beige ainsi que Ie territoire des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 

Schengen(2), sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre. 

De beslissing tot verwijdering van 13.10.2015 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

La décision d'éloignement du 13.10.2015 est assortie de cette interdiction d'entrée.  

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

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

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

2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

Betrokkene heeft een bevel om het Grondgebied te Verlaten dat hem betekend werd op 25.07.2014. 

Deze vorige beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

Gezien betrokkene zonder arbeidskaart /beroepskaart aan het werk was (PV nr BR.69.LL.106041/2015 

opgesteld door politie Brussel) bestaat er een risico dat hij zijn illegale praktijken verder zet. 

De betrokkene moet opgesloten worden want er bestaat een risico op onderduiken: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel die hem betekend is op 25.07.2014. 

Het is daarom dat een inreisverbod van 2 jaar wordt opgelegd. 

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

Artikel 74/11, §1, tweede lid: 

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

een vroegere beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd 

Betrokkene heeft een asielaanvraag ingediend. De RW oordeelde dat bezoeker niet kon worden erkend 

als vluchteling en hij niet in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus. We kunnen dus 

concluderen dat een terugkeer naar Bangladesh geen schending in van artikel 3 van het EVRM inhoudt. 

Betrokkene heeft een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980 

ingediend. Deze aanvraag werd ongegrond verklaard. Deze beslissing is aan betrokkene betekend op 

13.10.2015. Bovendien, geeft het indienen van een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9bis van de 

wet van 15/12/1980 niet automatisch recht op een verblijf. 

Betrokkene heeft een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15/12/1980 

ingediend. Deze aanvraag werd ongegrond verklaard. Deze beslissing is aan betrokkene betekend op 

17.06.2013. Volgens de arts van DVZ houdt een terugkeer naar Bangladesh geen schending van artikel 

3 van het EVRM in. Bovendien, geeft het indienen van een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9ter 

van de wet van 15/12/1980 niet automatisch recht op een verblijf. 

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

vereiste machtiging te werken. Gelet op al deze elementen en op het belang van de immigratiecontrole 

en op de bescherming van de economische en sociale belangen, is een inreisverbod van 2 jaar 

proportioneel. 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'interdiction d'entrée est délivrée en application de Tarticle mentionné ci-dessous de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, Ie séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur 

la base des faits suivants: 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement est assortie 

d'une interdiction d'entrée, parce que: 

1° aucun délai n'est accordé pour Ie départ volontaire et/ou; 

2° l'obligation de retour n'a pas été remplie. 

L'intéressé a regu un ordre de quitter Ie territoire Ie 25.07.2014. Cette décisiond'éloignement n'a pas été 

exécutée. 

L'intéressé était en train de travailler sans permis de travail/carte professionnelle (PV n° 

BR.69.LL.106041/2015 rédigé par police Bruxelles) il existe un risque qu'il poursuive son comportement 

illégal. 

L'intéressé n'a pas obtempéré a POrdre de Quitter Ie Territoire lui notifié Ie 25.07.2014. 

C'est pourquoi une interdiction d'entrée de 2 ans lui est imposée. 

La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de deux ans, paree que: 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2: 

aucun délai n'est accordé pour Ie départ volontaire et/ou 

l'obligation de retour n'a pas été remplie 
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L'intéressé a introduit une demande d'asile. Le CCE a constaté que l'intéressé ne pouvait pas être 

reconnu comme réfugié et qu'il ne rentrait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. 

On peut donc en conclure qu'un retour au Bangladesh, ne constitue pas une violation de l'article 3 de la 

CEDH. 

L'intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l'article 9bis de la loi du 15/12/1980. Cette 

demande a été déclarée non fondée. Cette décision a été notifiée a l'intéressé en date du 13.10.2015. 

De plus, l'introduction d'une demande de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 15/12/1980 ne donne 

pas automatiquement droit a un séjour. 

L'intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l'article 9ter de la loi du 15/12/1980. 

Cette demande a été déclarée non fondée. Cette décision a été notifiée a l'intéressé en date du 

17.06.2013. Sur base de l'avis du médecin de l'OE, nous pouvons conclure qu'un un retour au 

Bangladesh ne constitue pas une violation de l'article 3 de la CEDH. De plus, l'introduction d'une 

demande de séjour basée sur l'article 9ter de la loi du 15/12/1980 ne donne pas automatiquement droit 

a un séjour. 

L'intéressé n'a pas hésité a résider illégalement sur le territoire beige et a travailler sans autorisation. 

Considérant l'ensemble de ces éléments, l'intérêt du controle de l'immigration et la protection des 

intéréts économiques et sociaux, une interdiction d'entrée de 2 ans n'est pas disproportionnée.“ 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het EVRM, 

artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, de artikelen 62 en 74/11 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

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

zorgvuldigheidsbeginsel, het recht op een eerlijke procedure, het recht om gehoord te worden en 

zichzelf te verdedigen zoals blijkt uit artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie en van het redelijkheids- en het proportionaliteitsbeginsel.  

 

Verzoekende partij betoogt als volgt: 

 

“Artikel 62 van de wet van 15 december 1980 en artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de formele motivering van de bestuurshandelingen eisen een volledige en correcte 

motivering van de administratieve beslissingen. Deze motivering moet rekening houden met de 

elementen van het dossier in het geheel en hierop antwoorden op pertinente wijze zodat de eiser de 

redenering en de draagwijdte van de akte kan begrijpen: “que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un 

recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet » (CCE n° X van 29 maart 

2013), en ook “en omettant de se prononcer sur le contenu des différents éléments précités, la partie 

défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle.” (RvV nr X van 22 januari 2013). De Raad 

van State heeft al duidelijk gesteld dat volgens artikel 62 Vreemdelingenwet en artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de bestuurshandelingen « la motivation doit 

être adéquate et le contrôle s’étend à cette adéquation, c'est-à-dire l’exactitude, l’admissibilité et les 

pertinence des motifs » (RvS, 25 avril 2002, n° 105.385). 

Voorafgaande opmerking 

De bestreden beslissing stoelt op de beslissing waardoor verwerende partij de 9bis-aanvraag 

ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 

Dit wordt trouwens expliciet vermeld in de motivering. De verwijzing, in de motivering, naar de 9bis-

beslissing, is een essentieel element van de motivering van de bestreden beslissing. 

Het is inderdaad zo dat het bevel illegaal zou zijn als de verwerende partij niet kan aantonen dat zij op 

een zorgvuldige manier rekening heeft gehouden met alle elementen, in bijzonderheid de elementen die 

betrekking hebben op het privéleven van verzoekende partij, die door verzoeker in zijn 9bis-aanvraag 

naar voor heeft gebracht  

“Conseil du contentieux des étrangers, de son côté, a considéré en substance que la délivrance de 

l'acte attaqué, basé sur l'article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980, constituait une mesure de 

police, à laquelle une demande d'autorisation de séjour déposée auparavant ne peut faire obstacle, pour 

autant néanmoins qu'aucune violation d'un droit fondamental reconnu et d'effet direct en Belgique n'ait 

été invoquée dans la demande d'autorisation de séjour; que ce faisant, le juge administratif se méprend 

sur la portée, voire néglige les articles 62 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et 2 et 3 de la loi 
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précitée du 29 juillet 1991, lesquels imposent à l’administration de prendre en considération toutes les 

circonstances de la cause, dont l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour et les 

circonstances exceptionnelles qui y sont invoquées, avant de prendre, le cas échéant, une mesure 

d'éloignement; qu’il résulte de ce qui précède que, prise de la violation du principe général de bonne 

administration qui impose à l'administration de statuer sur la base de tous les éléments de la cause, 

déduit de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, la quatrième branche du moyen est fondée » (RvS 1.10.2009 nr 196 

577 en RvS 3.12.2009 nr 198 507, wij onderstrepen) 

1. Eerst onderdeel (openbare orde) 

De bestreden beslissing stoelt noodzakelijkerwijs (zie voorafgaande opmerking) op de beslissing 

waardoor verwerende partij de 9bis-aanvraag ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 

Deze 9bis-beslissing is nochtans illegaal voor de volgende motieven : 

1. Verwerende partij heeft de instructies dd 19.07.2009 toegepast, alsook de engagement van de 

Staatssecretaris deze instructies te blijven toepassen, desondanks het feit dat zij vernietigd werden door 

de RvS op 11.12.2009. 

Verwerende partij heeft de instructies toegepast om de aanvraag ontvankelijk te verklaren, en ook om 

deze aanvraag ongegrond te verklaren. 

Hierdoor heeft verwerende partij artikel 9bis geschonden, alsook het gezag van gewijsde van ’s Raads 

arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 waarmee die instructie werd vernietigd : 

De Raad van State, in het arrest nr 224.385 van 22.07.2013 :  

« De vraag of de aanvankelijk bestreden beslissing met toepassing van de vernietigde instructie van 19 

juli 2009 had mogen worden genomen, raakt de openbare orde. Het gaat immers om het gezag van 

gewijsde van ’s Raads arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 waarmee die instructie werd vernietigd. 

»  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen past dit rechtsleer toe (RvV nr X van 31.08.2015 ; nr X van 

28.082015 ; RvV nr. X van 9.07.2015) : 

« In de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoekers op basis van de hoger genoemde instructie 

van 19 juli 2009 willen worden geregulariseerd, dat deze instructies “(z)oals algemeen bekend” op 11 

(lees: 9) december 2009 door de Raad van State werden vernietigd en dat de staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid, “(z)oals eveneens algemeen bekend, (...) zich (heeft) geëngageerd om binnen 

zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder vernoemde 

instructie, te blijven toepassen.” Hierna wordt in die beslissing naar criterium 2.8A uit de instructie van 

19 juli 2009 verwezen, waarop verzoekers zich inderdaad zelf hadden beroepen, om te stellen dat 

eerste verzoeker niet aan de daarin gestelde verblijfsvoorwaarde voldoet. Er wordt uitdrukkelijk gesteld 

dat de door eerste verzoeker aangevoerde integratie (“hoe goed lokale verankering eventueel ook moge 

zijn”) niets afdoet aan de voorwaarde van onderbroken verblijf van 5 jaar uit de instructie van19 juli 

2009. Voor tweede verzoekende partij wordt verwezen naar het feit dat zij zich niet gunstig kan 

beroepen op punt 2.8.A. van de vernietigde instructie. Het gaat daarbij niet om de uitoefening van een 

appreciatiebevoegdheid. Uit de bovenstaande inhoud van de bestreden beslissing blijkt immers dat de 

aanvraag om machtiging tot verblijf uitdrukkelijk is afgewezen omdat niet aan de voorwaarden uit de 

(vernietigde) instructie inzake verblijf is voldaan, zonder een aantal elementen van integratie te 

beoordelen. Die voorwaarden worden als een dwingende regel toegepast, waarbij de bevoegde 

staatssecretaris over geen enkele appreciatiemogelijkheid meer beschikt en die dus in strijd is met zijn 

discretionaire bevoegdheid. Op die manier heeft de staatssecretaris zelf een voorwaarde aan de wet 

toegevoegd. De Raad vermag niet toe te laten dat de verwerende partij zich alsnog op de criteria van de 

vernietigde instructie van 19 juli 2009 steunt, en vermag niet toe te laten dat bindende voorwaarden aan 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet worden toegevoegd op straffe van schending van het gezag van 

gewijsde van het arrest van de Raad van State van 9 december 2009 met nr. 198.769 (cf. RvS 22 juli 

2013, nr. 224.385). » (RvV nr. X van 9.07.2015) 

Hij huidig geval dient ook vastgesteld te worden dat verwerende partij uitdrukkelijk verwijst naar de 

toepassing van de criteria die haar binden (« de instructies te blijven toepassen »), en naar de duur van 

verzoekers’ asielaanvraag (in toepassing van het criteria van de instructies). De beslissing om 

verzoekers’ aanvraag ontvankelijk te verklaren lijkt ook een toepassing te zijn van de instructies. 

2. De bestreden beslissing houdt geen motivering ten aanzien van meerdere belangrijke elementen 

waarop verzoeker zijn 9bis-aanvraag baseert, en ook ten aanzien van verzoekers’ grondrecht op 

privéleven, en getuigt niet van een zorgvuldige analyse van zijn privéleven. In zijn 9bis-aanvraag riep 

verzoeker zijn langverblijf in België in, alsook de jaren gedurende dewelke hij toegelaten werd tot het 

verblijf (attest van immatriculatie), de medische hulp die hij kreeg, zijn kennis van het Frans en het 

Engels, het feit dat hij aan het werk zou kunnen,…  Deze elementen behoren bovendien tot zijn 

privéleven (“persoonlijke ontwikkeling”, “geestelijke vorming”, “zelfstandig worden”). De beslissing houdt 
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daaromtrent geen motivering, en stoelt niet op een zorgvuldige analyse, en schendt het 

zorgvuldigheidsbeginsel, de motiveringsplichten, en verzoekers’ grondrecht op privéleven (zie ook het 

verzoekschrift gericht tegen de 9bis-beslissing waarin dit punt verder ontwikkeld wordt). 

3. Verzoekers’ recht op privéleven, en op een eerlijke administratieve procedure, net als het beginsel 

van behoordlijk bestuur, werden geschonden door het feit dat de verwerende partij hem de 9bis-

beslissing niet eerder heeft laten betekennen (zie ook het verzoekschrift gericht tegen de 9bis-beslissing 

waarin dit punt verder ontwikkeld wordt).  

4. De 9bis-beslissing is niet gemotiveerd op een afdoende manier, daar verzoeker niet in staat wordt 

gesteld om te begrijpen waarom zijn aanvraag ontvankelijk werd verklaard (zie ook het verzoekschrift 

gericht tegen de 9bis-beslissing waarin dit punt verder ontwikkeld wordt). 

De 9bis-beslissing, die niet definitief is, is illegaal daar zij meerdere rechtsnormen schendt, waaronder 

rechtsregels van openbare orde (zie punt 1 hierboven). 

Voor deze redenen, en in toepassing van artikel 159 van de Grondwet (« De hoven en rechtbanken 

passen de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met 

de wetten overeenstemmen. ») moet deze beslissing door Uw Raad als niet bestaand beschouwen 

worden. 

De bestreden beslissing is bijgevolg niet op een wettige en afdoende manier gemotiveerd, daar zij stoelt 

op een illegale beslissing, en daar, met toepassing van artikel 159 van de Grondwet er een leegte is in 

de motivering. 

2. Tweede onderdeel 

De bestreden beslissing houdt geen motivering ten aanzien van verzoekers’ grondrecht op privéleven, 

en getuigt niet van een zorgvuldige analyse van zijn privéleven. 

Verwerende partij gaat ervan uit dat deze zorgvuldige analyse plaatsvond in het kader van de 9bis-

procedure. Dat is nochtans niet het geval. 

In zijn 9bis-aanvraag riep verzoeker zijn langverblijf in België in, alsook de jaren gedurende dewelke hij 

toegelaten werd tot het verblijf (attest van immatriculatie), de medische hulp die hij kreeg, zijn kennis 

van het Frans en het Engels, het feit dat hij aan het werk zou kunnen, … Deze elementen behoren 

overduidelijk naar zijn privé-leven. 

Zoals hierboven werd ontwikkeld, houdt de 9bis-beslissing geen motivering daaromtrent. 

Het begrip « privé-leven » is een brede term en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een 

exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29)  

“La Cour rappelle que la « vie privée » est une notion large qui ne se prête pas à une définition 

exhaustive (Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 43, CEDH 2004-VIII). En 

effet, l’article 8 de la Convention protège le droit à l’épanouissement personnel (K.A. et A.D. c. Belgique, 

nos 42758/98 et 45558/99, § 83, 17 février 2005), que ce soit sous la forme du développement 

personnel (Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 90, CEDH 2002-VI) ou sous 

l’aspect de l’autonomie personnelle, qui reflète un principe important sous-jacent dans l’interprétation 

des garanties de l’article 8 (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III). Si la Cour admet, 

d’une part, que chacun a le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue (Smirnova c. 

Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 95, CEDH 2003-IX (extraits)), elle considère, d’autre part, qu’il 

serait trop restrictif de limiter la notion de « vie privée » à un « cercle intime » où chacun peut mener sa 

vie personnelle à sa guise et d’écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle (Niemietz c. 

Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série  A no 251-B).  

 

Verzoekers verankering in België, gedurende meerdere jaren, alsook het feit dat hij goed geïntegreerd 

is, Frans en Engels praat, een werkbelofte heeft, (…) tonen aan dat hij in België een privéleven heeft.  

Verwerende partij heeft deze elementen niet zorgvuldig onderzocht noch beantwoord. 

Nochtans verplicht het grondrecht op privéleven, in bijzonderheid artikel 8 EVRM (alleen of gepaard met 

de motiveringsplichten die hierboven werden ontwikkeld), de verwerende partij om de privé-leven van 

verzoeker zo zorgvuldig mogelijk te onderzoeken, en dat de motivering van de beslissingen deze zeer 

zorgvuldige analyse weerdrukt : 

« Het bestuur was op de hoogte was van de gezinstoestand, maar heeft hierover geen enkel motief 

opgenomen in de bestreden beslissing, terwijl de mogelijkheid bestaat dat artikel 8 EVRM in het 

gedrang komt. » (RvV 7.01.2010, nr. X 

« Le Conseil estime que la partie défenderesse ne s’est pas livrée, en l’espèce, à un examen aussi 

rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle avait ou devait avoir 

connaissance (…) et que la violation invoquée de l’article 8 de la CEDH doit, dès lors, être considérée 

comme fondée à leur égard. » (RvV 25.10.2013, nr X) 

« l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que 

possible de la cause » ; « la partie défenderesse ne manifeste pas avoir eu le souci de ménager un 
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juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte au droit du requérant au respect de la vie privée 

et familiale » (RvV nr 139 759, 26.02.2015); 

De Raad van State heeft de zorgvuldigheidsplicht als volgt omschreven : « veiller avant d’arrêter une 

décision, à recueillir toutes les données utiles de l’espèce et de les examiner soigneusement, afin de 

prendre une décision en pleine et entière connaissance de cause » (RvS, 23 februari, 1966, n°58.328) ; 

« [procéder] à un examen complet et particulier des données de l’espèce, avant de prendre une 

décision » (RvS, 31 mei 1979, n°19.671) ; « rapportée à la constatation des faits par l'autorité, la mission 

de sauvegarde du droit incombant au Conseil d'Etat a toutefois pour corollaire que celui-ci doit examiner 

si cette autorité est arrivée à sa version des faits dans le respect des règles qui régissent l'administration 

de la preuve et si elle a réellement fait montre, dans la recherche des faits, de la minutie qui est de son 

devoir » (RvS, Claeys, no. 14.098, 29 april 1970) ; « le devoir de minutie ressortit aux principes 

généraux de bonne administration et oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à 

récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les 

éléments du dossier, afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après 

avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (RvS nr 

220.622 van 17 september 2012). 

Uw Raad heeft ook gesteld dat de administratie “reste tenue, au titre des obligations générales de 

motivation formelle et de bonne administration qui lui incombent lorsqu’elle prend une décision quelle 

qu’elle soit, de statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents qui sont portés à sa 

connaissance au moment où elle statue, sans toutefois qu’il lui appartienne de faire elle-même la preuve 

des allégations de la partie requérante quant à ce.” (RvV arrest nr X van 31 juli 2008 ; RvV nr X van 30 

november 2009). 

De bestreden beslissing stoelt niet op een zorgvuldige analyse, en schendt bijgevolg verzoekers’ 

grondrecht op privéleven, het zorgvuldigheidsbeginsel, en de motiveringsplichten. Voor dezelfde 

redenen wordt artikel 74/13 VW ook geschonden. 

3. Derde onderdeel 

De bestreden beslissing schendt de motiveringsplichten alsook het redelijkheidsbeginsel, daar er 

duidelijk niet kan verweten worden aan de verzoekende partij op het grondgebied te hebben verblijven, 

in afwachting van de betekening van de 9bis-beslissing. 

Verzoeker is jarenlang in afwachting geweest van deze 9bis-beslissing. Hij heeft zijn privéleven verder 

ontwikkeld. Er kon van hem niet verwacht worden dat hij het grondgebied zou verlaten vooraleer 

verwerende partij hem haar beslissing bekend zou maken.  

Verwerende partij kan geen geldige reden inroepen om haar nalatigheid te rechtvaardigen, daar zij het 

adres van de verzoekende partij kende, alsook de contactgegevens van haar raadsman, met wie zij 

trouwens meermaals in contact is geweest na het nemen van de 9bis-beslissing (zonder deze beslissing 

ter zijn kennis te brengen).  

Verwerende partij is verantwoordelijk voor huidige situatie, en kan niet terecht aan verzoekende partij 

verweten het grondgebied niet voor 13.10.2015 te hebben verlaten. 

Het beginsel van behoorlijk bestuur, verzoekers’ recht op een eerlijke administratieve procedure, zijn 

recht op privéleven, werden door verwerende partij geschonden.” 

 

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

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de formele 

motiveringsplicht. Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De formele motivering van de bestreden 

beslissing moet de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag 

liggen. 

 

In casu geeft de bestreden beslissing de juridische grondslag, met name artikel 74/11, tweede lid, 1° en 

2° van de vreemdelingenwet alsook de feitelijke overwegingen, met name dat verzoekende een bevel 

om het grondgebied te verlaten gekregen heeft op 25 juli 2014 dat zij niet heeft uitgevoerd en dat zij 

illegaal aan het werk was zodat er een risico bestaat dat zij haar illegale praktijken verder zet. De 

verzoekende partij wordt opgesloten omdat er een risico op onderduiken bestaat daar zij geen gevolg 

heeft gegeven aan een vroeger bevel. Redenen waarom de verzoekende partij een inreisverbod van 

twee jaar wordt opgelegd. Voorts worden de feitelijkheden eigen aan de zaak van de verzoekende partij 

opgesomd en geoordeeld dat een inreisverbod van twee jaar geenszins disproportioneel is rekening 

houdende met het belang van de immigratiecontrole en de bescherming van de economische en sociale 

belangen van de Belgische staat.  
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Verzoekende partij maakt niet duidelijk op welke wijze deze motivering haar niet in staat stelt te 

begrijpen op welke gronden de bestreden beslissing rust, derwijze dat niet zou voldaan zijn aan de 

formele motiveringsplicht. 

 

2.3. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

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

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

september 1999, nr. 82.301). 

 

2.4. In een eerste onderdeel uit de verzoekende partij kritiek op de verwijzing naar de beslissing inzake 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet en betoogt zij dat deze beslissing illegaal is. De Raad wijst er 

evenwel op dat deze kritiek geen afbreuk kan doen aan de determinerende motieven van de bestreden 

beslissing waaruit blijkt dat een inreisverbod van twee jaar wordt opgelegd omdat verzoekende partij 

geen gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel en omdat zij illegaal arbeid verrichtte. Daarnaast moet 

de Raad opmerken dat het de verwerende partij niet ten kwade kan worden geduid een overzicht te 

geven van de procedures die de verzoekende partij doorlopen heeft en welke beslissing daarin 

genomen werd, nu dit getuigt van het feit dat de verwerende partij alle gegevens van het dossier van de 

verzoekende partij nog eens bekeken heeft. De Raad wijst er ook op dat een overheidsbeslissing 

vermoed wordt wettig te zijn op grond van het beginsel van “le privilège du préalable”. Het louter 

instellen van een beroep bij de Raad heeft geen schorsende werking. Een zorgvuldig handelend bestuur 

moet niet de definitieve uitkomst afwachten van de procedure die bij de Raad hangende is (RvS 24 

januari 2013, nr. 222 221). De enkele overtuiging van de verzoekende partij dat de akte onwettig is, stelt 

haar niet vrij van de verplichting om zich hieraan te onderwerpen. Bovendien maakt de beslissing inzake 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet niet het voorwerp uit van onderhavig beroep zodat de inhoudelijke 

kritiek hiertegen gericht niet dienstig is ten aanzien van het bestreden inreisverbod. Daarnaast merkt de 

Raad op dat het beroep tegen de beslissing inzake artikel 9bis van de vreemdelingenwet verworpen 

werd bij arrest nr. X van de Raad van 11 februari 2016 zodat verzoekende partij hoe dan ook belang 

ontbeert bij haar kritiek. 

 

2.5. De overige geformuleerde kritiek van verzoekende partij komt er in essentie op neer dat geen 

rekening werd gehouden met haar privéleven. Zij wijst op haar jarenlange verblijf in België, al dan niet 

legaal, de medische hulp die zij ontving, de kennis van het Frans en het Engels en het feit dat zij zou 

kunnen tewerkgesteld worden.  

 

2.6. 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.” 

 

Artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie biedt eenzelfde bescherming.  

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 hem ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

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 (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' noch het begrip privéleven. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 
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geïnterpreteerd. De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een 

privéleven of van beiden, is een feitenkwestie. 

 

Te dezen voert de verzoekende partij geen elementen aan die wijzen op het bestaan van een familie- of 

gezinsleven. Zij laat met betrekking tot haar privéleven gelden dat zij al lang op het Belgische 

grondgebied verblijf, al dan niet legaal, dat zij medische hulp kreeg, dat zij kennis heeft van  het Frans 

en Engels”, en dat zij “aan het werk (kan)”. 

 

De verzoekende partij beperkt zich met betrekking tot haar integratie en haar mogelijke tewerkstelling 

evenwel tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van 

bewijs. Bovendien blijkt uit vaste rechtspraak van de Raad van State dat gewone sociale relaties niet 

beschermd worden door artikel 8 van het EVRM (cf. RvS 27 juni 2007, nr. 172.824, RvS 14 november 

2005, nr. 151.290, RvS 15 februari 2005, nr. 140.615, RvS 23 januari 2002, nr. 102.840) en oordeelde 

het EHRM in het arrest X. het Verenigd Koninkrijk, na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij 

geen gevestigde vreemdeling was en dat zij nooit een definitieve toelating had gekregen om in de 

betrokken lidstaat te verblijven, dat eender welk privéleven dat de verzoekende partij had opgebouwd 

tijdens haar verblijf in het Verenigd Koninkrijk, bij het afwegen van het legitieme publieke belang in een 

effectieve immigratiecontrole, niet tot gevolg zou hebben dat de uitwijzing een disproportionele 

inmenging in haar privéleven uitmaakte. Te dezen heeft de verzoekende partij, die eveneens nooit een 

definitieve toelating heeft gekregen om in België te verblijven, noch in haar aanvraag om machtiging tot 

verblijf, noch in het verzoekschrift aangetoond dat het opgebouwde nieuwe leven in België een 

dergelijke intensiteit heeft dat een (tijdelijke) onderbreking hiervan als een schending van artikel 8 van 

het EVRM zou moeten beschouwd worden. 

 

2.7. Verzoekende partij toont geen schending van artikel 8 EVRM noch een schending van artikel 7 van 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie aan.  

 

2.8. Artikel 41 van het Handvest luidt als volgt: 

 

“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; 

(…)” 

 

Verzoekende partij verwijst naar de hoorplicht zoals bepaald in artikel 41 van het Handvest en de 

rechtspraak daaromtrent van het Hof van Justitie. De Raad merkt op 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 in casu niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake het inreisverbod, 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, in casu het inreisverbod, hoeft te leiden 

(HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39). 

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid 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 besluitvorming 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 de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris omtrent het inreisverbod hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40). 
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Te dezen stelt verzoekende partij dat rekening had moeten gehouden worden met haar privéleven en 

gezondheidstoestand alsook haar wens om in België te mogen reizen. Zij laat evenwel na aan te geven 

op welke wijze deze elementen zouden hebben kunnen leiden tot het nemen van een andere beslissing 

of tot het niet nemen van de bestreden beslissing, temeer nu uit de vaststellingen supra blijkt dat er 

geen schending wordt aangetoond van artikel 8 van het EVRM en de medische regularisatieaanvraag 

van verzoekende partij werd afgewezen Het beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing werd op 

31 maart 2015 bij arrest nr. X door de Raad verworpen. Verzoekende partij brengt geen gegevens aan 

die bij een eventueel horen tot een andere besluitvorming hadden kunnen leiden.  

 

Een schending van artikel 41 van het Handvest kan niet worden aangenomen. 

 

2.9. Artikel 74/11 van de vreemdelingenwet dat de verzoekende partij ook geschonden acht, luidt als 

volgt: 

 

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

omstandigheden van elk geval. 

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

gevallen : 

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

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

(…)” 

 

2.10. Verzoekende partij betwist de pertinente vaststelling van de gemachtigde van de staatssecretaris 

niet dat zij “zonder arbeidskaart /beroepskaart aan het werk was (PV nr BR.69.LL.106041/2015 

opgesteld door politie Brussel)” waardoor er omwille van een risico tot nieuwe schendingen van de 

openbare orde geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan. Op grond van artikel 74/11, §1, 

tweede lid volstaan deze vaststellingen om aan verzoekende partij een inreisverbod op te leggen voor 

een termijn van maximaal 3 jaar. 

 

§2 van voormeld artikel luidt: 

 

“§ 2 

De minister of zijn gemachtigde onthoudt zich er van een inreisverbod op te leggen wanneer hij het 

verblijf van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 61/3, § 3, of 61/4, § 2 beëindigt, 

onverminderd § 1, tweede lid, 2°, op voorwaarde dat hij geen gevaar vormt voor de openbare orde of 

nationale veiligheid. 

De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in 

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen.” 

 

Verzoekende partij toont niet aan zich in het geval van artikel 74/11, §2, eerste lid van de 

vreemdelingenwet te bevinden noch toont zij aan – zoals blijkt uit de bespreking hoger – dat de 

verwerende partij bepaalde gegevens onterecht veronachtzaamd zou hebben waardoor er eventueel 

sprake had kunnen zijn van humanitaire redenen die tot een andere besluitvorming hadden genoopt.  

 

De kritiek van de verzoekende partij dat zij geen gevolg heeft gegeven aan een vroeger bevel omdat zij 

in afwachting was van een beslissing inzake haar aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet is voorts niet dienstig nu dit geen afbreuk doet aan het motief dat zij betrapt werd op 

zwartwerk en om reden daarvan geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan. Zij toont evenmin 

aan hoe dit gegeven tot een andere besluitvorming in hoofde van de verwerende partij had kunnen 

leiden.  

 

2.11. Verzoekende partij toont geen schending aan van de zorgvuldigheidsplicht, het 

redelijkheidsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel noch een schending van de overige door haar 

opgeworpen bepalingen en beginselen. Het enig middel kan niet worden aangenomen.  

 

3. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 
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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. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf februari tweeduizend zestien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT S. DE MUYLDER 

 


