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 nr. 163 497 van 4 maart 2016 

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 Indiase nationaliteit te zijn, op 23 november 2015 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 9 november 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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 28 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 februari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat J. DEPOTTER verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 9 november 2015 wordt de verzoekende partij aangetroffen te Landen wegens zwartwerk. Diezelfde 

dag wordt de verzoekende partij vastgehouden en wordt er een bevel om het grondgebied te verlaten 

aan haar ter kennis gegeven. De verzoekende partij was niet in het bezit van identiteitsdocumenten 

behalve een rijbewijs. 

 

Diezelfde dag wordt aan de verzoekende partij een inreisverbod ter kennis gegeven. Dit vormt de 

bestreden beslissing die luidt: 
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“Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

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

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

Er bestaat een risico op onderduiken:  

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te melden. 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verblijfsadres. 

Het is daarom dat een inreisverbod wordt opgelegd. 

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

Artikel 74/11, §1, tweede lid: 

X voor het vrijwillig vertrek is geen enkele termijn toegestaan 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op al deze elementen 

en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel.” 

 

2. Over de rechtspleging: voorwerp van het beroep 

 

In het verzoekschrift op pagina 1 stelt de verzoekende partij:  

 

“Dat verzoekende partij de nietigverklaring van de beslissing van 9 november 2015 (kennisgeving 9 

november 2015) vordert, waarbij de verwerende partij het bevel geeft aan de verzoekende partij om 

onmiddellijk het grondgebied te verlaten gepaard gaande met een inreisverbod (stuk 1, bijlage 13 

sexies).” 

 

In het beschikkend gedeelte van het verzoekschrift wordt evenwel enkel gevorderd: 

 

 “Het verzoek tot nietigverklaring ontvankelijk en gegrond te verklaren;  

Het inreisverbod dd. 9 november 2015 (kennisgeving 9 november 2015) (bijlage 13sexies) te 

vernietigen;” 

 

Op pagina 2 van de synthesememorie stelt de verzoekende partij onder haar repliek op de nota: 

 

“dit is dan ook de reden waarom hij geen beroep wenst in te dienen tegen het bevel om het grondgebied 

te verlaten,”. 

 

In het beschikkend gedeelte wordt enkel de nietigverklaring gevraagd van het inreisverbod onder de 

vorm van een bijlage 13sexies. 

 

Ter terechtzitting bevestigt de verzoekende partij dat enkel het inreisverbod wordt aangevochten. 

 

Derhalve is enkel de beslissing die een inreisverbod geeft de bestreden beslissing. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. De verzoekende partij voert in de wetsconforme synthesememorie in een eerste middel aan: 

 

“Schending van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet;  

Schending van artikel 21 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990;  

Schending van de motiveringsplicht;  

Schending van het Proportionaliteitsbeginsel;  

schending zorgvuldigheidsplicht;  

machtsmisbruik.  

Samenvatting van het middel  

De verwerende partij heeft op 28 maart 2013 een bijlage 13sexies aan de verzoekende partij betekend 

(stuk 1). De verwerende partij heeft dit gedaan ten gevolge van het feit dat:  

“Er bestaat een risico op onderduiken;  

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te melden.  

Betrokkene heeft geen gekend of vast verblijfsadres.” (stuk 1)  

Betrokkene heeft evenwel een recht op verblijf van meer dan drie maanden, dat nog zeker geldig is tot 

oktober 2017 in Portugal, een Schengenland (stuk 3) en reisde in het bezit van zijn geldige reispas 

(geldig tot 14 december 2018, stuk 5).  
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Toen verzoekende partij op 9 november 2015 werd tegengehouden door de politie, werd hem geen 

redelijke termijn toegekend om deze documenten voor te leggen.  

Artikel 21 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst stelt het volgende:  

“Vreemdelingen die houder zijn van een geldige, door één der Overeenkomstsluitende Partijen 

afgegeven verblijfstitel, mogen zich gedurende een periode van ten hoogste drie maanden op grond van 

deze titel en van een geldig reisdocument vrij verplaatsen op het grondgebied van de overige 

Overeenkomstsluitende Partijen, voor zover zij voldoen aan de in artikel 5, lid 1, onder a., c. en e., 

bedoelde voorwaarden voor binnenkomst, en niet gesignaleerd staan op de nationale signaleringslijst 

van de betrokken Overeenkomstsluitende Partij.”  

De bestreden beslissing miskent het recht van verzoekende partij om zich op het Belgisch grondgebied 

te begeven op basis van de verblijfstitel, die hem in Portugal werd toegekend.  

Bovendien heeft verzoekende partij wel degelijk een gekend verblijfsadres, dat bovendien op zijn 

verblijfstitel vermeld staat, namelijk:  

(…)  

Verzoekende partij had alle recht om naar België te reizen. Het enige wat hem verweten kan worden is 

dat hij zich niet tijdig bij de Belgische autoriteiten heeft aangemeld, iets wat verzoekende partij, gezien 

hij slechts in België verbleef te gevolge van een kortstondig familiebezoek, niet nodig achtte.  

Verzoekende partij heeft een vaste verblijfplaats en werk in Lissabon, Portugal, het huidige inreisverbod 

van 2 jaar, los van het bevel om het grondgebied te verlaten en de fysieke vasthouding (die hier 

weliswaar niet de bestreden beslissing uitmaken) is dan ook volstrekt disproportioneel en onwettelijk.  

REPLIEK OP DE NOTA MET OPMERKINGEN VAN DE VERWERENDE PARTIJ  

De verwerende partij gaat voorbij aan het feit dat verzoekende partij, hoewel hij zich in deze instantie 

niet op de correcte manier op het Belgische grondgebied heeft begeven, wat hij ook erkent, dit is dan 

ook de reden waarom hij geen beroep wenst in te dienen tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten, hij wel degelijk aan alle voorwaarden voldoet om zich in de toekomst rechtmatig op het 

Belgische grondgebied te begeven en hier voor een periode van drie maanden te verblijven.  

De bestreden beslissing is bijgevolg strijdig met de rechten waarover verzoekende partij beschikt op 

grond van de Schengenovereenkomst, als persoon met een geldige verblijfstitel in Portugal, rechten die 

hij naar de toekomst toe wenst uit te oefenen gezien zijn familiebanden met België (zie tweede middel).  

Het eerste middel is bijgevolg gegrond.” 

 

3.1.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat voor zover verzoekers eerste middel gericht is tegen 

het bevel om het grondgebied te verlaten, dit niet de thans bestreden beslissing uitmaakt. De grieven 

uiteengezet tegen het bevel om het grondgebied te verlaten kunnen derhalve niet dienstig worden 

aangevoerd in huidige procedure, daar de thans bestreden beslissing het inreisverbod voor de duur van 

2 jaar betreft. 

 

Nu verzoeker niet in het bezit was van een geldig paspoort en een geldig visum op het moment van zijn 

arrestatie, hij niet in het bezit was van enig bestaansmiddel, er bovendien in zijn hoofde sprake was van 

een risico op onderduiken aangezien hij zich niet had aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn 

aanwezigheid op het Belgische grondgebied kenbaar te maken en hij geen gekend of vaste 

verblijfsplaats heeft, werd hij bevolen het grondgebied onmiddellijk te verlaten. Aangezien aan verzoeker 

geen termijn werd toegekend om het grondgebied te verlaten, gaat het bevel gepaard met een 

inreisverbod. Bovendien wordt gemotiveerd dat een inreisverbod wordt opgelegd voor de duur van 2 

jaar, gelet op voorgaande elementen en in het belang van de immigratiecontrole. 

 

Verzoeker gaat met zijn betoog als zou hij een recht op verblijf van drie maanden hebben en als zou hij 

geen tijd hebben gehad zijn verblijfsdocumenten voor te leggen, voorbij aan de motieven van de 

bestreden beslissing, waarin wordt gesteld dat er een risico bestaat op onderduiken omdat hij zich niet 

heeft aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid op het Belgisch grondgebied 

kenbaar te maken en hij geen gekende of vaste verblijfsplaats heeft. Verzoeker weerlegt geenszins met 

zijn kritiek de determinerende motieven van de bestreden beslissing. 

 

Verzoeker beweert nog dat hij wel een gekend adres heeft, terwijl dient te worden opgemerkt dat uit het 

administratief dossier blijkt dat verzoekers aanwezigheid op het Belgisch grondgebied voor 9 november 

2015 niet gekend was. Op die dag werd verzoeker aangetroffen, terwijl hij arbeid aan het verrichten was 

zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging. Verzoeker heeft zich nooit aangemeld bij 

de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid op het Belgisch grondgebied kenbaar te maken en gaf 

nooit enig adres van verblijf door aan de bevoegde diensten, zodat hij thans niet kan voorhouden als 
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zou hij wel een gekend adres hebben op het Belgische grondgebied. Zoals duidelijk blijkt uit het 

“Administratief verslag zwartwerk” en de bevindingen van de politieambtenaar NvdW, had verzoeker, 

noch zijn kompaan documenten bij op het moment van de controle. De elementen van het administratief 

dossier bevestigen derhalve de motieven van de bestreden beslissing. 

 

Uit het bovenstaande volgt dat de geldende regelgeving werd geëerbiedigd, dat de motivering van de 

bestreden beslissing toelaat om kennis te nemen van de determinerende motieven van de bestreden 

beslissing in het licht van die regelgeving, en dat niet wordt aangetoond als zou de bestreden beslissing 

zijn gebaseerd op een foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. 

 

Het betoog van verzoeker laat niet toe de door hem aangevoerde schendingen aan te tonen. 

 

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

3.1.3. Uit de bewoordingen van het onderdeel blijkt dat de verzoekende partij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert en van artikel 74/11 van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

(vreemdelingenwet). 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is, bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 

2001, nr. 101.624). 

 

Artikel 74/11 van de vreemdelingenwet ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing luidt: 

 

“§ 1  

De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval.  

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

gevallen:  

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

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

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

1° de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 

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

2° de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie uitsluitend heeft 

aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op verblijf in het Rijk te behouden.  

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

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

veiligheid.  

§ 2  

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

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

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

nationale veiligheid.  

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

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen.  

§ 3  

Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod wordt 

betekend.  

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

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

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat deze werd uitgereikt omdat de verzoekende 

partij zich niet aanmeldde bij de Belgische autoriteiten, geen gekende of vaste verblijfplaats heeft in het 

Rijk zodat er een risico op onderduiken bestaat en niet twijfelde om op illegale wijze in België te 

verblijven. Gelet op het belang van de immigratiecontrole werd een inreisverbod van twee jaren 

gegeven. 
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Deze motieven vinden steun in het administratief dossier waaruit bovendien blijkt dat de verzoekende 

partij werd vastgehouden voor inbreuken op de arbeidswetgeving en diens werkgever erkende de 

verzoekende partij in het zwart tewerk te stellen. Blijkens het gegeven bevel om het grondgebied te 

verlaten en de beslissing tot vasthouding die tegelijkertijd met de bestreden beslissing ter kennis werden 

gegeven was de verzoekende partij evenmin in het bezit van een geldig reisdocument. 

 

De verzoekende partij betwist niet dat zij werd aangetroffen zoals hierboven omschreven en stelt enkel 

dat zij een Portugese verblijfstitel had en een Portugees gekend adres zodat zij in toepassing van artikel 

21 van de overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van 

de Benelux economische unie, de Bondsrepubliek Duitsland, en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te 

Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de 

gemeenschappelijke grenzen (hierna verkort de Schengenuitvoeringsovereenkomst) zich vrij mag 

verplaatsen in het Schengengebied. Zij geeft geen reden waarom zij dit niet onmiddellijk kenbaar 

maakte. 

 

Samen met de verwerende partij dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij de verwerende 

partij niet van deze feitelijkheden op de hoogte heeft gebracht voor het nemen van de bestreden 

beslissing zodat zij de verwerende partij niet kan verwijten hiermee geen rekening te houden. 

 

Voorts werd de duur van het inreisverbod bepaald op twee jaren en wordt er gemotiveerd dat rekening 

houdend met het risico op onderduiken en het gebrek aan een gekende verblijfplaats in het Rijk en het 

zich niet aanmelden bij de Belgische autoriteiten, het proportioneel is gelet op de belangen van de 

immigratiecontrole de duur te bepalen op twee jaren. Dit is kennelijk redelijk. 

 

Er wordt nog opgemerkt dat niets de verzoekende partij belet een opheffing van het inreisverbod te 

vragen indien zij meent dat zij door haar Portugese verblijfstitel kan aanspraak maken op het reizen in 

het Rijk. Artikel 21 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst op zich belet niet het geven van een 

inreisverbod. 

 

Conform artikel 20, eerste lid van de Schengenuitvoeringsovereenkomst zoals gewijzigd door artikel 2 

van de Verordening (EU) Nr. 610/2013 van 26 juni 2013, mogen vreemdelingen zoals verzoeker zich 

voor de duur van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen op het 

Schengengrondgebied verplaatsen. Verzoeker toont niet aan hoelang hij zich in België bevond. Het kan 

in casu niet betwist worden dat verzoeker hoe dan ook in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de 

vereiste documenten nu hij niet in het bezit was op het ogenblik van het nemen van de bestreden 

beslissing van identiteitsdocumenten. Evenmin is aangetoond dat verzoeker niet de gelegenheid zou 

hebben gehad dat hij niet “binnen redelijke termijn” zijn documenten kon voorleggen. 

 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van 

onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime appreciatie-

bevoegdheid waarover de gemachtigde van de verwerende partij beschikt krachtens artikel 7 van de 

vreemdelingenwet. Een schending van materiële motiveringsplicht, van artikel 74/11 van de 

Vreemdelingenwet en van artikel 21 van de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen 

van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek 

op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles 

aan de gemeenschappelijke grenzen (hierna: de Schengenuitvoeringsovereenkomst) wordt niet 

aangetoond.  

 

Evenmin is het proportionaliteitsbeginsel geschonden nu de verwerende partij op kennelijk redelijke 

wijze in de bestreden beslissing een belangafweging heeft gemaakt tussen de belangen van de 

verzoekende partij en deze van het Rijk. Het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het 

onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). Er 

dient te worden besloten dat de verwerende partij is overgegaan tot een belangenafweging, zoals 

duidelijk blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing, en dat zij hierbij niet kennelijk onredelijk 

heeft gehandeld. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, 

schendt immers slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven 

zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere 

woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing 
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staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat 

in casu niet het geval is.  

 

Evenmin kan enig onzorgvuldig element in de bestreden beslissing worden vastgesteld. De 

verzoekende partij verwijt de verwerende partij geen rekening te houden met haar Portugese 

verblijfplaats en verblijfstitel maar liet zelf na dit te kennen te geven aan de verwerende partij  voor het 

nemen van de bestreden beslissing. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op 

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

(RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen 

andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het 

voorgaande. Dit onderdeel is ongegrond. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

3.2.1. In een tweede middel in de synthesememorie voert de verzoekende partij aan: 

 

“Schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet; 

 

 

 

 

 

Samenvatting van het middel 

In de bestreden beslissing werd door verweerster geen rekening gehouden met de concrete familiale 

omstandigheden van verzoekende partij. Nochtans stipuleert artikel 74/13 Vw het volgende: 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

Op geen enkele manier werd door verweerster rekening gehouden met het feit dat de zus van 

verzoekende partij, zijn enige familielid in Europa, in België woont. Bestreden beslissing heeft dus als 

gevolg dat het voor verzoekende partij gedurende twee jaar onmogelijk zou zijn om zijn zus op te 

zoeken in België. 

Bestreden beslissing maakt bijgevolg een volstrekt disproportionele inbreuk uit in het privéleven van 

verzoekende partij en zijn familie in België. 

bijlage 13sexies betekenen is bijgevolg niet rechtsgeldig. 

De bestreden beslissing is schoolvoorbeeld van de terugkomende onwil in hoofde van de verwerende 

partij. Gelet op voorgaande uiteenzetting kan er in casu geconcludeerd tot machtsmisbruik uitgaande 

van de verwerende partij. 

REPLIEK OP DE NOTA MET OPMERKINGEN VAN DE VERWERENDE PARTIJ 

Verzoekende partij heeft in de eerste plaats de eer te antwoorden, dat in het verzoekschrift uiteraard 

een schending van artikel 74/13 Vw werd opgeworpen en elke verwijzing naar artikel 17/14 Vw een 

louter vormelijke fout behelst. 

Waar bovendien over de toepasbaarheid van artikel 74/13 Vw op inreisverboden discussie kan bestaan, 

is dit echter in geen geval mogelijk wat betreft de toepasbaarheid van artikel 8 EVRM. Deze schending 

maakt bovendien de schending uit van een hogere rechtsnorm. 

Een schending van artikel 8 EVRM in elke fase van het geding opgeworpen worden. Zodoende is het 

feit dat uit het administratief dossier niet zou blijken dat verzoekende partij de aanwezigheid van zijn zus 

reeds eerder opwierp, niet van belang. De schending van artikel 8 EVRM moet onderzocht worden. 

Verder stelt verwerende partij dat verzoekende partij geen bewijzen aanbrengt voor het feit dat zijn zus 

daadwerkelijk in België zou verblijven. Op heden kan verzoekende partij een kopie voorleggen van het 

paspoort van zijn zus Jindr Kaur (stuk 5) alsook een kopie van een pagina uit zijn paspoort (stuk 6), 

waaruit ontegensprekelijk hun gedeelde afkomst blijkt. Daarnaast legt verzoekende partij eveneens een 

foto voor waarop ze samen te zien zijn tijdens het feest bij zijn zus (stuk 7).” 

 

3.2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker zich beroept op artikel 74/14 van de 

vreemdelingenwet, doch de inhoud van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet overneemt in zijn 

verzoekschrift, zodat niet duidelijk is welke bepaling hij geschonden acht. Voor zover verzoeker artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet geschonden acht, dient te worden opgemerkt dat die bepaling van 
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toepassing is op beslissingen tot verwijdering, terwijl de thans bestreden beslissing een inreisverbod 

uitmaakt, zodat verzoeker zich er niet dienstig op kan beroepen. 

Voor wat betreft verzoekers kritiek als zou geen rekening zijn gehouden met het feit dat hij in België een 

zus heeft, dient te worden opgemerkt dat uit het administratief verslag zwartwerk het volgende blijkt: 

“verklaringen van betrokkene 

Zijn verklaringen interpreteren wij als volgt 

Werken” 

Verzoeker verklaarde dus naar België te zijn gekomen voor werk en stelde hier regelmatig in het zwart 

te werken. Verzoeker maakte geen melding van het feit dat hij hier een zus zou hebben. Daargelaten 

het gegeven dat hij geen enkel stuk voorlegt waaruit zou moeten blijken dat hij een zus heeft in België 

en hij zich dienaangaande derhalve beperkt tot een loutere bewering, kan hij verwerende partij gelet op 

zijn verklaringen geenszins verwijten hiermee geen rekening te hebben gehouden. Verzoeker stelt wel 

dat het doel van verwerende partij erin zou bestaan zoveel mogelijk bevelen om het grondgebied te 

verlaten aan vreemdelingen te betekenen, zonder de inhoud van het dossier na te gaan, terwijl hij wordt 

uitgenodigd ter zitting een stuk aan te duiden dat zich in het administratief dossier bevindt, waarmee 

verwerende partij geen rekening zou hebben gehouden. 

Geen machtsmisbruik wordt derhalve aangetoond. 

Het tweede middel is ongegrond.” 

 

3.2.3. De verzoekende partij stelt in essentie dat geen rekening is gehouden met het feit dat haar zus in 

België woont en dat zij door de bestreden beslissing haar zus gedurende twee jaren niet kan bezoeken. 

 

Daargelaten de vaststelling dat de verzoekende partij ook van dit gegeven de verwerende partij niet op 

de hoogte bracht voor het nemen van de bestreden beslissing, wordt er opgemerkt dat de verzoekende 

partij niet aantoont en ook niet stelt dat zij een gezin vormde met haar zus. Artikel 8 van het EVRM 

beoogt enkel effectief beleefde nauwe persoonlijke banden. De bescherming die deze bepaling biedt, 

heeft hoofdzakelijk betrekking op het kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). 

Dit gezin is beperkt tot de ouders en de kinderen, en kan slechts zeer uitzonderlijk worden uitgebreid 

naar andere naaste familieleden die een belangrijke rol kunnen spelen binnen het gezin. Het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt ook dat ‘de relaties tussen volwassenen niet 

noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen genieten zonder dat het bestaan van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve banden’ 

(EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). De 

verzoekende partij toont geen enkele afhankelijkheidsband aan en toont geen schending van artikel 8 

van het EVRM aan.  

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Samen met de verwerende partij wordt er vastgesteld dat de verzoekende partij nalaat aan te tonen enig 

gezins- en familieleven erop na te houden in het Rijk. Het louter gegeven dat een zus van de 

verzoekende partij in België woont, betekent nog niet dat zij een gezinsleven en familieleven met haar 

erop nahoudt. Ten overvloede wordt er niet geduid dat de zus van de verzoekende partij haar niet kan 

opzoeken in Portugal. Voorts stelt de verzoekende partij evenmin dat zij een kind heeft of 

gezondheidsproblemen kent. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en artikel 8 van het EVRM zijn niet 

geschonden. 

 

Met verwijzing naar de bespreking van het eerste middel waar uiteengezet wordt wat de 

motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht inhouden, toont de verzoekende partij evenmin een 

schending van deze beginselen aan nu zij de relevantie van het hebben van een zus in België voor de 

bestreden beslissing nalaat aan te tonen, daargelaten de vaststelling dat zij de verwerende partij niet 

kan verwijten geen rekening te houden met het bestaan van deze zus bij gebreke aan melding hiervan 

voor het nemen van de bestreden beslissing.  

 

Voorts laat de verzoekende partij na uiteen te zetten op welke wijze andere niet nader gepreciseerd 

“algemene rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur” zou zijn geschonden en op welke wijze zij acht dat het 

bestuur machtsmisbruik zou hebben gepleegd. Deze onderdelen zijn onontvankelijk. 
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Het tweede middel is in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier maart tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 


