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 nr. 164 509 van 21 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 Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 27 november 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 
Vereenvoudiging van 12 november 2015 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies), aan de 
verzoekende partij ter kennis gebracht op 13 november 2015. 
 
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 13 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 februari 2016. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat P. EECKHOUT, die verschijnt voor de verzoekende partij en 
van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
Verzoekster die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, komt op onbekende datum België binnen. 
 
Op 12 november 2015 wordt verzoekster aangetroffen en de gemachtigde neemt ten opzichte van haar 
een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering 
(bijlage 13septies). 
 
Op 12 november 2015 neemt de gemachtigde tevens een inreisverbod ten opzichte van verzoekster 
(bijlage 13sexies). Dit is de bestreden beslissing: 
 
“Aan de mevrouw: 
naam: S. 
voornaam: K. C. 
geboortedatum: (…)1974 
geboorteplaats G. 
nationaliteit: Braziliaanse 
wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 
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voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 
volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 
De beslissing tot verwijdering van 12/11/2015 gaat gepaard met dit inreisverbod.  
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 voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of;  
(…) 
Gezien betrokkene geen recente Schengenstempel heeft in haar paspoort kan ze de duur van haar 
verblijf in het Rijk/op het grondgebied van de Schengenstaten niet bewijzen  
 
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 en/of  
(…)  
Betrokkene heeft niet getwijfeld om op Illegale wijze In België te verblijven. Gelet op deze elementen en 
op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel, 
(…).” 
 
Op 16 november 2015 wordt verzoekster gehoord in het Centrum voor Illegalen te Brugge. Ze verklaart 
sinds zes jaar in België te verblijven en hier in behandeling te zijn voor een huidziekte. 
 
Op 24 november 2015 wordt verzoekster gerepatrieerd naar Brazilië. 
 
2. Over de ontvankelijkheid 
 
De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op van de vordering tot schorsing 
omdat verzoekster niet aantoont op basis van concrete gegevens een moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel te zullen ondervinden bij de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna 
volgt, zal blijken dat het beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. Het is bijgevolg niet vereist 
deze exceptie te beantwoorden. 
 
3. Onderzoek van het beroep 
 
3.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 
 
“Eerste middel 
Schending van artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen; 
Schending van artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
bestuurshandelingen; Schending van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk 
bestuur, de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel. 
07. 
Krachtens artikel 62 van de Vreemdelingenwet dienen alle administratieve beslissingen, genomen in 
toepassing van deze Wet, gemotiveerd te worden. Daarnaast leggen ook de artikelen 2 en 3 van de Wet 
van 29 juli 1991 een uitdrukkelijke motiveringsplicht op voor bestuurshandelingen. De uitdrukkelijke 
motiveringsplicht heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom een 
administratieve overheid een bepaalde beslissing heeft genomen zodat kan worden beoordeeld of er 
aanleiding bestaat de beroepen in te stellen waarover de burger beschikt. Het inreisverbod d.d. 
12.11.2015 dat op 13.11.2015 werd betekend aan verzoekster betreft een administratieve beslissing die 
uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. 
08. 
De artikelen 2 en 3 van voormelde wet van 29 juli 1991 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. Een afdoende motivering houdt in dat de aangehaalde redenen moeten volstaan 
om de beslissing te kunnen dragen. De motivering moet m.a.w. draagkrachtig zijn en er kan geen 
genoegen worden genomen met een aantal standaardformuleringen die nauwelijks inspelen op het 
individuele geval. De aangevoerde motieven moeten pertinent zijn en de beslissing verantwoorden. 
09. 
De beslissing d.d. 12.11.2015 wordt als volgt gemotiveerd: “Gezien betrokkene geen recent 
Schengenstempel heeft in haar paspoort kan ze de duur van haar verblijf in het Rijk/op het grondgebied 
van de Schengenstaten niet bewijzen. Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te 
verblijven. Gelet op deze elementen en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod 
van 2 jaar proportioneel.” 
10. 
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Het klopt niet dat verzoekster doelbewust op illegale wijze België is binnen gekomen en niet getwijfeld 
heeft om hier op illegale wijze te verblijven. Verzoekster is initieel naar België gereisd om haar familie te 
bezoeken en heeft toen vastgesteld dat het klimaat in België de symptomen van haar ziekte deed 
verminderen. Verzoekster heeft de afweging gemaakt en beslist dat het voor haar eigen gezondheid 
beter was om in België te blijven. De standaardvermelding in de beslissing dat “betrokkene heeft niet 
getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven”, wordt niet voldoende verduidelijkt en gemotiveerd 
in de beslissing. 
11. 
Het beginsel van de motiveringsplicht waaraan de beslissing van de verwerende partij moet voldoen, is 
geschonden. Het louter stellen dat verzoeker niet in het bezit is van een geldig visum en dat zij niet zou 
getwijfeld hebben om op illegale wijze in België te verblijven kan onmogelijk worden beschouwd als een 
degelijke motivering voor een inreisverbod van 2 jaar.” 
 
3.1.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 
 
“Betreffende het eerste middel 
In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 
- artikel 62 van de Vreemdelingenwet, 
- artikelen 2 en 3 van de Wet dd. 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen, 
- de zorgvuldigheidsplicht, 
- het redelijkheidsbeginsel. 
 
Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en van art. 62 
Vreemdelingenwet, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van 
verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt 
de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te 
hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. De verweerder is van oordeel dat o.b.v. 
deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende partij het vereiste belang ontbeert bij de 
betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). De formele motiveringsplicht, 
vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending aanvoert, heeft immers geen ander 
doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die ten grondslag liggen aan de te 
zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat deze in staat is om te oordelen of 
het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 
60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde vaststelling impliceert dat deze wettelijke 
doelstelling is bereikt. 
 
De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 
feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 
correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 
correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 
1998, 693). Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan 
verzoekende partij het genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde 
nuttigheidsafweging te maken. De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, 
aangezien daarin zowel haar juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. Deze 
vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan de 
beslissing tot inreisverbod is genomen, en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de 
betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd. Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in 
het besproken middel als geschonden aangeduide wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is 
genoegzaam gemotiveerd. De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen 
afbreuk doen, temeer nu de beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen 
worden gebracht met de door haar geschonden geachte rechtsregels. Gelet op het voorgaande is de 
verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het eerste middel van verzoekende partij 
onontvankelijk, minstens ongegrond is. 
 
Voor het geval de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hier toch anders over zou denken en dus 
louter subsidiair, merkt de verweerder bijkomend nog op dat de feitelijke en juridische beschouwingen 
die in de uiteenzetting van verzoekende partijvoorkomen bovendien niet pertinent zijn. 
 
Het inreisverbod is gepaard gegaan met de beslissing tot verwijdering omdat voor het vrijwillig vertrek 
geen enkele termijn is toegestaan. Dit gegeven kan niet dienstig worden betwist en bijgevolg diende de 
gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging over te 
gaan tot afgifte van een inreisverbod. “Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van 
artikel 11 van de richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008 van het Europees Parlement en de Raad 
over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 
derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. Artikel 11 van deze richtlijn legt de lidstaten de 
verplichting op een inreisverbod te voorzien in twee hypothesen (als geen termijn werd toegekend voor 
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vrijwillig vertrek of wanneer de verplichting tot terugkeer niet werd vervuld) en laat hen de mogelijkheid 
dit verbod te voorzien in andere gevallen. Al gaat het in twee gevallen om een verplichting tot het 
opleggen van een inreisverbod, dit neemt niet weg dat een afzonderlijke beslissing voor het opleggen 
van een inreisverbod moet worden genomen.” (R.v.V. nr. 123.427 dd. 30.04.2014) 
 
Er werd een inreisverbod van twee jaar opgelegd omdat betrokkene overigens niet getwijfeld heeft om 

op illegale wijze te verblijven. Thans voorhouden dat zij omwille van haar gezondheid in België heeft 

verbleven, is een loutere bewering die niet wordt gestaafd aan de hand van bewijzen. Indien 

verzoekende partij van oordeel was dat zij om medische redenen diende te worden toegelaten tot het 

Rijk, dan diende zij hiertoe de geëigende procedures te volgen. Aan de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging is op geen enkel moment 

enige medische toestand ter kennis gebracht. De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te 

worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn 

beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007). De 

bestreden beslissing werd dan ook afdoende gemotiveerd. Verzoekende partij kan evenmin gevolgd 

worden waar in het verzoekschrift wordt voorgehouden dat de beslissing stereotiep gemotiveerd is. 

Tevens dient te worden opgemerkt dat zelfs indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte- en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

is gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171, RvS 27 juni 2007, nr.172.821, e.a.). De verweerder 

merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem ter zake 

toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat aan verzoekende partij een inreisverbod diende te worden 

afgeleverd. De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de 

elementen die de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de 

ter zake toepasselijke rechtsregels. De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder 

miskenning van de zorgvuldigheidsverplichting en/of het redelijkheidsbeginsel waarvan verzoekende 

partij de schending aanvoert. Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet 

worden aangenomen.” 

 

3.1.3. 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 

burger, 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. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

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. 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk artikel 74/11, § 1, tweede lid 2° van de vreemdelingenwet weer 
als juridische grond voor het nemen van de beslissing. De bestreden beslissing geeft eveneens de 
feitelijke overwegingen weer om te besluiten tot het uitreiken van een inreisverbod van twee jaar waar 
ze stelt dat: 
 
“Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 
X voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of;  
(…) 
Gezien betrokkene geen recente Schengenstempel heeft in haar paspoort kan ze de duur van haar 
verblijf in het Rijk/op het grondgebied van de Schengenstaten niet bewijzen 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 en/of  
(…)  
Betrokkene heeft niet getwijfeld om op Illegale wijze In België te verblijven. Gelet op deze elementen en 
op het belang van de immigratiecontrole, Is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel”. 
 
De gemachtigde kon wettelijk een inreisverbod van maximum 3 jaar opleggen, doch hij besliste om een 
inreisverbod van twee jaar op te leggen. De redenen waarom de gemachtigde precies een inreisverbod 
van 2 jaar oplegt, worden duidelijk vermeld in de bestreden beslissing.  
 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 
basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 
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hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Een schending van de wet 
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van artikel 62 van 
de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  
 
3.1.4. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 
overheid. De Raad is in 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  
 

Verzoekster voert aan dat het niet klopt dat zij doelbewust op illegale wijze België is binnengekomen en 

niet getwijfeld heeft om hier illegaal te verblijven, verzoekster heeft de afweging gemaakt en beslist dat 

het voor haar eigen gezondheid beter was om in België te blijven. 

 

Er dient te worden opgemerkt dat verzoekster niet ontkent dat zij op illegale wijze in België verbleef.  De 

omstandigheid dat zij om gezondheidsredenen op eigen houtje heeft beslist om in België te blijven, 

zonder ook maar enige poging te ondernemen om haar verblijf in orde te stellen, doet hieraan geen 

afbreuk. In de bestreden beslissing wordt tevens verwezen naar het belang van de immigratiecontrole 

en naar het feit dat een termijn van twee jaar (dit is niet de maximumtermijn) proportioneel lijkt. 

Verzoekster toont met haar beweringen niet aan dat de motieven van de bestreden beslissing steunen 

op  een verkeerde feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.5. 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). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 
derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 
het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  
 
Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat, blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op basis van een correcte 
feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen, zodat geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan 
worden vastgesteld.   
 
3.1.6. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, zoals in 
casu het geval, schendt 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 staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk 
genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, 
maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door 
het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 
september 1999, nr. 82.301). De Raad stelt, in het kader van zijn opdracht van wettigheidstoetsing, vast 
dat de overheid in redelijkheid tot de door haar gedane vaststelling komt en er in het dossier geen 
gegevens voorhanden zijn die onverenigbaar zijn met die vaststelling.  

 
Het eerste middel is niet gegrond. 
 
3.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 
 
“Schending van artikel 74/11 §1 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen. 
 
12. Artikel 74/11 §1 stelt het volgende: 
“De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 
omstandigheden van elk geval.” 
In casu werd door verweerster geen rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van de 
situatie van verzoekster. 
 
13. Verzoekster heeft erg dichte familie in België die zij op regelmatige basis moet kunnen bezoeken. Zij 
is enkel in België gebleven uit gezondheidsoverwegingen. Het is niet zo dat verzoekster omwille van 
financiële redenen of uit gemakzucht in België is gebleven. Zij had weldegelijk een gegronde reden om 
in België te blijven. 
Met al deze elementen werd geen rekening gehouden bij het opleggen van een inreisverbod voor 2 jaar. 
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Het opleggen van een inreisverbod van 2 jaar aan een persoon wiens kerngezin zich in België bevindt, 
is onredelijk en onzorgvuldig.” 
 
3.2.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 
 
“Betreffende het tweede middel 
In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 
- artikel 74/11, §1 van de Vreemdelingenwet. 
Verzoekende partij voert aan dat de duur van het inreisverbod niet afdoende gemotiveerd zou zijn. er 
zou geen rekening zijn gehouden met de specifieke omstandigheden van de situatie. 
Verweerder laat gelden dat de bestreden beslissing werd genomen in toepassing van art. 74/11, §1, 
tweede lid van de Vreemdelingenwet, dat bepaalt voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is 
toegestaan en aldus een inreisverbod dient gepaard te gaan met de beslissing tot verwijdering. 
Verder werd de termijn van twee jaar opgelegd omdat betrokkene niet heeft getwijfeld om op illegale 
wijze in België te verblijven en ook gelet op het belang van de immigratiecontrole. 
Verweerder wijst erop dat in het inreisverbod uitdrukkelijk toegelicht wordt waarom werd geopteerd voor 
het opleggen van een termijn van twee jaar voor het inreisverbod. Verzoekende partij kan niet dienstig 
betwisten dat dat zij gedurende haar verblijf in België illegaal in het Rijk heeft verbleven en geen moeite 
heeft gedaan om zich in regel te stellen. 
In zoverre verzoekende partij zich beroept op een gegronde reden, met name haar gezondheid, dient 
verweerder wederom op te merken dat dit een loutere bewering is die niet wordt gestaafd aan de hand 
van bewijzen. 
Indien verzoekende partij van oordeel was dat zij om medische redenen diende te worden toegelaten tot 
het Rijk, dan diende zij hiertoe de geëigende procedures te volgen. Aan de gemachtigde van de 
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging is op geen enkel moment 
enige medische toestand ter kennis gebracht. 
Terwijl ook het gegeven als zou haar kerngezin zich in België zou bevinden, niet aan de gemachtigde 
van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging ter kennis was 
gebracht. 
Verweerder wijst hierbij naar de uiteenzetting in antwoord op het derde middel van verzoekende partij. 
De motivering van de termijn van het inreisverbod werd afdoende gemotiveerd. Uit de motivering blijkt 
dat afdoende rekening is gehouden met de specifieke situatie waarin verzoekende partij zich bevindt. 
Verweerder wijst nog op volgende rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 
“In tegenstelling tot wat de verzoeker voorhoudt, moet een inreisverbod dus geen motivering bevatten 
‘waarom een inreisverbod met een termijn van 2 jaar noodzakelijk is en eenzelfde resultaat niet kan 
bereikt worden door een andere, minder lange termijn”. Er moet enkel uit blijken dat de gemachtigde 
rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden van zijn geval.” (R.v.V. nr. 137.767 dd. 
02.02.2015) 
De beschouwingen van de verzoekende partij falen in rechte. 
De uiteenzetting van verzoekende partij kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 
beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden 
beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij 
een overschrijding of afwending van de macht inhouden. 
Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 
 
3.2.3. Bij het bepalen van de duur van het inreisverbod dient de gemachtigde rekening te houden met 
artikel 74/11, § 1 van de vreemdelingenwet. Dit artikel 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. 
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 inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 
onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 
veiligheid.” 
 
3.2.4. In de bestreden beslissing wordt over de duur van het inreisverbod het volgende gemotiveerd: 
 
“Artikel 74/11, § 1, tweede lid: 
Voor het vrijwillig vertrek is geen enkele termijn toegestaan en/of 
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(…) 
Betrokkene heeft niet getwijfeld om op Illegale wijze In België te verblijven. Gelet op deze elementen en 
op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel.” 
 
3.2.5. Aan verzoekster wordt een inreisverbod van twee jaar opgelegd op grond van het feit dat haar  
geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan dit in toepassing van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° 
van de vreemdelingenwet. Het inreisverbod wordt verder gemotiveerd middels het gegeven “dat 
verzoekster niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op deze elementen en 
op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel.” 

 
De redeneren van het inreisverbod staan vermeld in de bestreden beslissing en de opgelegde termijn 
van twee jaar is minder lang dan de maximumtermijn van drie jaar.  
 
Verzoeksters argumenten dat geen rekening zou zijn gehouden met het gegeven dat zij niet omwille van 
financiële redenen of uit gemakzucht in België is gebleven maar dat zij haar inziens wel degelijk een 
gegronde reden had om in België te blijven, met name een betere omgeving voor haar 
gezondheidsproblemen en het feit dat haar kerngezin zich in België bevindt, kunnen echter geen 
afbreuk doen aan de motieven van de bestreden beslissing. Verzoekster die naar eigen zeggen zes jaar 
in België verbleef en niet ontkent dat dit verblijf illegaal was, heeft nooit een aanvraag ingediend om 
machtiging tot verblijf op grond van medische redenen en geen aanvraag in het kader van een 
gezinshereniging. 
  
Uit de bestreden beslissing blijkt dat de termijn van twee jaar opgelegd werd omdat verzoekster niet 
heeft getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en ook gelet op het belang van de 
immigratiecontrole. Verzoekster kan niet dienstig betwisten dat zij gedurende haar verblijf in België 
illegaal in het Rijk heeft verbleven en geen moeite heeft gedaan om zich in regel te stellen. Waar 
verzoekster zich beroept op een zogenaamde gegronde reden, met name haar gezondheid, stelt de 
Raad vast dat dit een loutere bewering behelst, dewelke niet wordt gestaafd aan de hand van bewijzen. 
Indien verzoekster van oordeel was dat zij om medische redenen diende te worden toegelaten tot het 
Rijk, dan diende zij hiertoe de geëigende procedures te volgen en had zij de mogelijkheid een aanvraag 
in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet in te dienen, wat zij evenwel niet deed. Uit het 
administratief dossier blijkt niet dat aan de gemachtigde enige medische toestand ter kennis werd 
gebracht. Terwijl ook het gegeven dat verzoeksters haar ‘kerngezin’ zich in België bevindt, evenmin niet 
aan de gemachtigde ter kennis werd gebracht. 
 
Er kan niet worden aangenomen dat de gemachtigde geen rekening heeft gehouden met de specifieke 
omstandigheden van verzoekster, gezien de gemachtigde gebruik heeft gemaakt van zijn 
appreciatiebevoegdheid door niet de maximumtermijn op te leggen. 
 
De schending van artikel 74/11, § 1  van de vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 
 
Het tweede middel is niet gegrond.  

 
3.3.1. Verzoekster voert een derde middel aan dat luidt als volgt: 
 
“Derde middel 
Schending van artikel 22 GW en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden. 
14. 
Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 
"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." 
15. 
De bestreden beslissing vormt een schending van het respect voor het privé- en/of familie- en 
gezinsleven van verzoeker. Het recht op een gezinsleven is een grondrecht van de Europese Unie. 
Krachtens artikel 8 EVRM zijn beperkingen op dit recht vanwege de nationale overheden slechts 
toegestaan voor zover de inmenging: 
1. voorzien is bij Wet 
2. noodzakelijk is voor het bereiken van een legitiem doel 
3. noodzakelijk is in een democratische samenleving (proportionaliteit) 
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Als algemene regel geldt dat de uitzonderings- of beperkingsclausules steeds zo moeten worden 
geïnterpreteerd dat ze nog ruimte laten voor toepassing, en zeker geen aanleiding mogen geven tot de 
uitholling van een mensenrecht. 
16. 
Het kerngezin van verzoekster bevindt zich in België. De beide ouders van verzoekster wonen in België 
alsook verschillende andere familieleden zoals haar neven. 
volgens artikelen 74/11 en 74/13 vreemdelingenwet moet het bestuur rekening houden met de 
persoonlijke en gezinssituatie (art. 8 EVRM en art. 22 Gw) van de betrokkene alvorens een 
verwijderingsbeslissing met inbegrip van een inreisverbod van een bepaalde duur te nemen, daar een 
billijk evenwicht moet worden gezocht tussen de belangen die op het spel staan.” (Raad 
Vreemdelingenbetwistingen nr. 98.126, 28 februari 2013, Rev. dr. étr. 2013, afl. 172, 54) 
In casu is een inreisverbod van verzoekster niet noodzakelijk voor het bereiken van een legitiem doel, 
noch noodzakelijk in een democratische samenleving. 
17. 
Verzoekster heeft inderdaad enige tijd illegaal in het land verbleven, doch enkel omwille van haar 
gezondheid. Verzoekster heeft zodra haar het bevel tot het verlaten van het grondgebied werd 
betekend, de eerste vlucht terug naar BRAZILIE genomen. Zij beseft dat zij fout is geweest, doch 
verzoekster moet de mogelijkheid hebben, gelet op art. 22 GW en art. 8 EVRM, om haar familie te 
kunnen blijven bezoeken in België.” 
 
3.3.2.  In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 
 
“Betreffende het derde middel 
In een derde middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 
- artikel 8 EVRM. 
Artikel 8 van het EVRM luidt 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." 
De verzoekende partij dient in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige relatie te 
bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM. 
7/10 
“Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 
onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 
beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 
lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 
gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). 
De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 
beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 
met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 
voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.” (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010) 
“Wanneer verzoekster een schending van artikel 8 EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats haar taak 
om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan 
van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze 
waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.” (R.v.V. nr. 107.498 dd. 29.07.2013) 
De verzoekende partij faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast. Wat het bestaan van een 
gezinsleven betreft, refereert verzoekende partij naar de afstammingsband met haar vader, moeder en 
neven. 
Hoewel het gezinsleven van ouders en hun minderjarige kinderen wordt verondersteld, kan, 
overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg 
(EHRM 9 oktober 2003, nr. 48321/99, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, nr. 27319/07, 
Onur/Groot-Brittannië; N. MOLE, Asylum and the European Convention on Human Rights, Council of 
Europe Publishing, 2008, 97) slechts van een door artikel 8 van het EVRM beschermd gezinsleven 
tussen ouders en hun meerderjarige kinderen gesproken worden indien, naast de afstammingsband, 
een vorm van afhankelijkheid blijkt. 
Immers, “er wordt aangenomen dat in de relatie tussen een ouder en een meerderjarig kind het bestaan 
van bijkomende elementen van afhankelijkheid moet worden aangetoond die anders zijn dan de gewone 
affectieve banden” (R.v.V. nr. 66 750 van 19 september 2011, www.rvv-cce.be). 
Verzoekende partij legt geen andere indicaties voor die een gezinsband kunnen aantonen, zodat zij 
geenszins heeft aangetoond dat de band die zij zou hebben met haar vader en moeder er één is die valt 
onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 
Terwijl ook met betrekking haar neven geen elementen van afhankelijkheid worden aangetoond. 
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“Andere gezinsbanden, bijvoorbeeld tussen meerderjarige broers en zussen, tussen meerderjarige 
kinderen en hun ouders, tussen ooms of tantes en neven of nichten, enz. vallen pas onder de 
bescherming van artikel 8 van het EVRM in zoverre bijkomende elementen van afhankelijkheid worden 
aangetoond anders dan de normale affectieve banden.” (R.v.V. nr. nr. 142.746 van 3 april 2015) 
Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 
De verweerder laat, ten overvloede en strikt subsidiair, gelden dat in casu geen toetsing aan de hand 
van artikel 8, tweede lid EVRM dient te gebeuren. 
Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden 
beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand 
van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 
In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 
staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 
november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 
Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 
uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 
artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 
“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 
voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 
aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 
Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 
er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 
EVRM.” 
(zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011) 
In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. 
De medische problematiek van verzoekende partij wordt overigens geenszins aannemelijk gemaakt. 
Terwijl er ook geen positieve verplichting voor België kan bestaan gelet op het feit dat de verzoekende 
partij op geen enkel moment zelf heeft getracht haar recht op gezinsleven te beschermen. Verzoekende 
partij heeft geen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheden die voor haar openstaan. 
“In de beslissing van 6 augustus 2013 betreffende de aanvraag om machtiging tot verblijf wijst 
verweerder op de geëigende procedure voor gezinshereniging. De verzoekende partij heeft geen 
gebruik gemaakt van deze procedure. Gelet op de wettelijke procedures die openstaat voor de 
verzoekende partijen waarvan zij gebruik kan maken, kan in dit geval en op dit moment bezwaarlijk 
worden gesteld dat er in hoofde van verweerder een positieve verplichting bestaat om verzoekers’ recht 
op gezinsleven te handhaven. Verzoekende partij dient eerst zelf gebruik te maken van de wettelijke 
mogelijkheden die voor haar openstaan, vooraleer de staat ertoe verplicht kan worden om verzoekers’ 
recht op gezinsleven te beschermen.” (R.v.V. nr. 115.073 dd. 05.12.2013) 
“Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de kinderen van de verzoeker (en ook hun 
moeder) in België bij beslissing van 10 maart 2011 werden gemachtigd tot een verblijf van onbeperkte 
duur. Uit de voorliggende stukken blijkt evenwel niet en de verzoeker toont ter terechtzitting ook niet aan 
dat hij op enig ogenblik voorafgaand aan de thans bestreden beslissing een aanvraag heeft ingediend 
om te worden toegelaten tot verblijf op grond van gezinshereniging met zijn in België verblijvende 
kinderen. Dergelijke aanvraag kan worden ingediend op grond van de artikelen 10 en 12bis van de 
vreemdelingenwet. De verzoeker verschaft geen enkele toelichting waarom hij geen gezinshereniging 
heeft gevraagd, niettegenstaande hij reeds van in den beginne behoorde te weten dat zijn tijdelijk 
verblijfsrecht slechts onder welbepaalde voorwaarden (onder meer een recente en effectieve 
tewerkstelling) kon worden verlengd en terwijl de verdere verblijfsverlenging door de gemachtigde op 18 
januari 2013 werd geweigerd. […] De thans bestreden beslissing verhindert ook in geen enkele mate dat 
de verzoeker via de Belgische vertegenwoordiging in Ecuador een aanvraag indient tot het bekomen 
van een visum gezinshereniging conform artikel 10 van de vreemdelingenwet. De verzoeker dient dus 
enkel tijdelijk het land te verlaten, met de mogelijkheid om terug te keren nadat hij zich in het bezit zal 
hebben gesteld van de nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk en nadat hij 
desgevallend een visum type D – gezinshereniging heeft bekomen.” (R.v.V. nr. 125.119 dd. 30.05.2014) 
Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen. 
Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 
diverse gelegenheden aan heeft herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 
vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 
komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 
Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM 
kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de 
door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om 
de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 
Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 
het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de 
uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 
12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, 
Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 
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67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen 
dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie 
R.v.St. nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.). 
Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 
ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 
30.08.2007). 
Zie ook: 
“Zij heeft haar gezinsleven in België volledig uitgebouwd in illegaal verblijf. Verzoekster kan niet 
verwachten dat de Belgische Staat in die omstandigheden een positieve verplichting zou hebben om 
haar toe te laten verder op het grondgebied te verblijven. Het Europees Hof toont zich streng t.a.v. 
vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair verblijf een relatie hebben aangegaan of een 
gezinsleven hebben opgebouwd.” (R.v.V. nr. 135.172 dd. 17.12.2014) 
Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 
bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 10/10 
48.653, 20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.) 
De bestreden beslissing heeft inderdaad niet tot gevolg dat de verzoekende partij definitief van haar 
partner wordt gescheiden, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid er 
terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een 
regelmatige binnenkomst in het Rijk, en na het verstrijken van de termijn van het inreisverbod. De 
bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te komen en 
er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet 
opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 
4.070 dd. 27.11.2007). 
“Het bestreden bevel leidt niet noodzakelijk tot een definitieve verwijdering. Het heeft enkel tot gevolg 
dat verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat 
voldaan is aan in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. Het bestreden bevel sluit niet uit dat de 
verzoeker de opheffing van het hiermee gepaarde inreisverbod vraagt op grond van artikel 74/12 van de 
vreemdelingenwet en vervolgens een visum aanvraagt met het oog op eventuele gezinshereniging in 
België. 
De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 
van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoeker niet in die mate dat er sprake 
kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM.” (R.v.V. nr. 150.973 dd. 18.08.2015) 
Artikel 22 van de Grondwet kan overigens niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van de overheid 
een algemene verplichting bestaan om een vreemdeling op zijn grondgebied te gedogen (R.v.V. nr. 
10.052 van 16 april 2008). 
Verweerder wenst tot slot nog op te merken dat verzoekende partij onder escorte werd gerepatrieerd 
naar Brazilië, in tegenstelling tot wat zij tracht voor te houden. 
De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 
Het derde middel kan evenmin worden aangenomen.” 
 
3.3.3. 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." 
 
3.3.4. 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). 
 
3.3.5. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. 
Beide begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 
geïnterpreteerd. 
 
3.3.6. 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). 
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Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 
het begrip ‘privéleven’ een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 
definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 
 
De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 
beiden, is een feitenkwestie. 
 
3.3.7. De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het 
privé- en/of familie- en gezinsleven. Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet nagezien worden of de 
vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 
een voortgezet verblijf. 
 
Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 
geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er 
volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 
privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 
Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). 
Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 
dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er artikel 8 van het EVRM geschonden (EHRM 
17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 
 
Gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf dan aanvaardt het EHRM dat er een inmenging is 
en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door 
artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- en 
gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het 
openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere 
van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze 
noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het 
de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken 
tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 
 
Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse gelegenheden aan 
herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 
grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 
15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 
1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 
het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 
staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 
te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing 
van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de 
openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en 
het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 
Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 
Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 
hiertoe vast te leggen. 
 
3.3.8. 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 zij kennis heeft of zou 
moeten hebben. 
 
3.3.9. Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de 
eerste plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 
precieze wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te 
tonen, alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 
 
3.3.10. Wat het bestaan van een gezinsleven betreft, stelt de Raad vast dat verzoekster beweert hier 
een ‘kerngezin’ met haar ouders en haar neven te vormen.  
 
3.3.11. Opdat verzoekster zich zou kunnen beroepen op het recht op eerbiediging van haar gezinsleven, 
zoals beschermd door artikel 8 van het EVRM, moet er in de eerste plaats kunnen worden vastgesteld 
dat verzoekster enig gezinsleven in de zin van deze verdragsbepaling heeft.  
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Waar verzoekster verwijst naar een familieleven met haar ouders en haar neven, dient erop te worden 
gewezen dat waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 
verondersteld, het anders ligt in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen en tussen andere 
meerderjarige familieleden. In het arrest Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat 
betrekkingen tussen ouders en meerderjarige kinderen “ne beneficieront pas nécessairement de la 
protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments 
supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux” (vrije vertaling: niet 
noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is 
aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve 
banden). Bij de beoordeling of er al dan niet een gezins- en familieleven bestaat, moet rekening worden 
gehouden met alle indicaties die verzoekster dienaangaande aanbrengt, zoals bv. het samenwonen, de 
financiële afhankelijkheid, de afhankelijkheid, de reële banden. Ook voor de relatie tussen andere 
familieleden, zoals in casu neven, kan volgens de rechtspraak van het EHRM niet noodzakelijk de 
bescherming van artikel 8 van het EVRM gelden zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende 
elementen van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve banden. In casu verduidelijkt 
verzoekster niet met concrete gegevens dat er sprake is van financiële banden met deze personen of 
dat er sprake is van afhankelijkheid van de ene met de andere. Verzoekster toont bijgevolg niet aan dat 
haar familieleven valt onder de toepassing van artikel 8 van het EVRM. 
 
Alleszins dient te worden vastgesteld dat, aangezien niet wordt betwist dat het een eerste toegang 
betreft, er in deze stand van het geding geen inmenging is in het vermeend gezinsleven van 
verzoekster. 
 
In dit geval moet worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de Staat om het recht op 
gezinsleven te handhaven. 
 
Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezins- en privéleven 
elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- en privéleven in de zin 
van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. v. Noorwegen, par. 
89). 
 
Er  dient te worden vastgesteld dat verzoekster in dit verband geen enkele verduidelijking geeft. Zij 
vermeldt niet of haar ouders op legale wijze in België verblijven en duidt op geen enkele wijze aan 
waarom het familieleven niet in het land van herkomst of elders kan worden verder gezet. Verzoekster 
toont dus geen hinderpalen aan. In dit verband dient tevens te worden opgemerkt dat verzoekster naar 
eigen zeggen reeds zes jaar in België verblijft maar dat zij in die tijd nooit heeft gepoogd om zich in de 
regel te stellen met haar verblijf, zodat niet kan worden aangenomen dat in hoofde van de Belgische 
overheid er een positieve verplichting zou bestaan. 
 
De schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 
3.3.12. Verzoekster kan overigens steeds de opheffing van het inreisverbod vragen op grond van artikel 
74/12 van de vreemdelingenwet.  

 
3.3.13. De bescherming die geboden wordt door artikel 22 van de Grondwet is gelijkaardig aan deze die 
geboden wordt door artikel 8 van het EVRM. De Grondwetgever heeft immers “een zo groot mogelijke 
concordantie nagestreefd met artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit 
Grondwetsartikel respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden” (Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 997/5, 
2). Daar bij de bespreking van het vorige onderdeel van het middel reeds werd geconcludeerd dat geen 
schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk werd gemaakt en dat uit deze verdragsbepaling 
geen recht op verblijf voor verzoekende partij kan afgeleid worden, kan ook geen schending van artikel 
22 van de Grondwet weerhouden worden. 
 
Een schending van artikel 8 van het EVRM noch van artikel 22 G.W. ligt voor. 
 
Waar verzoekster de schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet lijkt op te werpen, kan 
worden volstaan met de opmerking dat dit artikel van toepassing is op een verwijderingsmaatregel en 
niet op een inreisverbod, zodat verzoekster zich niet met goed gevolg op dit artikel kan beroepen. Uit de 
bespreking van het tweede middel is reeds gebleken dat bij het vaststellen van de duur van het 
inreisverbod rekening werd gehouden met de specifieke omstandigheden van de zaak. 
 
Het derde en laatste middel is niet gegrond. 
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4. Korte debatten 
 
De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 
kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 
besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 
nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 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 eenentwintig maart tweeduizend zestien 
door: 
 
mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS A. DE SMET 
 
 


