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 nr. 164 686 van 24 maart 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 16 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 10 november 2015 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 januari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. DECLERCK, die loco advocaat B. DE VOS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 2 september 2009 toe op Belgisch grondgebied en diende op 3 september 

2009 een asielaanvraag in. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen trof op 9 december 2009 een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Na beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus in zijn arrest van 28 april 2010 (RvV 28 

april 2010, nr. 42 526). 
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1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 27 mei 2010 een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

1.4. Op 6 januari 2011 en op 9 februari 2011 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid ten aanzien van verzoeker de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.5. Verzoeker werd op 2 april 2011 aangetroffen bij een woninginbraak en op 3 november 2011 nam de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nogmaals een beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.6. Op 14 november 2011 werd verzoeker op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal en er werd hem 

opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten, betekend (bijlage 13). 

 

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 19 december 2011, nadat verzoeker werd aangetroffen door de 

politiediensten toen hij overlast veroorzaakte in een wassalon, de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.8. Op 19 maart 2012, 28 maart 2012, 12 april 2012, 22 mei 2012 en 4 juli 2012 nam de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ten 

aanzien van verzoeker telkens de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). 

 

1.9. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 29 september 2012 ten aanzien van verzoeker de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

1.10. Op 21 december 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ten aanzien van verzoeker de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.11. Verzoeker werd op 22 april 2013 bij verstek veroordeeld door de correctionele rechtbank te 

Brugge tot een gevangenisstraf van zeven maanden wegens diefstal met braak. Verzoeker tekende 

verzet aan tegen dit vonnis. 

 

1.12. Op 6 mei 2013 en op 28 april 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ten aanzien van verzoeker de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.13. Verzoeker werd op 22 januari 2015 door de correctionele rechtbank te Brugge veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van vijf maanden wegens opzettelijke slagen. 

 

1.14. Verzoeker en S.L, een Belgische onderdaan, meldden zich op 10 februari 2015 aan bij de diensten 

van de ambtenaar van de burgerlijke stand te Oostende om een verklaring tot wettelijke samenwoning 

te laten registreren. 

 

1.15. Op 24 februari 2015 diende verzoeker, in functie van zijn Belgische kind, een aanvraag in tot 

afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter). 

 

1.16. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) nam op 16 juni 2015 de beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). Verzoeker stelde tegen deze beslissing een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring in bij de Raad dat werd verworpen in een arrest van 30 september 2015 (RvV 30 

september 2015, nr. 153 673). 

 

1.17. Ingevolge een controle door de politie van Middelkerke op 10 november 2015 werd verzoeker 

aangetroffen in illegaal verblijf. 
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1.18. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 10 november 2015 een beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 

13septies). De vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

die verzoeker tegen deze beslissing instelde, werd door de Raad verworpen in zijn arrest van 18 

november 2015 (RvV 18 november 2015, nr. 156 627). 

  

1.19. Eveneens op 10 november 2015 trof de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing tot 

afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies). Verzoeker werd hiervan op diezelfde dag in kennis 

gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“INREISVERBOD 

Aan de heer, die verklaart te heten:  

naam: B.(…)  

voornaam: H.(…)  

geboortedatum: (…)  

geboorteplaats: (…)  

nationaliteit: Algerije 

In voorkomend geval, ALIAS: B.(…) H.(…) (…)° - H.(…) B.(…) (…)° - H.(…) B.(…) (…)° - B.(…) H.(…) 

(…)°. 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

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

volle toepassen, tenzij hij (zij) 

beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

De beslissing tot verwijdering van -10/11/2015 gaat gepaard met dit inreisverbod, /  Aan de betrokkene 

werd een beslissing tot verwijdering betekend op  

 

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: 

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

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

Naar aanleiding van een aantal intercepties door de politie kreeg betrokkene verschillende bevelen om 

het grondgebied te verlaten betekend: 02.06.2010, 06.01.2011, 14.11.2011, 20.03.2012, 28.03.2012, 

22.05.2012 en op 22.12.2012. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. 

Betrokkene maakt ook het voorwerp uit van meerdere PV's: 

- BG.50.(…) wegens opzettelijke vernielingen door PZ Oostende 

- BG.12.(…) wegens gewone diefstal door PZ Oostende 

-     BG.43.(…) wegens opzettelijke slagen en verwondingen door PZ Oostende 

- BG.17.(…) wegens zware diefstal door PZ Oostende 

- BG.17.(…) wegens zware diefstal door PZ Bredene - De Haan , 

 

Daarnaast werd betrokkene op 18/04/2014 veroordeeld tot 7 maanden gevangenis door de 

Correctionele rechtbank van Brugge wegens diefstal met braak. Op 22/01/2015 werd betrokkene 

nogmaals veroordeel door de Correctionele rechtbank van Brugge wegens slagen en verwondingen, dit 

maal tot 5 maanden gevangenis. Gezien zijn verleden bestaat een duidelijk nieuw risico tot schending 

van de openbare orde. Na zijn vrijlating op 28/04/2014 kreeg betrokkene diezelfde dag een bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend (geldig 0 dagen). 

Betrokkene heeft een aanvraag tot wettelijke samenwoning ingediend bij de stad Oostende samen met 

een vrouw van Belgische nationaliteit (L.(…) S.(…)). Op 05/06/2015 weigerde de burgerlijke stand van 

Oostende de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket van Brugge. 

Bovendien, zijn intentie om wettelijk samen te wonen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Er 

was namelijk vastgesteld dat betrokkene een wettelijke samenwoonst wenste te registreren die niet 

gericht was op het aangaan van duurzame verbintenis tussen partners maar op het verwerven van een 

verblijfsrecht. Betrokkene heeft op 24/02/2015, op basis van zijn Belgisch kind (B.(…) R.(…), 

11/12/2014) een aanvraag gezinshereniging ingediend. Deze aanvraag werd negatief afgesloten op 
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16/06/2015 met een bijlage 20 en een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. Deze 

beslissing werd betekend aan betrokkene op 26/06/2015. Tegen deze beslissing heeft de betrokkene 

een beroep ingediend bij de RW. Dit beroep werd door de RW verworpen op 30/09/2015. 

 

Uit de aard, de ernst, de recentheid in tijd van de feiten en het recidivisme blijkt dat het persoonlijk 

gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het 

fundamenteel belang van de samenleving. Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier 

dan ook ondergeschikt aan de vrijwaring van de openbare orde. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het arrest met nummer 49 830 d.d. 22.04.2010 onder andere 

dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dat een inmenging in het privé - en gezinsleven mogelijk 

is wanneer er een wettelijke basis is en een maatregel nodig is om bepaalde doelstellingen zoals de 

bescherming van de openbare orde te verzekeren. Het feit dat betrokkene een Belgische 

vriendin (L.(…) S.(…)) en een Belgisch kind (B.(…) R.(…)) heeft kan niet worden weerhouden in het 

kader van de bepalingen van artikel 8, §1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft 

gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. 

Daarnaast kan, aangezien betrokkens asielaanvraag (die helemaal niet onredelijk lang heeft geduurd) 

negatief werden afgesloten, geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het land van herkomst geen 

schending van artikel 3 EVRM inhoudt. 

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

Artikel 74/11, §1, tweede lid: 

X voor het vrijwillig vertrek is geen enkele termijn toegestaan en/of een vroegere beslissing tot 

verwijdering werd niet uitgevoerd 

Naar aanleiding van een aantal intercepties door de politie kreeg betrokkene verschillende bevelen om 

het grondgebied te verlaten betekend: 02.06.2010, 06.012011, 14.11.2011, 20.03.2012, 28.03.2012, 

22.05.2012 en op 22.12.2012. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. 

Betrokkene maakt ook het voorwerp uit van meerdere PV's: 

- BG.50.(…) wegens opzettelijke vernielingen door PZ Oostende  

-     BG.12.(…) wegens gewone diefstal door PZ Oostende 

- BG.43.(…) wegens opzettelijke slagen en verwondingen door PZ Oostende 

-     BG.17.(…) wegens zware diefstal door PZ Oostende 

-     BG.17.(…) wegens zware diefstal door PZ Bredene - De Haan 

Daarnaast werd betrokkene op 18/04/2014 veroordeeld tot 7 maanden gevangenis door de 

Correctionele rechtbank van Brugge wegens diefstal met braak. Op 22/01/2015 werd betrokkene 

nogmaals veroordeel door de Correctionele rechtbank van Brugge wegens slagen en verwondingen, dit 

maal tot 5 maanden gevangenis. Gezien zijn verleden bestaat een duidelijk nieuw risico tot schending 

van de openbare orde. Na zijn vrijlating op 28/04/2014 kreeg betrokkene diezelfde dag een bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend (geldig 0 dagen). 

Betrokkene heeft een aanvraag tot wettelijke samenwoning ingediend bij de stad Oostende samen met 

een vrouw van Belgische nationaliteit (L.(…) S.(…)). Op 05/06/2015 weigerde de burgerlijke stand van 

Oostende de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket van Brugge. 

Bovendien, zijn intentie om wettelijk samen te wonen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Er 

was namelijk vastgesteld dat betrokkene een wettelijke samenwoonst wenste te registreren die niet 

gericht was op het aangaan van duurzame verbintenis tussen partners maar op het verwerven van een 

verblijfsrecht. Betrokkene heeft op 24/02/2015, op basis van zijn Belgisch kind (.(…) R.(…), 11/12/2014) 

een aanvraag gezinshereniging ingediend. Deze aanvraag werd negatief Afgesloten opT6/06/20ï5 met 

een bijlage 20 en een bevel om liet grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. Deze beslissing werd 

betekend aan betrokkene op 26/06/2015. Tegen deze beslissing heeft de betrokkene een beroep 

ingediend bij de RvV. Dit beroep werd door de RvV verworpen op 30/09/2015. 

Uit de aard, de ernst, de recentheid in tijd van de feiten en het recidivisme blijkt dat het persoonlijk 

gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het 

fundamenteel belang van de samenleving. Het familiale en persoonlijke belang van betrokkene is hier 

dan ook ondergeschikt aan de vrijwaring van de openbare orde. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen stelt immers in het arrest met nummer 49 830 d.d. 22.04.2010 onder andere 

dat uit artikel 8, tweede lid van het EVRM blijkt dat een inmenging in het privé - en gezinsleven mogelijk 

is wanneer er een wettelijke basis is en een maatregel nodig is om bepaalde doelstellingen, zoals de 

bescherming van de openbare orde, te verzekeren. Het feit dat betrokkene een Belgische vriendin 

(L.(…) S.(…)) en een Belgisch kind (.(…) R.(…))  heeft kan niet worden weerhouden in het kader van de 

bepalingen van artikel 8, §1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de 

openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Daarnaast kan, 

aangezien betrokkens asielaanvraag (die helemaal niet onredelijk lang heeft geduurd) negatief werden 
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afgesloten, geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het land van herkomst geen schending van 

artikel 3 EVRM inhoudt. 

Hoewel er geen gunstig gevolg aan werd gegeven, heeft hij niet getwijfeld om op illegale wijze in België 

te verblijven. Gelet op al deze elementen en op de hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het 

grondgebied te willen verblijven, is een inreisverbod van drie jaar proportioneel in het belang van de 

immigratiecontrole. Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke omstandigheden 

aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar. 

Het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender welk moment gedurende de komende 

drie jaar een opschorting of opheffing van het inreisverbod te vragen in het kader van haar recht op 

gezins- en familiaal leven, overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen terzake. Indien 

betrokkene effectief voldoet aan de voorwaarden om een recht op verblijf in het Rijk te bekomen hoeft 

onderhavig inreisverbod voor haar dan ook geenszins een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te 

vormen”. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten ten laste van verzoeker te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees 

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

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 

3, punt 7 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 

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

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn),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 (hierna: de vreemdelingenwet) en van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 

wet van 29 juli 1991) in samenhang met het zorgvuldigheidsbeginsel, de motiveringsplicht en het 

legaliteitsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Verzoeker stelt in zijn enig middel 

het volgende:  

 

“Enig onderdeel: schending van de aangevoerde bepalingen, doordat uit de bestreden beslissing geen 

onderzoek en/of afweging van de specifieke omstandigheden van verzoeker blijkt 

 

Aan verzoeker werd een inreisverbod van 3 jaar afgeleverd op grond van volgende motivering (stuk 1): 

"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/II, § I, 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. 

(...)" 

 

De beslissing van verwerende partij steunt zich dan ook op artikel 74/11, § 1 Vw.: 

"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: 

10 indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 2° indien een vroegere 

beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd." 

 

Uit deze bewoording volgt dat verwerende partij in eerste instantie rekening dient te houden met de 

specifieke omstandigheden waarin verzoeker zich bevindt. 

Er moet bijgevolg een onderzoek naar of een afweging van de specifieke omstandigheden van het geval 

van verzoeker blijken uit de bestreden beslissing (RvS 26 juni 2014, nr. 227.900), op grond waarvan 

verwerende partij besloot een bepaalde termijn op te leggen (zie bv. RvV van 29 juni 2015, nr. 148 746). 
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Vervolgens blijkt uit de bewoording van artikel 74/11, §1 Vw. dat een termijn van 3 jaar de 

maximumtermijn betreft. 

 

De afweging van verwerende partij om te kiezen voor de maximumtermijn van 3 jaar blijkt te bestaan uit 

het feit dat het bevel om het grondgebied te verlaten van 10 november 2015 geen termijn voorziet voor 

vrijwillig vertrek, en op grond van het feit dat er geen gevolg werd gegeven aan een eerder bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Verwerende partij volstaat vervolgens door de elementen te herhalen, op grond waarvan hij tot het 

besluit kwam een bevel om het grondgebied te verlaten dd. 10 november 2015 af te geven zonder 

termijn voor vrijwillig vertrek, m.n. de pv's van 2011-2012, de veroordelingen van 2014 en 2015, en de 

eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

Los van de vraag of deze motivering van het bevel om het grondgebied te verlaten afdoende was, kan 

ze bezwaarlijk volstaan om een inreisverbod te verantwoorden, nu ze enkel betrekking hebben op de 

verwijderingsmaatregel. 

 

Uw Raad oordeelde nochtans dat de termijn van het inreisverbod bijzondere aandacht verdient, en dat 

niet kan volstaan worden met elementen die betrekking hebben op de verwijderingsmaatregel (RvV van 

15 januari 2013, nr. 95.142, T.Vreemd., 2013, 247):  

 

"De DVZ heeft niet uitgelegd waarom het gezinsleven een bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod van drie jaar niet verhindert. De duur van het verbod noopt immers toch tot een bijzondere 

aandacht. Het enig motief over het gezinsleven heeft betrekking op de verwijderingsmaatregel en niet 

op het inreisverbod. Zelfs als dit motief in overweging zou kunnen genomen zijn bij het opleggen van het 

inreisverbod, kunnen we niet controleren of dit werkelijk is gebeurd. De weg die men voorstelt, nl. het 

aanvragen van een visum gezinshereniging, is in tegenspraak met de opgelegde maatregel. Op het 

eerste gezicht, lijkt het erop dat de DVZ geen gepaste motivering heeft aangenomen met betrekking tot 

artikel 8 EVRM." 

 

Uit de motivering moet eveneens blijken of verwerende partij rekening heeft gehouden met de specifieke 

omstandigheden waarin verzoeker zich bevindt, en met de bindingen die hij heeft met het Rijk. 

 

Welnu, hieromtrent verwijst verwerende partij naar het negatief advies van het parket te BRUGGE 

omtrent de aanvraag tot wettelijke samenwoning tussen verzoeker en mevrouw L., met Belgische 

nationaliteit, en naar de negatief afgesloten aanvraag tot gezinshereniging. 

 

Er blijkt geen verdere afweging gemaakt te zijn van de huidige situatie van verzoeker. 

 

Een loutere verwijzing naar een advies van het parket volstaat trouwens niet. Verwerende partij (of 

desgevallend de ambtenaar van de burgerlijke stand) kan perfect afwijken van het advies. 

 

Verwerende partij stelt op geen enkel ogenblik zelf de relatie tussen verzoeker en verwerende partij ook 

als een schijnrelatie te beschouwen. A fortiori heeft verwerende partij geen enkel standpunt ingenomen 

omtrent de relatie met mevrouw L., en de binding die verzoeker hierdoor heeft met het Rijk. 

 

In dezelfde zin kan niet met een loutere verwijzing naar een negatief afgesloten aanvraag 

gezinshereniging volstaan worden in het kader van een vereiste afweging van de specifieke situatie van 

verzoeker. 

 

Er blijkt hieruit immers geenszins of verwerende partij terdege rekening heeft gehouden met de aard van 

en de bindingen op zich die verzoeker heeft met het Rijk. 

 

Evenmin blijkt of er rekening is gehouden met het hoger belang van het kind, nu het kind belang heeft 

door beide ouders opgevoegd te worden, en dat beide ouders zich in de nabijheid van hem bevinden, 

zodat een regelmatig contact mogelijk is. 

Bij gevolggeving aan huidige bestreden beslissing zou verzoeker minstens 3 jaar lang zijn kind niet 

kunnen zien, hetgeen uiteraard het kind geenszins ten goede komt. 
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Verwerende partij tracht dit argument te counteren door al meteen te vermelden dat niets verzoeker 

belet om vanuit het buitenland een aanvraag tot gezinshereniging in te dienen. 

 

Dit is echter een dubbelzinnige motivering.  

 

Enerzijds geeft verwerende partij immers aan dat verzoeker een gevaar voor de openbare orde zou zijn, 

en dit voorrang zou hebben op welke bindingen hij dan ook zou hebben met het Rijk. Verwerende partij 

is in dat opzicht zelfs van oordeel dat een inreisverbod van 3 jaar lang nodig en verantwoord is. 

 

Doch anderzijds stelt verwerende partij dat verzoeker maar een nieuwe aanvraag moet indienen vanuit 

het buitenland. 

 

Dit argument van verwerende partij kan dan ook geenszins overtuigen, nu verzoeker er alle redenen toe 

geeft dat verwerende partij een aanvraag vanuit het buitenland ook niet zal goedkeuren, doch minstens 

niet binnen de eerste 3 jaar. 

 

Het komt toe aan verwerende partij om dergelijke patstelling te vermijden. 

 

Het is daarenboven helemaal niet verantwoord verzoeker minstens voor 3 jaar een relatie met zijn zoon 

te ontzeggen. 

 

Bovendien dient de opgelegde termijn van het inreisverbod op zich aan te tonen dat er een afweging is 

gemaakt van de belangen in en bindingen met het Rijk. 

 

Zo oordeelde Uw Raad, in een geval waar uit het administratief dossier eveneens bleek dat de 

vreemdeling bindingen had met België, zoals een relatie met een Belgische onderdaan, de opgelegde 

termijn door verwerende partij had moeten worden gemoduleerd met oog op de relatie. 

Door dat niet te doen, doch de maximumtermijn op te leggen, schond verwerende partij de 

onderzoeksverplichting zoals vervat in artikel 74/11 §1 (RvV nr. 98 002 van 27 februari 2013; Eigen 

onderlijning): 

"De Raad stelt vast dat zowel uit het administratief dossier als uit de motieven van de bestreden 

beslissing die het bevel om het grondgebied te verlaten en de beslissing tot vasthouding met het oog op 

verwijdering schragen blijkt dat de verwerende partij op de hoogte is van verzoekers relatie met een 

Nederlands onderdaan en zijn huwelijksintenties. Uit de motieven die betrekking hebben op het 

inreisverbod kan echter niet worden afgeleid dat men met deze specifieke omstandigheden rekening 

zou hebben gehouden. Doordat de beslissingsnemende overheid onmiddellijk de maximumtermijn 

toelaat en dus niet, door bijvoorbeeld de termijn te moduleren impliciet te kennen geeft dat zij rekening 

heeft gehouden met bepaalde omstandigheden die eigen zijn aan het geval, geeft zij geen blijk van het 

doorvoeren van een individueel onderzoek. Nochtans, zoals hierboven werd aangegeven, zit de 

verplichting om een dergelijke onderzoek te voeren vervat in artikel 74/11, §1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. In de bestreden beslissing werd dit wetsartikel in casu niet correct toegepast." 

 

In de thans bestreden beslissing werd eveneens de maximumtermijn opgelegd, terwijl verwerende partij 

duidelijk kennis had van de relatie van verzoeker met mevrouw L., met Belgische nationaliteit, en van 

het bestaan van de zoon van verzoeker, eveneens met Belgische nationaliteit. 

 

Door geen onderzoek te verrichten naar de specifieke omstandigheden van verzoeker, en geen 

afweging te maken van de banden die hij heeft met het Rijk, schendt verwerende partij de 

zorgvuldigheidsplicht en artikel 8 EVRM.  

 

Door vervolgens een inreisverbod op te leggen, louter verwijzende naar elementen die betrekking 

hebben op de verwijderingsmaatregel, schendt verwerende partij de motiveringsplicht. 

 

Huidig middel is ernstig en gegrond.” 

 

3.2. Het enig middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending aanvoert van artikel 3, 

punt 7 van de Terugkeerrichtlijn aangezien hij in gebreke blijft toe te lichten op welke wijze de bestreden 

beslissing deze bepaling zou schenden. 
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3.3. Het legaliteitsbeginsel hangt samen met het rechtszekerheidsbeginsel en houdt in dat het 

overheidsoptreden niet ingegeven is door willekeur, maar zijn grondslag vindt in de wet. 

 

3.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

3.5. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 hebben betrekking op de formele motiveringsplicht 

(cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). 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. Voornoemde artikelen 

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

beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 

21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

3.6. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

3.7. Het bestreden inreisverbod vermeldt uitdrukkelijk het door verzoeker geschonden geachte artikel 

74/11 van de vreemdelingenwet als zijn juridische grondslag. Deze wetsbepaling 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. 

(…)” 

 

3.8. In zijn middel betwist verzoeker geenszins dat het bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) dat hem op dezelfde dag dan het 

inreisverbod ter kennis werd gebracht niet gepaard ging met een termijn voor vrijwillig vertrek. 

Verzoeker betwist noch weerlegt de vaststelling dat hem reeds eerder talrijke bevelen om het 

grondgebied te verlaten werden betekend, waaraan hij nooit gevolg heeft gegeven. De gemachtigde van 

de staatssecretaris diende bijgevolg aan verzoeker een inreisverbod af te leveren met een maximale 

duur van drie jaar. 

 

3.9. In zijn middel poneert verzoeker in wezen dat bij het opleggen van het inreisverbod voor de 

maximumtermijn van drie jaar onvoldoende rekening zou zijn gehouden met de specifieke 

omstandigheden waarin hij zich bevindt. De Raad stelt vast dat met betrekking tot de duur van het 

inreisverbod bijkomende motieven werden opgenomen in de beslissing waarbij gewezen wordt op de 

processen-verbaal, de veroordelingen, de schijnsamenwoonst en het Belgisch kind in functie waarvan 

hij een verblijf heeft aangevraagd en waarbij een afweging wordt gemaakt in het licht van artikel 8 van 

het EVRM. In de beslissing wordt geconcludeerd dat het familiale en persoonlijke belang van 

betrokkene ondergeschikt is aan de vrijwaring van de openbare orde. Hoewel verzoeker beweert dat 

deze overwegingen enkel te maken zouden hebben met het bevel om het grondgebied te verlaten en 

niet met het inreisverbod, stipt de Raad aan dat naast voormelde afweging tevens wordt gewezen op de 

hardnekkigheid van verzoeker om illegaal op het grondgebied te verblijven, hetgeen wel degelijk een 

verantwoording kan vormen om de maximumduur op te leggen. In elk geval werd in onderhavig geval 

wel degelijk gemotiveerd waarom een inreisverbod voor de duur van drie jaar werd opgelegd. 
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3.10. De Raad merkt op dat het aan verzoeker toekomt om duidelijk te maken welke specifieke en 

concrete omstandigheden een ander licht werpen op de gemaakte afweging en desgevallend een 

beperktere duur van het inreisverbod noodzakelijk zouden maken. Aangezien de gemachtigde van de 

staatssecretaris wel degelijk rekening heeft gehouden met het beweerde gezinsleven van verzoeker in 

België en concludeerde dat dit niet opweegt tegen de feiten waaraan verzoeker zich heeft schuldig 

gemaakt, mag van verzoeker worden verwacht dat hij, wanneer hij zijn relatie en het hoger belang van 

het kind inroept, concreet aantoont dat hij een werkelijke relatie onderhoudt met zijn partner en een 

doorleefde gezinsband met zijn Belgisch kind heeft, waar hij volstrekt in gebreke blijft. 

 

3.11. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.” 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven. Wanneer een schending van het recht op respect 

voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt aangevoerd, kijkt de Raad dan ook 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 een inbreuk werd gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en 

gezinsleven door het nemen van 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 (EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, 

Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

 

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. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde nauwe persoonlijke 

banden. 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 (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 

150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt evenmin 

gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term 

is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 

december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De 

beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, 

is, zoals gezegd, een feitenkwestie. 

 

3.12. In casu wijst verzoeker naar zijn relatie met mevrouw L., die de Belgische nationaliteit heeft, en op 

het feit dat hij eveneens een zoon heeft met de Belgische nationaliteit. Volgens verzoeker volstaat het 

niet om te verwijzen naar het negatief advies van het parket van Brugge en de weigering van het recht 

op verblijf van meer dan drie maanden in functie van zijn Belgisch kind om de bindingen van verzoeker 

te beoordelen, maar hij brengt geen enkel element aan dat het bestaan van een doorleefde gezinsband 

zou kunnen staven. Terloops wijst de Raad erop dat uit de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris van 16 juni 2015 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 20) blijkt dat: “betrokkene zich gewelddadig gedraagt tegenover zijn 

partner (+ dochter van de partner)” (zie punt 1.13), hetgeen een bijkomende indicatie is dat er eigenlijk 

geen werkelijk gezinsleven voorhanden is. 

 

3.13. Voor zover het bestaan van een gezinsleven zou worden aanvaard, maakt verzoeker in elk geval 

niet aannemelijk dat er sprake zou zijn van een inbreuk op artikel 8 van het EVRM aangezien de 

gemachtigde van de staatssecretaris uitdrukkelijk een afweging maakt door de openbare orde 

problemen van verzoeker af te wegen tegen dit gezinsleven. Het bestuur concludeerde dat: “(h)et 

familiale en persoonlijke belang van betrokkene (…) hier dan ook ondergeschikt (is) aan de vrijwaring 

van de openbare orde”.  
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3.14. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 8 van het EVRM of van artikel 74/11 van 

de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke feitelijke en juridische 

overwegingen en is wel degelijk gestoeld op de wet. Verzoeker toont niet aan dat de gemachtigde van 

de staatssecretaris bepaalde elementen niet of niet voldoende zou hebben onderzocht. Er is geen 

sprake van een schending van het legaliteitsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van de 

motiveringsplicht. 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd 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.  

 

 

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 vierentwintig maart tweeduizend zestien 

door: 

 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


