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 nr. 165 557 van 12 april 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

22 december 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 7 december 2015 tot het opleggen van een inreisverbod. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 februari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. ACER verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van attaché C. D’HAENENS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 24 september 2013 een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie (bijlage 19ter). 

 

1.2. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris nam op 19 maart 2014 een beslissing tot 

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

20). Verzoeker werd hiervan op 25 maart 2014 in kennis gesteld. Het beroep dat verzoeker tegen deze 

beide beslissingen aantekende bij de Raad resulteerde in de nietigverklaring van beide beslissingen 

uitgesproken bij arrest nr. 131 214 van 13 oktober 2014. 
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1.3. Op 18 september 2014 dient verzoeker opnieuw een aanvraag gezinshereniging is. Deze resulteert 

in de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten van 16 maart 2015, ter kennis gegeven op 18 maart 2015 en inmiddels definitief. 

 

1.4. Op 8 juni 2015 wordt verzoeker door de correctionele rechtbank te Antwerpen veroordeeld wegens 

het plegen inbreuk op de wetgeving inzake drugs tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Hij wordt 

opgesloten. 

 

1.5. Op 29 oktober 2015 wordt verzoeker gehoord. 

 

1.6. Op 7 december 2015 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot 

afgifte van een inreisverbod ten belope van acht jaren. Dit is de bestreden beslissing die luidt: 

 

“Aan de heer : 

(…) 

 

wordt een inreisverbod voor 8 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 07.12.2015 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

Artikel 74/11, §1, vierde lid, van de wet van 15 december van 1980: 

❖ De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van acht jaar, omdat de onderdaan 

van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake verdovende middelen, 

feit(en) waarvoor hij op 28.07.2015 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeeld werd 

tot een gevangenisstraf van 18 maanden. 

Er bestaat een risico op onderduiken: Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats meer in België 

De onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven; 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het Bevel om het Grondgebied te Verlaten dat hem 

betekend werd op 24.09.2013, 25.03.2014, 18.03.2015 

Betrokkene heeft familie op het Belgisch grondgebied. Het wordt niet betwist dat hij zich kan beroepen 

op een gezins- en privéleven in de zin van het artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van 

de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het verplicht verlaten van het grondgebied 

vormt een inmenging in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van dit gezins- en privéleven. 

De bescherming van de orde en het voorkomen van de strafbare feiten rechtvaardigen deze inmenging. 

Betrokkene heeft zich immers schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake verdovende 

middelen, feit(en) waarvoor hij op 28.07.2015 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen 

veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 18 maanden. 

Gezien het lucratief karakter van zijn misdadige activiteiten bestaat er een ernstig en actueel gevaar 

voor een nieuwe schending van de openbare orde. 

Overwegende dat de maatschappij het recht heeft zich te beschermen tegen betrokkene die er niet aan 

twijfelt haar regels en wetten met de voeten te treden. Overwegende dat de openbare orde dient te 

worden beschermd en dat een verwijdering uit het Rijk hiertoe een gepaste maatregel vormt. Het gevaar 

dat betrokkene vormt voor de openbare orde, is bijgevolg superieur aan de privébelangen die hij kan 

doen gelden. 

Op 19.06.2013 werd een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel het 

grondgebied te verlaten getroffen. Deze beslissing werd op 24.09.2013 ter kennis gebracht. 

Op 19.03.2014 werd een tweede beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel het grondgebied te verlaten getroffen. Deze beslissing werd op 25.03.2014 ter kennis gebracht, 

maar door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 12.10.2014 vernietigd. Op 16.03.2015 werd 

een nieuwe beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel het grondgebied 

te verlaten getroffen, beslissing hem betekend op 18.03.2015. 
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Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde zeer 

ernstig te verstoren. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het 

handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 8 jaar proportioneel.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert de schending aan van “Enig Middel: Schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 

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

Motivering Bestuurshandelingen), van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, en van het zorgvuldigheids- 

en redelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, schending van 

het hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, schending artikel 8 EVRM:” 

 

Na een louter theoretische beschouwing over deze bepalingen betoogt hij in concreto: 

 

“Verwerende partij legt verzoeker een inreisverbod op dat gestoeld is op de artikel 74/11, §1, vierde lid 

van de Vreemdelingenwet.  

 

De duur van het inreisverbod dat verwerende partij oplegt is ingegeven door de correctionele 

veroordeling die verzoeker heeft opgelopen . 

 

Verzoekende partij wenst dat Uw Raad er akte van neemt dat verwerende partij in de bestreden 

beslissing niet meedeelt waarom er een inreisverbod van 8  jaar werd opgelegd. 

 

De bestreden beslissing gaat gepaard met een inreisverbod van acht jaar ‘omdat verzoeker door de 

Correctionele Rechtbank van Antwerpen zou veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van 18 maanden. 

Waarom gekozen werd voor de termijn van 8 jaar, wordt geenszins verduidelijkt. 

 

Een rechtvaardig evenwicht tussen het algemeen belang en het belang van het individu, is in casu ver te 

zoeken, en als de veroordeling door de rechtbank de bestreden beslissing moet dragen zonder dat er 

een veroordeling is door de rechtbank, is de sanctie die daarop wordt gesteld te verregaand en volstrekt 

disproportioneel.  

 

De thans bestreden beslissing schendt aldus de materiële motiveringsplicht, en is zodoende 

onzorgvuldig en onredelijk tot stand gekomen. 

 

Krachtens artikel 74/11, § 1, eerste lid van vreemdelingenwet, dient de duur van het inreisverbod te 

worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval.  

 

Artikel 74/11, § 1, eerste, tweede, derde lid en het vierde lid van de vreemdelingenwet 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 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.”  

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. 

 

Hoorplicht 

Het inreisverbod is dan ook onmiskenbaar gestoeld op het persoonlijk gedrag van verzoeker dat hem 

als tekortkoming wordt aangerekend.  

 

Uit het bovengestelde blijkt dat in casu aan beide voorwaarden is voldaan derhalve dat de hoorplicht 

van toepassing is en het de gemachtigde toekwam om alvorens een inreisverbod voor de duurtijd van 

acht jaar op te leggen, verzoeker de gelegenheid te bieden om zijn standpunt hieromtrent uiteen te 

zetten en op nuttige wijze voor zijn belangen op te komen.  
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In dit verband dient tevens te worden gewezen op het bepaalde in artikel 74/11, §1, eerste lid 

Vreemdelingenwet, waarin uitdrukkelijk is voorzien dat de duur van het inreisverbod wordt vastgesteld 

door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval en artikel 74/11, §2, tweede 

lid Vreemdelingenwet dat bepaalt dat de minister of zijn gemachtigde zich kan onthouden van het 

opleggen van een inreisverbod in individuele gevallen omwille van humanitaire redenen. 

 

De verwerende partij diende tijdens de bestuurlijke fase aan verzoeker de gelegenheid te bieden om zijn 

standpunt te laten kennen aangaande het zwaarwegend inreisverbod zodat verzoeker voor zijn 

belangen kon opkomen. Enkel in dat geval zou verwerende partij met voldoende kennis van zaken en 

op een zorgvuldige wijze tot een juridisch correcte oordeel komen. 

 

De informatie die verzoeker zou bezorgd hebben zou zeker invloed gehad hebben op de duur van en/of 

het opleggen van het kwestieuze inreisverbod. 

 

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

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

omzetting van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 

van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Pb.L. 24 

december 2008, afl. 348, 98 e.v.). 

  

In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding m.b.t. artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en het 

inreisverbod het volgende benadrukt: “De richtlijn legt echter op dat men tot een individueel onderzoek 

overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met “alle omstandigheden eigen aan het geval” en dat 

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

 

Motivering 

 

De bestreden beslissing wordt niet gemotiveerd omtrent de termijn van het inreisverbod.  

 

In de bestreden beslissing wordt op quasi automatische wijze een inreisverbod opgelegd voor de termijn 

van 8  jaar.  

 

Waarom deze termijn wordt gehanteerd, wordt niet uiteengezet.  

 

Verzoeker stelt vast dat verwerende partij een inreisverbod oplegt voor de termijn van acht jaar zonder 

enig onderzoek naar en motivering omtrent de specifieke omstandigheden van verzoeker en de duur 

van het inreisverbod. Verwerende partij is thans in het bezit van het administratief dossier van verzoeker 

en kan uit het dossier afleiden dat er in hoofde van verzoeker een aantal elementen  bestaan die zeker 

een vermindering van het inreisverbod tot gevolg zouden kunnen hebben. 

 

Het inreisverbod zal tot gevolg dat hij voor een zeer lange periode niet naar België zal kunnen 

terugkeren en ook zijn zus en broers niet zal kunnen zien. 

 

Verwerende partij meldt in de bestreden beslissing niet wanneer de feiten gepleegd werden. De 

bestreden beslissing is zeer summier gemotiveerd zonder enig onderzoek naar de familiale en sociale 

situatie van verzoeker. 

  

Gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod, heeft verwerende partij op een kennelijk 

onredelijke wijze heeft gehandeld. 

 

De motivering van het inreisverbod is des te belangrijker aangezien het verbod voor de hele 

Schengenzone geldt. Met andere woorden, indien er de komende jaren in één van de landen van 

de Schengenzone voor verzoeker de mogelijkheid zou zijn om zich in regel te stellen met de 

administratie aldaar en hij aldus een verblijf zouden kunnen bekomen, zou dit allemaal 

belemmerd kunnen worden door het inreisverbod van 8 jaar dat door verwerende partij wordt 

opgelegd. 

 

De bestreden beslissing, in het bijzonder het inreisverbod, is maar schaars gemotiveerd en de 

weerhouden motivering is niet afdoende. Immers, iedere zorgvuldige en redelijke administratieve 
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overheid dient zijn beslissingen omstandiger te motiveren en dit op een afdoende wijze telkens wanneer 

verwerende partij een discretionaire bevoegdheid uitoefent.  

 

Er dient te worden vastgesteld dat artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen, artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel schromelijk met de voeten werden getreden. De handelswijze van de verwerende 

partij getuigt van een kennelijk onredelijk en een kennelijk onzorgvuldig bestuur.  

 

De bestreden beslissing zijn om die redenen niet afdoende gemotiveerd.  

 

Om al deze redenen dien de bestreden beslissing vernietigd te worden.” 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Eerste en enige middel: schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen), van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, en van het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel, het rechtzekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, schending van de 

hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, schending artikel 8 EVRM. 

Terwijl: de uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 

in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen tot doel heeft de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld 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 (R.v.St., nr. 110.071, 6 

september 2002, R.v.St., nr. 129.466, 19 maart 2004, R.v.St., nr. 132.710, 21 juni 2004). De juridische 

grondslag en de feitelijke overwegingen opgenomen in de in casu bestreden beslissing laten verzoeker 

toe om te achterhalen om welke redenen aan hem een inreisverbod voor de duur van 8 jaar (bijlage 

13sexies) werd gegeven. 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan ze is 

genomen. Zo werd verwezen naar artikel 74/11, § 1, vierde lid van de Vreemdelingenwet krachtens 

hetwelk 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. 

De feitelijke overwegingen zijn eveneens terug te vinden in de bestreden beslissing: 

“De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van acht jaar, omdat de onderdaan 

van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake verdovende middelen, 

feit(en) waarvoor hij op 28.07.2015 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeeld werd 

tot een gevangenisstraf van 18 maanden. 

Er bestaat een risico op onderduiken: Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats meer in België 

De onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere 

beslissing tot verwijdering gevolg heeft gegeven; 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het Bevel om het Grondgebied te Verlaten dat hem 

betekend werd op 24.09.2013, 25.03.2014, 18.03.2015 

Betrokkene heeft familie op het Belgisch grondgebied. Het wordt niet betwist dat hij zich kan beroepen 

op een gezins- en privéleven in de zin van het artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van 

de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het verplicht verlaten van het grondgebied 

vormt een inmenging in het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van dit gezins- en privéleven. 

De bescherming van de orde en het voorkomen van de strafbare feiten rechtvaardigen deze inmenging. 

Betrokkene heeft zich immers schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake verdovende 

middelen, feit(en) waarvoor hij op 28.07.2015 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen 

veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 18 maanden. 

Gezien het lucratief karakter van zijn misdadige activiteiten bestaat er een ernstig en actueel gevaar 

voor een nieuwe schending van de openbare orde. 

Overwegende dat de maatschappij het recht heeft zich te beschermen tegen betrokkene die er niet aan 

twijfelt haar regels en wetten met de voeten te treden. Overwegende dat de openbare orde dient te 

worden beschermd en dat een verwijdering uit het Rijk hiertoe een gepaste maatregel vormt. Het gevaar 

dat betrokkene vormt voor de openbare orde, is bijgevolg superieur aan de privébelangen die hij kan 

doen gelden. 
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Op 19.06.2013 werd een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel het 

grondgebied te verlaten getroffen. Deze beslissing werd op 24.09.2013 ter kennis gebracht. 

Op 19.03.2014 werd een tweede beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel het grondgebied te verlaten getroffen. Deze beslissing werd op 25.03.2014 ter kennis gebracht, 

maar door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 12.10.2014 vernietigd. Op 16.03.2015 werd 

een nieuwe beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel het grondgebied 

te verlaten getroffen, beslissing hem betekend op 18.03.2015 

Betrokkene heeft  niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde 

zeer ernstig te verstoren. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het 

handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 8 jaar proportioneel.” 

Deze vermeldingen laten verzoeker toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan de 

beslissing werd genomen, en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken 

formele motiveringsverplichting wordt beoogd. De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt immers niet in 

dat de beslissende administratieve overheid de motieven van de gegeven redenen van de beslissing 

moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet 

inhoudt dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” 

dient te vermelden (R.v.V., nr. 5.921, 18.01.2008). 

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

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

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

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164 171 en 27 juni 2007, nr. 172 821). 

Terwijl: het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet aan de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen toekomt om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na 

te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is 

gekomen (R.v.St. 7 december 2001, nr. 101.624). Zoals hieronder zal blijken, is verwerende partij niet 

onredelijk tot haar besluit gekomen. 

Terwijl: dient benadrukt te worden dat uit de motieven van de beslissing niet moet blijken dat de 

overheid tot een onderzoek van de eventuele schending van artikel 8 EVRM is overgegaan. Het volstaat 

dat de overheid dit impliciet heeft gedaan. Artikel 8 omvat geen dergelijke motiveringsplicht (R.v.V., nr. 

8.469, 07.03.2008). 

Terwijl: voor wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, eerst moet worden nagegaan of 

er sprake is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken of de persoonlijke band tussen deze 

familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12.07.2001, K. en T./ Finland, § 150). 

Waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen, en tussen broers 

en zussen onderling. In het arrest 

Mokrani t. Frankrijk (15.06.2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige 

kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que 

soit démontrée l'existence d'éléments supplémen-taires 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 familie- of gezinsleven 

bestaat moet rekening worden gehouden met alle indicaties die verzoekende partij dienaangaande 

aanbrengt, zoals bv. het samenwonen, de financiële afhankelijkheid van het meerderjarig kind ten 

aanzien van zijn ouder, de afhankelijkheid van de ouder ten aanzien van het meerderjarig kind, de reële 

banden tussen ouder en kind. In casu wordt geenszins aangetoond dat verzoekende partij haar broer en 

moeder daadwerkelijk afhankelijk zijn van haar. 

Terwijl: verzoekende partij in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige relatie dient 

te bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM. 

‘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) 
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Dienaangaande laat de verwerende partij gelden dat een beschermenswaardige relatie in de zin van 

artikel 8 EVRM 

tussen broers en zussen niet vermoed kan worden, zodat verzoeker bijkomende elementen van 

afhankelijkheid dient aan te tonen, alvorens een schending van de voormelde verdragsbepaling 

aannemelijk zou kunnen worden gemaakt. 

‘Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen meerderjarige broers en zusters. Er wordt 

aangenomen dat het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid moet worden aangetoond 

die anders zijn dan de gewone affectieve banden. Bij de beoordeling of er al dan niet een gezinsleven 

bestaat moet rekening worden gehouden met alle indicaties die de verzoekende partij dienaangaande 

aanbrengt. Zo volstaat het bepalen van een gemeenschappelijke verblijfplaats op zich niet om 

een gezinssituatie te scheppen. 

In casu blijkt dat verzoekende partij ruim 32 jaar oud is, dat zij lerares is, dat zij sedert 15 maart 2006 

gehuwd is en dat haar moeder nog in Irak verblijft. Daartegenover staat alleen dat zij tijdelijk, dit is vanaf 

haar recente aankomst in België, samenwoont met een broer en de loutere bewering van deze broer 

afhankelijk te zijn. In die omstandigheden kan in redelijkheid aangenomen worden dat er geen 

gezinsleven met deze broer voorhanden is dat de bescherming van artikel 8 EVRM verdient.’ (R.v.V. nr. 

72.100 van 19.12.2011) 

Verzoeker faalt ter zake in de op hem rustende bewijslast. 

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen 

Terwijl: er subsidiair nog dient op gewezen te worden dat ingeval er wel sprake is van een gezinsleven 

in de zin van artikel 8 EVRM, een inmenging van openbaar gezag in het privé- en gezinsleven mogelijk 

is onder bepaalde voorwaarden, gelet op het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. Het staat vast dat 

verzoeker ernstige strafrechtelijke inbreuken heeft begaan en dat hij zijn gedrag niet aanpaste en 

recidiveerde. De door verzoeker gepleegde feiten laten toe te besluiten dat het met het oog op het 

bereiken van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM gestelde doelen vereist is dat verzoeker het land 

verlaat en hem het verbod wordt opgelegd om gedurende acht jaar terug te keren. Er wordt door 

verzoeker ook niet aangetoond dat de bestreden beslissing disproportioneel is. Hij beperkt zich immers 

tot het louter aanvoeren dat er familieleden van hem momenteel in België verblijven. 

Verzoekende partij verliest daarenboven uit het oog dat de bestreden beslissing niet verhindert dat hij 

met de moderne communicatiemiddelen verder contact houdt met de familieleden in België en dat hij 

niet aannemelijk maakt dat de personen met wie hij beweert een gezinsrelatie te hebben niet in de 

mogelijkheid zouden zijn hem in zijn land van herkomst of elders te vervoegen om daar een gezinsleven 

op te starten of verder te zetten (RVV, nr. 99.043 van 18 maart 2013). 

Het staat verzoekende partij trouwens vrij om de opheffing/schorsing van het inreisverbod te vragen 

o.g.v. artikel 74/12 §1 Vreemdelingenwet: “De minister of zijn gemachtigde kan het inreisverbod 

opheffen of opschorten omwille van humanitaire redenen.” 

Terwijl: artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet het volgende stipuleert: 

‘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 

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. 

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’. 

Gelet op verzoekers veroordeling de wetgeving inzake verdovende middelen is het geenszins kennelijk 

onredelijk van de gemachtigde om te besluiten dat er een ernstig bedreiging bestaat voor de openbare 

orde of de nationale veiligheid. Er werd geheel terecht besloten tot een inreisverbod van 8 jaar. 

Terwijl: voor wat betreft de hoorplicht de Raad bij arrest nr. 120 696 het volgende stelde: ‘Ten 

overvloede wordt erop gewezen dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een schending 

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

tot nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, MG, 

e.a. …). In casu beperkt de verzoekende partij zich tot een theoretische uiteenzetting, maar laat zij na 

aan te geven welke specifieke omstandigheden zij in het kader van het hoorrecht had willen aanvoeren 

en op welke wijze die elementen zouden hebben kunnen leiden tot een andere afloop van de 

administratieve procedure. De schending van artikel 41 van het handvest wordt niet aangetoond’. 
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Terwijl: inzake de aangevoerde schending van de hoorplicht de verwerende partij wenst te verwijzen 

naar een recent arrest van de Raad (nr. 135 110, dd. 16.12.2014, rolnr. 164 155, 3.3.1.2.1.): ‘Uit het 

administratief verslag van de politiediensten blijkt tevens dat verzoeker aangaf naar België te komen om 

er zijn vakantie door te brengen … en dat werd vastgesteld dat verzoeker geen medische zorgen nodig 

had. Uit dit verslag kan worden afgeleid dat verzoeker een aantal basisgegevens werden gevraagd en 

hij dus niet kan voorhouden dat hij totaal niet werd gehoord’. 

Uit het administratief dossier blijkt dat ook hier de politiediensten en de cel Identificatie gevangenen 

(DID) met verzoekende partij een gesprek hebben gehad op basis waarvan een verslag werd opgesteld. 

Met de door verzoekende partij aangebrachte informatie werd rekening gehouden bij het opstellen van 

de bestreden beslissing. Een schending van de hoorplicht wordt dan ook niet aangetoond 

Terwijl: het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Verzoekende partij maakt in het licht van haar betoog niet 

duidelijk dat de gemachtigde van de Staatssecretaris de beslissing niet zorgvuldig heeft voorbereid en 

niet gestoeld heeft op een correcte feitenvinding, zodat zij dienvolgens een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel niet aannemelijk maakt. 

Terwijl: een schending van het redelijkheidsbeginsel slechts kan worden vastgesteld “[…] wanneer men 

op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die 

keuze is kunnen komen; dat met andere woorden om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen 

noemen, men voor een beslissing moet staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan 

geloven dat ze werkelijk genomen is; dat alzo wat het redelijkheidsbeginsel de rechter toestaat, niet is 

het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel is 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, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is;” (R.v.St., nr. 

82.301 van 20 september 1999). Er dient vastgesteld te worden dat de motieven van de bestreden 

beslissing niet worden tegengesproken door de stukken uit het administratief dossier en dat zij de 

genomen beslissing schragen. 

Terwijl: het betoog van verzoekende partij waarbij ze een vermeende schending van het 

vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel aanvoert geen afbreuk doet aan voorafgaande 

vaststellingen. Nergens wordt uiteengezet in welk opzicht zij deze rechtsbeginselen geschonden acht. 

Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe 

van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het 

beroep worden ingeroepen. Onder "middel" in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel 

door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 

2004, nr. 135.618; RvS 17 december 2004, nr. 138.590). De verzoekende partij laat aldus na met 

concrete gegevens uiteen te zetten op welke wijze zij het vertrouwens- en het rechtszekerheidsbeginsel 

geschonden acht door de bestreden beslissing. 

Het middel is, in zoverre ontvankelijk, ongegrond.” 

 

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en vervat in artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te 

verschaffen dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de 

middelen die het recht hem verschaft. 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 het determinerend motief aan op grond waarvan deze 

werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische 

grondslag, namelijk artikel 74/11, 1, vierde lid van de Vreemdelingenwet en naar het feit dat de 

verzoeker in het Rijk zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuken op de drugswetgeving, waarvoor hij 

werd veroordeeld door de correctionele rechtbank te Antwerpen tot een gevangenisstraf van 18 

maanden. Dit motief wordt door de verzoeker niet weerlegd. De bestreden beslissing wijst erop dat hij 

een gevaar vormt voor de openbare orde., dat het een ernstig en actueel gevaar betreft en dat hij niet 

getwijfeld heeft om op illegale wijze in het Rijk te verblijven om de openbare orde op zeer ernstige wijze 

te verstoren. De bestreden beslissing wijst naar de diverse gevoerde procedures en zet uiteen waarom 

de maatregel geen schending van artikel 8 EVRM teweeg brengt. De bestreden beslissing doet een 

afweging betreffende verzoekers privébelangen en deze van de Staat.  

De plicht tot uitdrukkelijke motivering zoals ook vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet houdt 

evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid de motieven van de gegeven redenen van 
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de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke 

motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing “het 

waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

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

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

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

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164 171 en 27 juni 2007, nr. 172 821). Zoals de verwerende 

partij terecht opmerkt is het gegeven dat de eerste bestreden beslissing één pagina bevat irrelevant. 

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (zie RvS 26 

maart 2002, nr. 105 103). Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker perfect weet op welke grond de 

bestreden beslissing steunt zodat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt. De formele 

motiveringsplicht werd niet geschonden. 

 

Waar verzoeker de motieven inhoudelijk betwist voert hij de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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. (RvS 7 december 2001, nr. 101.624) 

 

De bestreden beslissing is genomen in toepassing van de artikel 74/11, §1 vierde lid van de 

Vreemdelingenwet die ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing luiden: 

 

“(…)§ 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; 

(…) 

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.”. 

 

Het kan niet ernstig betwist worden dat in casu, rekening houdend met de correctionele veroordeling en 

met het gegeven dat het om inbreuk op de wetgeving verdovende middelen gaat de openbare orde zeer 

ernstig is verstoord door verzoeker. 

 

Verzoeker kan dan ook niet gevolgd worden in diens redenering dat de duur van het inreisverbod niet 

zou zijn gemotiveerd: er wordt gewezen op de ernst van de misdaad, op de ernst van de bestraffing, op 

de volharding van verzoeker om illegaal in het Rijk te verblijven, op de lucrativiteit van de misdaad en 

het actueel karakter. Dit wordt afgewogen tegen de belangen van de maatschappij en het risico dat erin 

bestaat dat verzoeker opnieuw de openbare orde overtreedt. Deze motieven vinden steun in het 

administratief dossier nu blijkt uit een verslag van vreemdelingencontrole op 7 juni 2015 verzoeker werd 

aangehouden wegens drugsbezit en gelet op de correctionele veroordeling. Voorts blijkt verzoeker geen 

gevolg te hebben gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 16 maart 2015, ter kennis 

gegeven op 18 maart 2015. 

 

Zowel de reden van het inreisverbod is afdoend gemotiveerd als de reden van de duur van het 

inreisverbod. 

 

Waar verzoeker de verwerende partij verwijt de hoorplicht niet te hebben nageleefd blijkt uit het 

administratief dossier dat hij op 29 oktober 2015 werd gehoord. Dit vindt zijn weerslag in een verslag 

van 5 november 2015. Uit dit verslag blijkt dat verzoeker niet meewerkte, verklaart dat hij lange tijd in 

België werkte, hier een vriendin en een zus heeft. De relatie met zijn vriendin werd door haar beëindigd 
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bij zijn gevangenneming. Hij wil niet terug omdat zijn zieeke moeder in Marokko woont. Zijn zus zou 

hem nog steeds willen helpen. Hij stelt in Marokko niets meer te zoeken te hebben en omwille van 

medische reden niet langer kunnen reizen.  

 

Gelet op dit gegeven volstaat de vaststelling dat verzoeker is gehoord naast de vaststelling dat het 

middel evenmin uiteenzet welke andere gegevens hadden kunnen bijgebracht worden, van aard om de 

motieven van de bestreden beslissing te veranderen. De hoorplicht is niet geschonden Evenmin is 

artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet geschonden. Verzoeker laat overigens na in concreto uiteen te 

zetten met welke specifieke omstandigheden geen rekening zou zijn gehouden. Weliswaar wordt in de 

bestreden beslissing niet letterlijk gemeld wanneer de misdaad is gepleegd maar blijkt dit uit de recente 

veroordeling, waarvan melding in het administratief dossier en de stukken van het administratief dossier. 

Verzoeker kan moeilijk voorhouden dat hij zelf niet weet wanneer hij de strafbare feiten heeft gepleegd. 

 

Voorts ziet de Raad niet in waarom een summiere motivering niet zou volstaan aangaande zijn sociale 

en familiale leven nu verzoeker tijdens het gehoor te kennen heeft gegeven dat diens vriendin de relatie 

heeft beëindigd en nalaat aan te geven dat hij een gezin zou vormen met diens zus. Ook thans geeft 

verzoeker niet de minste uitleg met welk sociaal leven de verwerende partij dan wel geen rekening zou 

hebben gehouden. In de mate dat verzoeker de schending zou aanvoeren van artikel 8 EVRM laat hij na 

dit voldoende duidelijk en concreet uiteen te zetten nu de relatie met diens vriendin volgens zijn eigen 

zeggen beëindigd is en hij geen elementen betreffende diens privéleven toelicht. Hij laat zelfs na aan te 

duiden wat voor hem thans een “gezinsleven” is. Dergelijk onderdeel is onontvankelijk. 

 

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

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

bevoegdheid waarover de gemachtigde van de verwerende partij beschikt krachtens artikel 74/11 van 

de Vreemdelingenwet. Een schending van materiële motiveringsplicht of van artikel 74/11 wordt niet 

aangetoond.  

 

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). Verzoeker voert geen andere argumenten aan dan deze die hoger 

werden besproken zodat zijn grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is ongegrond. 

 

Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan slechts vastgesteld worden wanneer men op zicht van 

de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing 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 Raad niet toe het oordeel van het bestuur over 

te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat 

de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). De verzoekende partij toont niet aan dat de feitelijke 

vaststellingen van de gemachtigde niet correct zijn, noch dat de gevolgtrekkingen die deze hieruit 

afleidt, kennelijk onredelijk zijn. 

 

De schending van het rechtszekerheidsbeginsel kan niet worden aanvaard, aangezien het 

rechtszekerheidsbeginsel inhoudt dat de inhoud van het recht voorzienbaar en toegankelijk moet zijn, 

zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien, op het 

tijdstip dat de handeling wordt verricht en dat de overheid daarvan niet zonder objectieve en redelijke 

verantwoording mag afwijken (RvS 22 maart 2004, nr. 129 541). Verzoeker laat na aan te tonen welk 

voorzienbaar recht hij zou hebben. 

 

Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 

93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 

179.021). Verzoeker laat na aan te tonen een rechtmatige verwachting te mogen hebben. 

 

Het middel is ongegrond. 
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3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

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 twaalf april tweeduizend zestien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


