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 nr. 168 287 van 25 mei 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 Angolese nationaliteit te zijn, op 26 maart 2016 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 3 maart 2016 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 12 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. DE PONTHIERE, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Aan verzoeker wordt op 3 maart 2016 een bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd. Er wordt 

eveneens een inreisverbod van vier jaar opgelegd. 

Dit is de bestreden beslissing, die als volgt wordt gemotiveerd: 

 

“Aan de heer: 

 

[…] 

 

In voorkomend geval/Ie cas échéant, ALIAS: / 

wordt inreisverbod voor 4 jaar opgelegd, 

une interdiction d'entrée d'une durée de 4 ans est imposée, 
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voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. 

sur Ie territoire belge ainsi que Ie territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen, 

sauf s’il (si elle) possède documents requis pour s'y rendre. 

 

De beslissing tot verwijdering van 03/03/2016 gaat gepaard met dit inreisverbod. La décision 

d'éloignement du 03/03/2016 est assortie de cette interdiction d'entrée. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten. 

 

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

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

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

 

Betrokkene Is op heterdaad betrapt voor gebruik van valse stukken. 

PV nr.° (…) van de politie van PZ Leuven. 

 

Betrokkene gebruikte een vals identiteitsdocument in zijn verblijfsaanvraag (Angolees paspoort, nr. …). 

 

Het is daarom dat een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

Om de volgende reden(en) gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van vier 

jaar: 

Overeenkomstig artikel 74/11, §1, 3° alinea van de Wet 15/12/1980 heeft: 

□ de onderdaan van een derde land fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt, teneinde 

toegelaten te worden verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden. 

■ de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie aangegaan 

uitsluitend om toegelaten te worden tot het verblijf óf om zijn recht op verblijf in het Rijk te behouden 

 

De partner (K.F., °03/03/1973) van betrokkene is van Belgische nationaliteit en verblijft in België. Echter, 

dit inreisverbod is niet disproportioneel met het oog op het recht op familiaal leven en impliceert geen 

beëindiging van de familiale relaties maar louter een eventuele tijdelijke verwijdering die op zich geen 

ernstig nadeel vormt. Immers zijn partner kan zich begeven naar Angola. We kunnen dus concluderen 

dat een terugkeer naar Angola geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. 

 

Bovendien het feit dat de partner (K.F., °03/03/1973) van betrokkene in België verblijft, kan niet worden 

behouden 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. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op 

eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is. 

 

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

Belgische Staat te misleiden ten einde in België te kunnen verblijven. Gelet op al deze elementen, het 

belang van de immigratiecontrole en de poging tot fraude, is een inreisverbod van 4 jaar proportioneel. 

 

Volgens het administratief verslag beweert de betrokkene samen te leven met K.F. geboren op 

03/03/1973 op hetzelfde adres. Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden 

gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in 

disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. In zijn arrest (nr. 

27.844) d.d. 27.05 2009 stelt de Raad voor Vreemdelingbetwistingen het volgende: "De Raad wijst er 

verderop dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster zou 

toelaten de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen." Overeenkomstig de vaste 

rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om 

zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van 

artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 

december 2005, nr. 152.639). 
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MOTIF DE LA DECISION : 

 

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

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

la base des faits suivants: 

 

Article 74/11, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement est assortie d'une 

interdiction d’entrée, parce que: 

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

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

 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit d'usage de faux documents. 

PV n° (…) de la police de Louvain. 

 

L'intéressé a utilisé un faux document d'identité lors d'une demande de séjour (passeport angolais, n° 

…) 

 

C'est pourquoi une interdiction d'entrée lui est imposée. 

 

La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de quatre, parce que: 

Article 74/11, §1, alinéa 3 de la Loi du 15/12/1980: 

□ Ie/Ia ressortissant(e) d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d’être 

admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour. 

■ Ie/Ia ressortissant(e) d'un pays tiers a entamé une procédure de cohabitation légale afin d’être 

admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour. 

 

La partenaire (K.F., °03/03/1973) de l'intéressé réside en Belgique. Toutefois, cette interdiction d'entrée 

n'est pas disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et n'implique pas une rupture des 

relations familiales mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soit, n'est pas un 

préjudice grave. En effet, la partenaire peut se rendre en Angola. On peut donc en conclure qu'un retour 

en Angola ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

 

Comme indiqué dans l'article 8§2 de la CEDH, Ie fait que l'intéressé aurait une partenaire (K.F., 

°03/03/1973) en Belgique ne peut pas être retenu dans Ie cadre des dispositions de l'article 8§1 de la 

CEDH étant donné que I’intéressé(e) a troublé l'ordre public du pays. D'après les dispositions de l'article 

8§2 de la CEDH, il apparaît que Ie droit au respect de la vie privée et de la vie familiale ne s'applique 

pas automatiquement. 

 

L'intéressé n'a pas hésité à résider illégalement sur Ie territoire belge et à entammer une procédure de 

cohabitation légale afin d'être admis au séjour. Considérant l'ensemble de ces élémènts, l'intérêt du 

contrôle de l'immigration et la tentative de fraude avérée de l'intéressé, une interdiction d'entrée de 4 

ans n'est pas disproportionnée. 

 

Selon Ie rapport administratif, l'intéressé aurait une vie commune avec K.F. née Ie 03/03/1973. II 

déclare séjourner au domicile de celle-ci. Cependant, notons que « Le droit au respect de la vie privée 

et familiale consacre par article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme peut être 

expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinea 2 dudit article. La 

loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinea, il sensuit 

que son application n'emporte pas en soi une violation de l'article 8 de la Convention précitée. Le 

principe étant que les Etats, ayant signé e approuvé cette Convention, conservent le droit de contrôler 

l'entrée, le séjour et l'éloignement des etrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des 

conditions à cet effet». (CCE, arrêt n° 28.275 du 29.05.2009).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 7, 62, 74/13 en 74/14 van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 8 van het 

EVRM, van de artikelen 7, 24 en 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en 
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van het recht op verdediging. Hij voert aan dat hij niet werd gehoord en dat hij er in dat geval op had 

kunnen wijzen dat hij volstrekt betwist dat zijn paspoort vals is en dat er geen enkel bewijs wordt 

overgelegd van deze vermeende valsheid. Hij had daarbij ook kunnen wijzen op zijn jarenlange relatie 

met zijn Belgische vriendin, die een kind ten laste heeft uit een vorige relatie.   

Hij betoogt verder dat, in geval van valsheid, er gehandeld diende te worden overeenkomstig de 

artikelen 448 tot en met 464 van het Wetboek van Strafvordering. Hij betoogt dat de valsheid niet enkel 

vermoed, maar tevens aangetoond dient te worden. Aangezien hij zelfs niet in verdenking werd gesteld, 

kan er volgens verzoeker geen sprake zijn van een schending van de openbare orde.  

 

2.2. De Raad merkt vooreerst op dat de artikelen 448 tot en met 464 van het Wetboek van 

Strafvordering voorzien in een bijzondere rechtspleging met betrekking tot stukken die in het kader van 

een rechtsgeding van valsheid worden beticht. Deze procedure is evenwel niet van toepassing op de 

thans bestreden beslissing, die een administratieve maatregel betreft naar aanleiding van een 

politionele vaststelling. Evenmin is vereist dat verzoeker formeel in verdenking wordt gesteld of dat er 

een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart. De rechten van verdediging hebben geen betrekking op een 

administratieve rechtshandeling die werd genomen in toepassing van de verblijfswetgeving. Er is enkel 

vereist dat de bestreden beslissing op afdoende wijze steun vindt in de gegevens van het administratief 

dossier.  

 

De Raad stelt evenwel vast dat het bestreden inreisverbod verwijst naar een proces-verbaal, dat zou 

zijn opgesteld door de politiezone Leuven. Hoewel niet kan worden vereist dat de stukken van een 

lopend (en geheim) gerechtelijk onderzoek bij het administratief dossier worden gevoegd, stelt dit het 

bestuur er niet van vrij de bestreden beslissing naar behoren te steunen op de elementen van het 

administratief dossier. 

Te dezen blijkt het administratief dossier - dat in weerwil van de duidelijk in artikel 7 van het PR RvV 

vervatte verplichting niet naar behoren werd geïnventariseerd - geen administratief politieverslag noch 

enig ander stuk te bevatten dat de motieven van de bestreden beslissing kan schragen.  Ook dient de 

verzoeker te worden bijgetreden waar hij stelt dat hij niet werd gehoord, nu van enig gehoorverslag geen 

spoor te bekennen is in het administratief dossier. Waar de verwerende partij in de nota verwijst naar 

een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 114 527, staat dit de vaststelling in de 

huidige zaak niet in de weg dat het administratief dossier geen enkel stuk bevat met betrekking tot de 

vermeende valsheid van verzoekers paspoort, noch met betrekking tot het horen van verzoeker. Deze 

vaststelling wordt in de nota niet weerlegd.  

 

Het enig middel is in die mate gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. 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: 

 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 3 maart 2016 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies) wordt vernietigd. 
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Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig mei tweeduizend zestien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


