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 nr. 177 622 van 10 november 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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 15 juli 2016 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 2 juli 2016 tot het 

opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

Gezien titel Ibis, 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 14 september 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 oktober 

2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. DESIRA, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekende partij dient op 23 april 2013 een eerste asielaanvraag in bij de bevoegde 

asielinstanties. Op 5 november 2014 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

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

beschermingsstatus. Op 17 november 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). De eerstvermelde beslissing wordt 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) bevestigd op 26 juni 2015 bij arrest nr. 

148 666. 
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1.2. De verzoekende partij dient op 10 augustus 2015 opnieuw een asielaanvraag in. Op 16 november 

2015 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot 

weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Op 23 november 2015 neemt de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging (hierna: 

de gemachtigde) een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker 

(bijlage 13quinquies). Het beroep tegen de eerstvermelde beslissing wordt op 11 maart 2016 door de 

Raad verworpen bij arrest nr. 163 908. 

 

1.3. De gemachtigde neemt op 2 juli 2016 een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Verzoekende partij wordt 

op 3 juli 2016 in kennis gesteld van deze beslissing. Tegen deze beslissing werd geen beroep tot 

nietigverklaring ingediend bij de Raad.  

 

1.4. Op 2 juli 2016 neemt de gemachtigde eveneens een beslissing tot het opleggen van een 

inreisverbod (bijlage 13sexies). De verzoekende partij neemt eveneens op 3 juli 2016 kennis van deze 

beslissing. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Aan de heer, die verklaart te heten: 

Naam: P. (…) 

Voornaam:Q. (…) 

Geboortedatum: (…)1988 

Geboorteplaats: Islamabad 

Nationaliteit: Pakistaans 

 

wordt inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

 

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

volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 02/07/2016 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, 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 heeft bevelen om het Grondgebied te Verlaten dat hem betekend werden tussen 20/11/2014 

en 26/11/2015. Deze vorige beslissing/en tot verwijdering niet uitgevoerd werden. 

Betrokkene heeft meerdere asielaanvragen ingediend. De CGVS oordeelde dat bezoeker niet kon 

worden erkend als vluchteling en hij niet in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus. 

We kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Pakistan geen schending in van artikel 3 van het 

EVRM inhoudt. 

Het is daarom dat een inreisverbod van 2 jaar wordt opgelegd. 

 

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

Artikel 74/11, §1, tweede lid: 

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

■ een vroegere beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd 

Betrokkene heeft bevelen om het Grondgebied te Verlaten dat hem betekend werden tussen 20/11/2014 

en 26/11/2015. Deze vorige beslissing/en tot verwijdering niet uitgevoerd werden. 

Betrokkene heeft meerdere asielaanvragen ingediend. De CGVS oordeelde dat bezoeker niet kon 

worden erkend als vluchteling en hij niet in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus. 

We kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Pakistan geen schending in van artikel 3 van het 

EVRM inhoudt. 

Het is daarom dat een inreisverbod van 2 jaar wordt opgelegd. 

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

en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel.” 
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1.5. Verzoekende partij heeft op 28 september 2016 een derde asielaanvraag ingediend bij de 

bevoegde asielinstantie. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft een 

beslissing genomen tot weigering van inoverwegingname van de meervoudige asielaanvraag.   

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van verwerende partij om de kosten van het geding te haren laste te 

leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel haalt verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: EVRM) 

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

bestuurshandelingen.  

 

Het middel wordt als volgt uiteengezet in het verzoekschrift: 

 

“Dat verzoeker namelijk een bevel om het grondgebied te verlaten ontvangt met vasthouding, ondanks 

het feit dat een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM geniet met een Spaanse 

onderdane. 

Dat artikel 8 EVRM er uiteraard niet aan in de weg staat dat de lidstaten autonoom de toegang, het 

verblijf en de verwijdering van niet-burgers reguleren, maar dat deze regelgeving en de uitvoering ervan 

steeds in overeenstemming moet zijn met het respect voor de grondrechten waartoe de Belgische Staat 

zich verdragsrechtelijk heeft verbonden. 

Wanneer het niet gaat om de beëindiging van een bestaand verblijfsrecht, maar om het toelaten 

hiervan, stelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat er niet overgegaan moet worden tot 

een onderzoek van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. 

Niettemin moet de Staat nagaan of zij niet gehouden is tot een positieve verplichting om toe te staan dat 

het gezinsleven wordt verder gezet en verder ontwikkeld1. Zij kan dit nagaan door een afweging te 

maken van de belangen die in het geding zijn. Wanneer er uit deze belangenafweging zou blijken dat de 

Staat gehouden is tot een positieve verplichting, valt er een schending van artikel 8 EVRM vast te 

stellen. 

De Staat is er in elk geval toe gehouden om, naast het respecteren van de wettelijke voorschriften, 

eveneens toepassing te maken van deze belangenafweging bij het nemen van een beslissing. 

Wanneer verzoekster wil inroepen dat haar recht op gezins- en privéleven in de zin van artikel 8 EVRM 

geschonden wordt, dient zij aan te tonen dat er sprake is van een dergelijk gezins- en privéleven, en de 

manier waarop de bestreden beslissing hierop een inbreuk vormt. 

Verzoeker stond op het punt om een wettelijke samenwoning aan te gaan met zijn partner, maar 

inderdaad is er op heden nog geen formele band tussen het koppel. Het EHRM stelt echter dat de 

beoordeling van het bestaan van het gezinsleven in feite dient te gebeuren, en rekening houdend met 

alle concrete elementen. In casu woont verzoeker reeds feitelijk samen met zijn partner, en gingen zij al 

een religieus huwelijk aan om hun relatie te bezegelen. 

Bovendien staat het onomstotelijk vast dat mevrouw S. M. (…), gezien haar verblijfsrecht als EU-

onderdane, onmogelijk gevraagd kan worden het Belgische grondgebied te verlaten. 

Het is eveneens duidelijk dat de bestreden beslissing een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

toebrengt aan de gezinssituatie van verzoeker: hij zal niet toegelaten zijn om in België zijn gezinsleven 

met zijn partner te genieten, terwijl men niet van mevrouw S. M. (…) kan verwachten dat zij alles 

achterlaat om met verzoeker naar Pakistan te trekken. Zij is in Spanje geboren en getogen en geniet 

sedert jaren een verblijfsrecht in België. 

Dat verzoeker aldus genoeglijk kan aantonen dat een schending van artikel 8 EVRM zich opdringt. 

Na deze vaststelling dient de Belgische Staat ook nog verder te gaan en te onderzoeken of zij in deze 

geen positieve verplichting heeft om dit gezins- en privéleven toe te staan voortgezet en verder 

ontwikkeld te worden. 

Aan de hand van de 'fair balance'-toets, zal blijken of er sprake is van een positieve verplichting. De 'fair 

balance'-toets is een afweging van belangen in redelijkheid, welke niet mag leiden tot onevenredige 

hardheid. 

Deze 'fair balance'-toets houdt in dat er een evenwicht moet zijn tussen het belang van een individu en 

het belang van de gemeenschap. Per geval moeten de concrete omstandigheden worden nagekeken 
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om te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een positieve verplichting voor de staat om het 

recht op gezinsleven te handhaven. Wanneer er wel een positieve verplichting voor de staat is en de 

staat is deze niet nagekomen, dan is er sprake van een schending van artikel 8 van het EVRM. De staat 

is dan haar verplichtingen, die voortvloeien uit artikel 8 EVRM niet nagekomen. Als er na de 

belangenafweging, de 'fair balance'-toets blijkt dat er geen positieve verplichting voor de staat is, dan is 

er geen sprake van een schending van artikel 8 van het EVRM. 

In het arrest "Rodrigues da Silva and Hoogkamer v. the Nederlands" heeft het EHRM geoordeeld dat 

een lidstaat zich niet mag laten leiden door een excessief formalisme. Factoren welke meespelen in 

deze belangenafweging zijn de beantwoording van de vraag of het voor verzoekers (on)mogelijk is een 

familieleven te leiden in het land van oorsprong, het al dan niet absoluut karakter van de verwijdering, 

de situatie in het land van herkomst, de leeftijd, de afhankelijkheid van de familie,... 

In deze is het duidelijk dat het voor mevrouw [S.M.] onmogelijk is om met verzoeker naar Pakistan te 

trekken, waardoor België de enige plaats is waar zij hun gezinsleven effectief kunnen beleven. 

Er dringt zich aldus een schending op van het artikel 8 van het EVRM.” 

 

3.2. De Raad wijst erop dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals voorgeschreven door de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

tot doel heeft de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van 

de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 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 (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 

132.710). 

 

Het bestreden inreisverbod verwijst uitdrukkelijk naar de toepasselijke rechtsregel, met name artikel 

74/11, § 1, tweede lid, 1° en 2° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-

gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) 

dat het volgende bepaalt omtrent het inreisverbod: 

 

“§ 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. 

(…)”. 

 

In het bestreden inreisverbod staat met verwijzing naar artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° en 2° van de 

Vreemdelingenwet vermeld dat een inreisverbod wordt opgelegd omdat aan verzoekende partij tussen 

20 november 2014 en 26 november 2016 bevelen om het grondgebied te verlaten werden betekend die 

niet werden uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat verzoekende partij meerdere asielaanvragen heeft 

ingediend doch dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft geoordeeld 

dat verzoekende partij niet in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus of de subsidiaire 

beschermingsstatus, waardoor er kan worden vastgesteld dat een terugkeer naar Pakistan geen 

schending inhoudt van artikel 3 van het EVRM. Deze feitelijkheden worden niet betwist of weerlegd in 

het verzoekschrift. 

 

De Raad merkt op dat uit de bewoordingen van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° en 2°, van de 

Vreemdelingenwet volgt dat de minister of zijn gemachtigde in beginsel verplicht is een inreisverbod van 

maximum drie jaar op te leggen “indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of 

[…] indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd”. Deze verplichting tot het 

opleggen van een inreisverbod is conform artikel 11 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. 

 

Verder blijkt uit de bestreden beslissing dat de duur van het opgelegde inreisverbod wordt gesteld op 

twee jaar waarbij uitdrukkelijk wordt verwezen naar het gegeven dat verzoekende partij geen uitvoering 

heeft gegeven aan de bevelen om het grondgebied te verlaten die haar werden betekend tussen 20 
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november 2014 en 26 november 2015 en naar het gegeven dat zij meerdere asielaanvragen heeft 

ingediend doch dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft geoordeeld 

dat verzoekende partij niet in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus of de subsidiaire 

beschermingsstatus, waardoor er kan worden vastgesteld dat een terugkeer naar Pakistan geen 

schending inhoudt van artikel 3 van het EVRM. Zoals reeds gesteld, worden deze elementen niet door 

de verzoekende partij betwist. De gemachtigde leidt hieruit af dat de verzoekende partij niet heeft 

getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en besluit vervolgens dat: “Gelet op al deze 

elementen en op het belang van de immigratiecontrole, […] een inreisverbod van 2 jaar proportioneel 

[is]”.  

 

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

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze volgt uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, wordt derhalve niet 

aangetoond.  

 

3.3. Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt 

als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de belangen-

afweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het 

privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling 

en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een 

migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die 

belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de feiten en omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou 

moeten hebben. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat hij na of 

het bestuur alle relevante feiten en omstandigheden op zorgvuldige en kennelijk redelijke wijze in zijn 

besluitvorming aangaande het bestreden inreisverbod heeft betrokken. 

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid, doch hij kan enkel nagaan of het bestuur niet op een 

kennelijk onredelijke wijze of in strijd met de voorhanden zijnde feitelijke gegevens van de zaak tot de 

bestreden beslissing is gekomen (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900 en 

RvS 3 februari 2016, nr. 11.784 (c)). 

 

Het waarborgen van een recht op eerbiediging van het gezinsleven, veronderstelt het bestaan van een 

gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 EVRM.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig gezinsleven 

aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd op het recht 

op eerbiediging van het gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing. Dit gezinsleven dient 

te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  
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De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin 

van bewijs aan te brengen van het bestaan van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

waarop zij zich beroept en waarvan het bestuur kennis had of had moeten hebben.  

 

Artikel 8 van het EVRM definieert niet het begrip “gezinsleven”, dat een autonoom begrip is en dat 

onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet 

sprake is van een gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van 

effectief beleefde hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 

2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). 

 

3.4. Verzoekende partij haalt aan dat zij een gezinsleven leidt in de zin van artikel 8 van het EVRM met 

een Spaanse onderdaan, mevr. S. M. W. Zij stelt dat zij op het punt stond om een wettelijke 

samenwoning aan te gaan met haar partner, maar dat er op heden nog geen formele band bestaat 

tussen haar en mevrouw S. M. W. Zij wijst er echter op dat de beoordeling van het bestaan van het 

gezinsleven in feite dient te gebeuren, rekening houdend met alle concrete elementen. In dit kader meldt 

zij dat zij reeds feitelijk samenwoont met haar partner, en dat zij reeds een religieus huwelijk aangingen 

om hun relatie te bezegelen. 

 

Ter staving legt zij als bijlagen bij het verzoekschrift een viertal kleurenfoto’s neer van dit voorgehouden 

religieus huwelijk.  

 

3.5. Naast de vaststelling dat het bestuur ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing niet 

beschikte over deze gegevens aangaande het religieuze huwelijk, zoals blijkt uit het administratief 

dossier, stelt de Raad vast dat de bijgevoegde foto’s, daargelaten de bewijswaarde van dergelijke 

documenten, niet gedateerd zijn, zodat geen duidelijkheid wordt verschaft over het tijdstip van dit 

zogenaamde religieuze huwelijk. 

 

Daarenboven kan artikel 8 van het EVRM niet zo worden uitgelegd dat het een verplichting inhoudt voor 

Staten om een religieus huwelijk ipso facto te erkennen (EHRM 2 november 2010, nr. 3976/05, Şerife 

Yiğit v. Turkije, par. 97-98 en 102). Het aangaan van een religieus huwelijk kan wel duiden op het 

bestaan van een gezinsleven indien er sprake is van een oprechte intentie om samen te wonen en op 

duurzame wijze een gezinsleven op te bouwen. 

Het Hof oordeelt immers dat het begrip ‘gezin’ niet beperkt is tot relaties die gebaseerd zijn op het 

wettelijk huwelijk maar ook andere de facto gezinsbanden kan omvatten waar de partners samenleven 

buiten een wettelijk huwelijk (EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 94). Er moet dan wel 

sprake zijn van een stabiele de facto partnerrelatie (EHRM 23 februari 2016, Pajic/Kroatië, § 64). Om te 

bepalen of een partnerrelatie een voldoende standvastigheid heeft om te  worden gekwalificeerd als 

‘gezinsleven’ in de zin van artikel 8 van het EVRM, kan rekening worden gehouden met een aantal 

relevante factoren, waaronder het al dan niet samenwonen, de aard en duur van de relatie en het al dan 

niet uiten van engagement/toewijding ten aanzien van elkaar, bijvoorbeeld door samen kinderen te 

hebben (EHRM 20 juni 2002, Al-Nashif/Bulgarije, § 112; EHRM 8 januari 2009, nr. 10606/07, Joseph 

Grant v. Verenigd Koninkrijk, par. 30; EHRM 28 mei 1985, nrs. 9214/80, 9473/81 en 9474/81, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali v. Verenigd Koninkrijk, par. 63; EHRM 3 april 2012, nr; 42857/05, Van der 

Heijden v. Nederland, par. 50). 

 

Naast het aangaan van een religieus huwelijk dienen er dus nog andere relevante factoren aanwezig te 

zijn die het bestaan van een oprechte stabiele partnerrelatie aantonen.  

 

Verzoekende partij stelt feitelijk samen te wonen met haar partner, doch zet niet uiteen waar en hoe 

lang zij reeds samenwonen en voegt geen enkel stuk toe dat haar betoog kan staven. De Raad stelt 

vast dat uit het administratief dossier niet kan worden afgeleid dat verzoekende partij sinds enige tijd 

feitelijk samenwoont met mevrouw S.M. 

 

Weliswaar heeft de verzoekende partij in het kader van haar tweede asielaanvraag van 10 augustus 

2015 verklaard dat zij “momenteel” verloofd was met mevr. S. M. W. (zie “verklaring meervoudige 

asielaanvraag”) die in Spanje is geboren en Arabier en legaal in België verblijft, doch zij verschafte toen 

geen verdere inlichtingen over de duur van de relatie, over het al dan niet samenwonen of over andere 

relevante factoren die toelaten de oprechtheid en standvastigheid van de voorgehouden partnerrelatie te 

beoordelen.  
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Het administratief dossier bevat verder ook geen afdoende elementen waaruit kan worden afgeleid dat 

de verzoekende partij met mevr. S. M. W. een oprecht beleefde partnerrelatie leidt die een voldoende 

standvastigheid heeft om te  worden gekwalificeerd als ‘gezinsleven’ in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

De Raad stelt tevens vast dat verzoekende partij melding maakt van een intentie om een wettelijke 

samenwoning aan te gaan, doch deze intentie nooit heeft uitgevoerd noch het bestuur hiervan in kennis 

heeft gesteld voor het nemen van de bestreden beslissing. Evenzo blijkt uit het administratief dossier dat 

verzoekende partij voor het nemen van de bestreden beslissing nooit enige  stappen heeft ondernomen 

om op basis van de voorgehouden partnerrelatie een verblijfsaanvraag in het kader van gezins-

hereniging in te dienen en zo de eerbiediging van het voorgehouden gezinsleven veilig te stellen. 

 

Ter terechtzitting stelt de raadsvrouw van verzoekende partij dat vanuit het gesloten centrum per 

volmacht een verklaring van wettelijk samenwonen werd ingediend. Zij legt hiervan geen bewijs neer. 

De Raad merkt op dat, naast de vaststelling dat dit element dateert van na de bestreden beslissing en 

dus in tempore suspecto,  het louter afleggen van een verklaring van wettelijk samenwonen op zich niet 

aantoont dat er in casu sprake is van een oprecht beleefde standvastige partnerrelatie.  

 

De Raad besluit, in het licht van de elementen in het administratief dossier en in het licht van de 

gegevens die verzoekende partij aanbrengt, dat verzoekende partij in gebreke blijft om op afdoende 

wijze het bestaan van een gezinsleven aan te tonen dat valt onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM, zodat een schending van dit verdragsartikel niet wordt aangetoond. 

  

De gemachtigde kan niet worden verweten onzorgvuldig te hebben gehandeld door bij het opleggen van 

het inreisverbod of bij het bepalen van de duur van het inreisverbod geen afweging of enig onderzoek te 

hebben verricht in het licht van artikel 8 van het EVRM, nu de verzoekende partij  evenmin aannemelijk 

maakt dat het bestuur kennis had of had moeten hebben van relevante feiten en omstandigheden 

aangaande een beschermenswaardig gezinsleven dat reeds bestond op het moment van de bestreden 

beslissing en waarmee het rekening had moeten houden.  

 

3.6. Verder kan nog worden opgemerkt dat het thans bestreden inreisverbod geen verwijderings-

maatregel is en op zich de verzoekende partij geen verplichting oplegt om terug te keren naar haar 

herkomstland, Pakistan.  

Het nadeel dat verzoekende partij aanklaagt, met name dat zij wordt gescheiden van haar vermeende 

partner, mevr. S. M. W., is hoofdzakelijk het gevolg van de verwijderingsbeslissing (bijlage 13septies) 

die op dezelfde dag, 2 juli 2016, jegens haar werd getroffen.  

 

Een dergelijke verplichting om terug te keren naar het land van herkomst volgt wel uit deze 

verwijderingsbeslissing die gepaard gaat met een dwangmaatregel, met name de vasthouding met het 

oog op verwijdering, doch de Raad kan enkel vaststellen dat verzoekende partij deze beslissing niet in 

rechte heeft aangevochten. Dit is opmerkelijk, nu een eventuele miskenning van artikel 8 van het EVRM 

wezenlijk voortvloeit uit de tenuitvoerlegging van deze verwijderingsbeslissing, en niet uit de thans 

bestreden beslissing die enkel de verwijderingsbeslissing in de tijd bestendigt en de verzoekende partij 

een verbod oplegt gedurende twee jaar om opnieuw het Schengengrondgebied te betreden en hier te 

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

 

Ter terechtzitting stelt de raadsvrouw van verzoekende partij nog dat wel een beroep werd ingediend 

tegen de verwijderingsbeslissing en dat dit beroep werd verworpen, doch uit de eigen gegevens van de 

Raad blijkt het bestaan van zulk beroep geheel niet. De raadsvrouw van verzoekende partij kan ook 

geen arrestnummer verschaffen.  

 

3.7. Volledigheidshalve wijst de Raad er nog op dat het verzoekende partij vrij staat om op basis van 

nieuwe gegevens die het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van 

het EVRM aantonen, de opheffing of opschorting van het bestreden inreisverbod te vragen op grond van 

artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet omwille van humanitaire redenen. Het staat verzoekende partij 

eveneens vrij om een visumaanvraag in te dienen met het oog op gezinshereniging in België zodra is 

voldaan aan de vereisten van de Vreemdelingenwet, met name in het kader van gezinshereniging met 

een Unieburger, zoals bepaald in artikel 40bis van de voormelde wet. Daarbij hoeft niet te worden 

gewacht op de afloop van de geldingstermijn van twee jaar voorzien in het bestreden inreisverbod. 

Hierbij kan worden opgemerkt dat een beslissing krachtens artikel 42bis van de Vreemdelingenwet zo 
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snel mogelijk en ten laatste zes maanden volgend op de datum van de visumaanvraag in het kader 

gezinshereniging op grond van artikel 40bis moet worden genomen.  
 

Een wettelijke mogelijkheid tot bescherming van de eerbiediging van het gezinsleven staat dus nog 

steeds open, met name in het kader van een aanvraag om opheffing of opschorting van het inreisverbod 

juncto een visumaanvraag met het oog op gezinshereniging, die in het land van herkomst of elders bij 

de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post wordt ingediend.  

 

Een onderzoek naar een eventuele positieve verplichting in het licht van artikel 8 van het EVRM kan 

bijgevolg plaatsvinden in het kader van deze vraag tot opheffing of opschorting van het inreisverbod 

juncto de visumaanvraag. In deze stand van het geding kan geenszins worden vooruitgelopen op de 

beslissing die zal worden genomen in het kader van de gegrondheid van de aanvraag tot opheffing of 

opschorting van het inreisverbod en de gegrondheid van de visumaanvraag, met name op de 

beoordeling ten gronde door de gemachtigde of het door verzoekende partij ingeroepen gezinsleven 

een opheffing/opschorting van het inreisverbod en verlening van een visum met oog op gezins-

hereniging in België rechtvaardigt. Dit gegeven verhindert ook in geen geval dat verzoekende partij de 

regelmatigheid van een eventuele weigeringsbeslissing ten gronde in beroep eveneens kan laten 

toetsen aan artikel 8 van het EVRM. 

 

3.8. Uit wat voorafgaat, kan worden vastgesteld dat de schending van artikel 8 EVRM niet wordt 

aangetoond.   

 

Het enig middel is ongegrond en kan niet leiden tot de nietigverklaring van het bestreden inreisverbod. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien november tweeduizend zestien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


