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 nr. 186 105 van 27 april 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, op 16 januari 2017 

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 27 december 2016 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies), aan de 

verzoeker op dezelfde dag ter kennis gebracht. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Bij besluit van 9 augustus 1996 wordt de verzoeker, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te 

zijn, door de Nederlandse autoriteiten in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning asiel op grond van 

het tijdsverloop in zijn asielprocedure. 

 

1.2. Op 14 juli 2000 wordt de verzoeker door de Nederlandse autoriteiten in het bezit gesteld van een 

verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. 

 

1.3. Op 9 februari 2008 dient de verzoeker in België een aanvraag in voor een verklaring van 

inschrijving. Op 25 mei 2009 wordt hij in het bezit gesteld van een E-kaart. 
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1.4. Op 15 april 2011 wordt ten aanzien van de verzoeker een beslissing tot afneming van de 

verblijfsvergunning genomen wegens een manifeste administratieve vergissing. 

 

1.5. Bij besluit van 22 december 2011 wordt de Nederlandse verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde 

tijd van de verzoeker ingetrokken met terugwerkende kracht tot 5 november 2008. 

 

1.6. Op 30 oktober 2012 wordt aan de verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). 

 

1.7. Op 16 januari 2013 wordt de verzoeker door het hof van beroep te Antwerpen veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van drie jaar voor diefstal met geweld of bedreiging en bendevorming. 

 

1.8. Op 12 mei 2014 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis 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). Op 14 juli 2014 

wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Bij arrest nr. 141 143 van 17 maart 2015 verwerpt de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de vordering tot schorsing en het beroep tot 

nietigverklaring tegen deze beslissing. 

 

1.9. Op 14 juli 2014 wordt tevens aan de verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). Bij arrest nr. 141 144 van 17 maart 2015 verwerpt de Raad de vordering tot schorsing en 

het beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing. 

 

1.10. Op 12 december 2014 dient de verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 19 maart 2015 wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard. Nadat bij arrest nr. 180 374 van 6 januari 2017 de vordering tot het horen 

bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt ingewilligd en de 

vordering tot schorsing wordt verworpen, verwerpt de Raad bij arrest nr. 186 102 van 27 april 2017 het 

beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing.  

 

1.11. Op 19 maart 2015 wordt tevens aan de verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). Nadat bij arrest nr. 180 373 van 6 januari 2017 de vordering tot het horen bevelen van 

voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt ingewilligd en de vordering tot 

schorsing wordt verworpen, verwerpt de Raad bij arrest nr. 186 103 van 27 april 2017 het beroep tot 

nietigverklaring tegen deze beslissing. 

 

1.12. Op 27 december 2016 wordt ten aanzien van de verzoeker een beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) genomen. 

Nadat bij arrest nr. 180 372 van 6 januari 2017 de vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt verworpen, verwerpt de Raad bij arrest nr. 186 104 van 27 april 2017 het beroep 

tot nietigverklaring tegen deze beslissing. 

 

1.13. Op 27 december 2016 wordt de verzoeker tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor twee 

jaar opgelegd. Dit is de thans bestreden beslissing die op dezelfde dag aan de verzoeker ter kennis 

wordt gebracht. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

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 ; 

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

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 14/07/2014 

dat hem betekend werd op 04/08/2014. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

Om de volgende reden gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 
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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. 

(…)” 

 
 
2. Over de rechtspleging 

 

Het administratief dossier bevindt zich tevens in het rechtsplegingsdossier van de zaken met nummers 

171 608, 171 609 en 198 501. 

 

 
3. Onderzoek van het beroep 
 
3.1. In een tweede middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 

4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van artikel 7 van het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest), van artikel 74/11 van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen. In de uiteenzetting van het middel wordt tevens gewag 

gemaakt van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“1. De verzoekende partij beroept zich nadrukkelijk op de bescherming van artikel 3 EVRM en van 

artikel 8 EVRM, artikel 7 Handvest en artikel 74/13 Vreemdelingenwet gelet op het privéleven, 

gezinsleven en de gezondheidstoestand van de verzoekende partij. 

 

Verzoeker verwijst hiervoor naar de uiteenzetting onder het feitenrelaas, waaruit blijkt dat verzoeker zich 

kan beroepen op de bescherming van artikel 8 EVRM. 

 

Verzoeker vat de belangrijkste elementen samen, met name dat: 

- verzoeker sinds zijn 13 jaar in Nederland woonachtig is en in Nederland is opgegroeid en daar 

onderwijs heeft genoten (hij heeft overigens een volledig Nederlands accent); 

- verzoeker is sinds 2008 gevestigd in België. Hij was sindsdien kortstondig woonachtig in Nederland en 

Duitsland, maar keerde terug naar België om voor zijn vader te zorgen en zich bij hem te vervoegen; 

- verzoeker een zeer langdurig verblijf in Nederland had: verzoeker werd sinds 9 augustus 1996 in het 

bezit werd gesteld van een vergunning tot verblijf zonder beperkingen op grond van het driejarenbeleid 

en sinds 14 juni 2000 in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Pas op 

22 december 2011 werd de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd op grond van artikel 35, eerste 

lid, aanhef en onder c, van de Nederlandse Vreemdelingenwet ingetrokken omdat verzoeker niet meer 

woonachtig was in Nederland. 

- verzoeker ook een verblijfsrecht heeft gehad in België; 

- alle dichte familie van verzoeker (ouders, zus, broer) wonen in België en Nederland; zij hebben 

allemaal een legaal verblijf, dan wel de Nederlandse nationaliteit; 

- verzoeker perfect Nederlandstalig is en volledig is ingeburgerd; er is geen onderscheid te maken in 

taal, voorkomen of andere kenmerken (hierom werd hem zelfs een verblijf als EU-burger gegeven); 

- verzoeker verblijft bij zijn vader te (…) (zie stukken 3, 4 en 5). Hij zorgt voor de kost en inwoon van 

verzoeker, waardoor verzoeker in staat is in zijn behoeften te voorzien. Verzoeker zelf heeft geen bron 

van inkomsten door zijn verblijfsituatie, hetgeen bleek toen hij een werkloosheidsuitkering aanvroeg (zie 

stukken 4 en 5). 

- De vader van verzoeker, de heer I. J. (…), zeer ziek is. Hij is immobiel en heeft de zorg nodig van 

verzoeker (als mantelzorger). De heer I. J. (…) dient tevens zeer veel medicatie te nemen (zie de 

oplijsting in stuk 3) en staat onder strikte, medische begeleiding. 

- verzoeker geen binding meer heeft met het land waar hij geboren is, gezien de aanwezigheid van zijn 

familie in België en Nederland en zijn zeer langdurig verblijf in België en Nederland. Hij verliet 

Macedonië toen hij 13 jaar was. Verzoeker keerde enkel kortstondig terug voor een vakantie in zijn 

geboorteland. 

- verzoeker niet op korte termijn kan terugkeren naar België, aangezien hem tegelijkertijd een 

inreisverbod werd opgelegd van 2 jaar. Het gaat dus niet om een tijdelijke scheiding met de familie en 

het sociaal netwerk van verzoeker. 
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- verzoeker heeft zelfs niet de nationaliteit van Macedonië (!), waardoor het onwaarschijnlijk is dat hij 

zelfs maar kan terugkeren naar zijn geboorteland. Verzoeker heeft bijgevolg geen staat waarvan hij 

inwoner is, dan wel bescherming kan verkrijgen. Dit wordt ook erkend door de verwerende partij in de 

beslissingen 19 maart 2015: “I. S. (…) ((…)), Nationaliteit: Onbepaald”. 

 

De verwerende partij moet hiermee rekening te houden, gelet op artikel 8 EVRM. Het volledige sociale 

netwerk van verzoeker bevindt zich in België en Nederland. Hij is hier opgegroeid. 

 

Deze elementen moeten ook betrokken worden in het onderzoek naar de inmenging (en mogelijke 

schending) van artikel 8 EVRM bij het nemen van de verwijderingsmaatregel. 

 

2. Artikel 8 van het EVRM is erop gericht om het individu te beschermen tegen een willekeurige 

overheidsinmenging in het gezinsleven. 

 

Hoewel artikel 8 EVRM geen absoluut recht omvat, zijn de Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden 

om, binnen de beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de 

concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, 

Nuñez/Noorwegen, §§ 68- 69). 

 

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/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

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

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen: 

- een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak; 

- en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

Ook het privéleven van de verzoekende partij, met name het geheel van sociale banden tussen 

verzoeker en de gemeenschap waarin hij leeft, wordt beschermd onder artikel 8 EVRM en valt derhalve 

binnen het toepassingsgebied van dit verdragsartikel. 

 

Zie EHRM 23 april 2015, Khan v Duitsland, nr. 38030/12, 37: 

Article 8 protects the right to establish and develop relationships with other human beings and the 

outside world (see Pretty v. the United Kingdom, no. 2346/02, § 61, ECHR 2002-III) and can sometimes 

embrace aspects of an individual’s social identity (see Mikulić v. Croatia, no. 53176/99, § 53, ECHR 

2002-I). It must therefore be accepted that the totality of social ties between settled migrants and the 

community in which they are living constitutes part of the concept of “private life” within the meaning of 

Article 8. Indeed it will be a rare case where a settled migrant will be unable to demonstrate that his or 

her deportation would interfere with his or her private life as guaranteed by Article 8 (see Miah v. the 

United Kingdom (dec.), no.53080/07, § 17, 27 April 2010). 

 

Vrij vertaald: 

Artikel 8 beschermt het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere mensen en de 

buitenwereld (zie Pretty v. Het Verenigd Koninkrijk, nr. 2346/02, § 61, EVRM 2002-III) en dit kan soms 

elementen omvatten van een persoonlijke sociale identiteit (zie Mikulić v. Kroatië, nr. 53176/99, § 53, 

EVRM 2002-I). Derhalve moet worden aangenomen dat het geheel van sociale banden tussen een 

gevestigde migranten en de gemeenschap waarin zij leven, deel uitmaakt van het concept van "private 

life" in de zin van artikel 8. Het is slechts in een zeldzaam geval wanneer een gevestigde migrant niet 

kan aantonen dat zijn of haar uitzetting een inmenging zou uitmaken op zijn of haar privé-leven zoals 

gewaarborgd door artikel 8 (zie Miah v. het Verenigd Koninkrijk (december), no. 53080/07, § 17, 27 april 

2010). 

 

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

beiden, is een feitenkwestie. Beide begrippen worden niet gedefinieerd in het EVRM. 

 

Het EHRM benadrukt bovendien dat het begrip privéleven een bijzondere brede term is en dat het 

mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29). De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van 

een privéleven of van beiden, is een feitenkwestie. 

 

Bijgevolg moet steeds in concreto de aard en de intensiteit van de sociale relaties worden nagegaan. 
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Omdat artikel 8 EVRM ook het recht beschermt om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere 

personen en de buitenwereld in het algemeen en soms aspecten van de sociale identiteit van een 

persoon betreft, stelt het EHRM dat moet worden aanvaard dat het geheel van sociale banden tussen 

de “gevestigde vreemdelingen” (“immigrés établis”) en de gemeenschap waarin zij leven noodzakelijk 

deel uitmaken van het begrip ‘privéleven’ in de zin van artikel 8 EVRM. In die zin maakt het netwerk van 

persoonlijke, sociale en economische belangen onderdeel uit van het privéleven van elke persoon 

(EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 95-96). 

 

De verzoekende partij wijst dan ook op bovenvermeld feitenrelaas, in het bijzonder de duurtijd dewelke 

hij verblijft in België en zijn beperkte binding met zijn geboorteland Macedonië. Verzoeker is hier 

opgegroeid. 

 

Eveneens dient rekening te worden gehouden met artikel 74/11 Vreemdelingenwet. 

 

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 omzetting vormt van artikel 11 

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). 

 

Het bestuur moet bij toepassing van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet, zich onder meer moet 

vergewissen van het gezins- of familieleven van de betrokken vreemdeling. In die zin schrijft het respect 

voor het evenredigheidsbeginsel dat is geïncorporeerd in artikel 74/11 van de vreemdelingenwet het 

bestuur dan ook voor om in voorkomend geval een afweging, dit is een ‘fair balance’-toetsing, door te 

voeren zoals bedoeld in artikel 8 van het EVRM (RvV 22 juni 2015, nr. 148 256). 

 

3. Door de verwerende partij werd bij het nemen van de bestreden beslissing echter geen 

belangenafweging uitgevoerd t.a.v. artikel 8 EVRM. 

 

De gemachtigde is nochtans gehouden om bij het nemen van een verwijderingsmaatregel de specifieke 

belangen van de verzoeker nauwgezet af te wegen tegen het algemeen belang van de Belgische staat 

in het voeren van een immigratiecontrole. 

 

Dit is klaarblijkelijk niet gebeurd. 

 

De gemachtigde diende nochtans rekening te houden met bovenvermelde feitelijke elementen: in het 

bijzonder het opgebouwde privé-leven van verzoeker en het gezinsleven met zijn familie, in het 

bijzonder zijn zieke vader. 

 

Hierom dient een schending te worden vastgesteld van artikel 8 EVRM. 

 

Bovendien blijkt dat de gemachtigde, bij het nemen van de bestreden beslissing, geen enkele rekening 

heeft gehouden met bovenvermelde elementen terwijl de gemachtigde hiertoe gehouden is op grond 

van artikel 74/11 Vreemdelingenwet. 

 

Het blijkt dat er geen individueel onderzoek werd uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met alle 

omstandigheden eigen aan het geval. 

 

Het enige waarmee de gemachtigde rekening heeft gehouden bij zowel het opleggen van het 

inreisverbod als bij het bepalen van de duurtijd van het inreisverbod, is de vaststelling dat verzoeker 

geen gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten van 14 juli 2014. 

 

Alle andere elementen, zoals hierboven weergegeven, werden niet betrokken: niet bij het oordelen tot 

het opleggen van een inreisverbod, niet bij het bepalen van de duurtijd van het inreisverbod. 
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Hiermee schendt de gemachtigde niet enkel artikel 74/11 Vreemdelingenwet, maar tevens het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht. 

 

4. IN ONDERGESCHIKTE ORDE, wijst de verzoekende partij op de vereisten van artikel 62 

Vreemdelingenwet en het artikel 3 van de wet inzake de formele motivering van bestuurshandelingen. 

 

Artikel 8 EVRM voorziet als dusdanig niet in een formele motiveringsplicht. De determinerende motieven 

moeten echter in de bestreden beslissing zelf staan opgenomen ingevolge artikel 62 Vreemdelingenwet 

en artikel 3 van de wet inzake de formele motivering van bestuurshandelingen. Deze determinerende 

motieven omvatten in het bijzonder de belangenafweging op grond van artikel 8 EVRM tussen de 

private belangen van verzoeker en het algemeen belang. 

 

In de bestreden beslissing staat niets te lezen over de gemaakte belangenafweging ten aanzien van het 

privé- en gezinsleven van verzoeker, in het bijzonder ten aanzien van zijn relatie met zijn vader en het 

sociaal netwerk dat hij alhier heeft opgebouwd sinds zijn 13 jaar. Evenmin wordt er enige ander element 

vermeld in de bestreden beslissing waaruit zou blijken dat door de gemachtigde een individueel 

onderzoek werd verricht conform artikel 74/11 Vreemdelingenwet, waarbij deze elementen werden 

overwogen. 

 

Deze feitelijke elementen zijn nochtans doorslaggevend. 

 

Door de elementen van de belangenafweging niet uitdrukkelijk weer te geven in de bestreden beslissing 

gaat de verwerende partij voorbij aan het feit dat zij gehouden is tot een uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en dit overeenkomstig de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze formele motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene in de 

hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd 

genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van 

gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op 

grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van 

zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden 

(RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens). 

 

Dit is thans niet mogelijk, gelet op de bewoordingen in de bestreden beslissing. 

 

Gelet op deze vaststelling, dient een schending van artikel 62 Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 

van de wet inzake de formele motivering van bestuurshandelingen te worden vastgesteld samengelezen 

met artikel 8 EVRM en artikel 74/11 Vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partij vraagt om deze redenen dat de bestreden beslissing wordt geschorst en, 

dienvolgens, vernietigd.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In het tweede middel haalt verzoeker de schending aan van artikel 8 EVRM, van artikel 7 van het 

Handvest van de Grondrechten van de EU, van de artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, en van de 

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

bestuurshandelingen. 

 

In het middel beroept hij zich nadrukkelijk op de bescherming van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 3 en 8 EVRM en artikel 7 van het Handvest, gelet op zijn privé- en 

gezinsleven en zijn gezondheidstoestand. 

 

Hij betoogt sedert zijn 13 jaar in Nederland te hebben gewoond,, sedert 2008 in België te zijn gevestigd, 

kortstondig in Nederland en Duitsland te hebben gewoond, doch te zijn teruggekeerd om voor zijn vader 

te zorgen en zich bij hem te vervoegen, hij eveneens verblijfsrecht in België heeft genoten, alle dichte 

familie in België en Nederland wonen en er verblijfsrecht hebben, dan wel de Nederlandse nationaliteit. 

Hij vervolgt volledig te zijn ingeburgerd, bij zijn vader te wonen en voor hem te zorgen, geen binding 

meer met zijn land van herkomst te hebben, er zelfs de nationaliteit niet van te hebben hen hij, omwille 

van het inreisverbod, niet op korte termijn naar België kan terugkeren. 
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Verwerende partij heeft de eer op te merken dat uit het administratief verslag vreemdelingencontrole, 

opgesteld door de politie van de PZ RICO, blijkt dat verzoekers moeder en broer eveneens in België 

verblijven. Hij blijft in gebreke aan te tonen als zou hij de enige persoon zijn die voor zijn zieke vader zou 

kunnen zorgen. 

 

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

verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest 

Mokrani t. Frankrijk (15 juli 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 supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten 

zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn 

dan de gewone affectieve banden). Bij de beoordeling of er al dan niet een gezinsleven bestaat moet 

rekening worden gehouden met alle indicaties die de 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. Verzoeker toont geen bewijs van de afhankelijkheid aan, waardoor het bestaan van een 

gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM niet kan worden weerhouden. Hij beperkt zich aangaande de 

zorgen die hij zou dragen voor zijn vader tot een louter ongestaafd betoog. 

 

Verzoeker toont niet aan dat bepaalde elementen zouden zijn veronachtzaamd bij het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

In zoverre verzoeker verwijst naar de banden die hij hier ten gevolge van zijn integratie heeft 

uitgebouwd, dient te worden opgemerkt dat de Raad van State reeds meermaals heeft geoordeeld dat 

gewone sociale relaties niet worden beschermd door artikel 8 EVRM (RvS 23 januari 2002, nr. 102.840; 

RvS 15 februari 2005; nr. 140.615; RvS 14 november 2005, nr. 151.290; RvS 27 juni 2007, nr. 172.824). 

Hij toont niet aan dat de door hem opgebouwde sociale relaties van die aard en intensiteit zijn dat zij, in 

casu, wel onder de bescherming van artikel 8 EVRM zouden kunnen vallen. 

 

Daarnaast werd verzoeker op 29.12.2016 in de mogelijkheid gesteld om een vragenlijst in te vullen in 

het kader van zijn hoorrecht en waar hij melding had kunnen maken van zowel zijn familie in belgië als 

de redenen waarom hij niet naar zijn land van herkomst zou kunnen terugkeren, doch hij weigerde die 

vragenlijst in te vullen. 

 

Verzoeker toont niet aan en door artikel 8 EVRM beschermenswaardig gezins- en privéleven in België te 

leiden. 

 

In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, vereist noch artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, noch 

artikel 8 EVRM dat uit de motieven van de bestreden beslissing moet blijken dat de overheid tot een 

onderzoek van de eventuele schending van die bepalingen is overgegaan. Het volstaat dat de overheid 

dit impliciet heeft gedaan. Noch artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, noch artikel 8 EVRM omvat een 

dergelijke motiveringsplicht. 

 

Het tweede middel is niet ernstig.” 

 

3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de burger, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 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. 

 

Te dezen voert de verzoeker aan dat uit de bestreden beslissing, in weerwil van artikel 74/11 van de 

Vreemdelingenwet, niet blijkt dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris bij het nemen van 

de bestreden beslissing rekening heeft gehouden met zijn familieleven, in het bijzonder met zijn zieke 

vader. 
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Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen. 

 

De thans bestreden beslissing betreft een inreisverbod dat werd afgeleverd in toepassing van artikel 

74/11, § 1, van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 74/11, § 1, van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

 

“§ 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 verzoeker kan worden gevolgd waar hij stelt dat voor het bepalen van de geldingsduur van het 

inreisverbod rekening moet worden gehouden met de specifieke omstandigheden van zijn geval. 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 met betrekking tot 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, 2011-12, nr. 

53K1825/001, 23). 

 

In de nota met opmerkingen wordt door de verwerende partij niet specifiek ingegaan op het betoog van 

de verzoeker met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, 

doch wordt wel uiteengezet waarom de thans bestreden beslissing geen schending uitmaakt van artikel 

8 van het EVRM. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt evenwel niet dat de gemachtigde 

van de bevoegde staatssecretaris dit in overweging heeft genomen bij het bepalen van de duur van het 

bestreden inreisverbod. De motieven die de verwerende partij in de huidige procedure aandraagt, zijn 

a posteriori geformuleerd en mogen aldus de bestreden beslissing niet schragen. De Raad kan hiermee 

geen rekening houden. 

 

Voorts wordt in de nota met opmerkingen nog uiteengezet dat de verzoeker in de mogelijkheid werd 

gesteld om een vragenlijst in te vullen waarin hij melding had kunnen maken van zijn familie in België, 

maar dat hij weigerde deze vragenlijst in te vullen. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat 

de verzoeker op 29 december 2016, zijnde twee dagen na het nemen van de bestreden beslissing, een 

vragenlijst werd voorgelegd waarin hem werd gevraagd: “Heeft u familie in België? Zo ja, welke? En 

waar verblijven ze? Geef naam, adres en telefoonnr.”, doch dat hij deze vragenlijst niet wenste in te 

vullen en eerst zijn advocaat wenste te raadplegen. Er dient op te worden gewezen dat het van een zeer 

bedenkelijke praktijk getuigt om een vreemdeling pas te horen nadat hem een inreisverbod werd 

opgelegd en niet ervoor. Bovendien blijkt uit de door de verzoeker op 12 mei 2014 en op 

12 december 2014 ingediende aanvragen om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet (zie supra, onder punten 1.8. en 1.10.) dat de vader van de verzoeker in België 

verblijft en dat de verzoeker reeds geruime tijd in België is, zodat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris ondanks het gegeven dat de verzoeker weliswaar na het nemen van de bestreden 

beslissing weigerde de vragenlijst in te vullen, niet onwetende kon zijn van deze specifieke 

omstandigheden. 

 

De verwerende partij toont, gelet op het voorgaande, niet aan dat zij van deze omstandigheden niet op 

de hoogte was en hieromtrent niet diende te motiveren. 

 

Nu uit niets blijkt dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris bij het vaststellen van de duur 

van het inreisverbod rekening heeft gehouden met het familieleven van de verzoeker, is de bestreden 
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beslissing niet afdoende gemotiveerd. De omstandigheid dat met andere specifieke omstandigheden 

wel rekening zou zijn gehouden, doet hieraan geen afbreuk. 

 

Een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen wordt aangenomen. 

 

Het tweede middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing. Een onderzoek naar het eerste middel en naar de overige grieven van het 

tweede middel dringt zich dan ook niet verder op. 

 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoeker 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. 

 

 

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 27 december 2016 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies) wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig april tweeduizend zeventien 

door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS D. DE BRUYN 

 

 

 


