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 nr. 189 631 van 11 juli 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 3 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 8 december 2016 houdende 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 13 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. VANDENBROUCKE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 8 december 2016 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot het 

opleggen van een inreisverbod voor de duur van twee jaar. Deze beslissing wordt thans bestreden en is 

gemotiveerd als volgt: 

 

“INREISVERBOD 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten^:  

naam: Z(…)  

voornaam: M(…)  

geboortedatum: (…)  

geboorteplaats: (…)  
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nationaliteit: Marokko 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

wordt een inreisverbod voor 2jaar opgelegd, 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen*2*, tenzij hij/zij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 08/12/2016 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; 

 

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

[…] 

 

Betrokkene heeft geen officieel adres in het Rijk. Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente 

om zijn aanwezigheid te melden en heeft evenmin stappen ondernomen tot het regulariseren van zijn 

illegale verblijfsstatus. Gezien betrokkene manifest de vigerende reglementeringen niet respecteert, 

bestaat er een risico tot onderduiken in de zin van artikel 74/14 §3,1° van de wet van 15/12/1980. Er 

wordt dan ook geen termijn voor vrijwillig vertrek toegestaan. 

 

Betrokkene wenst in België te verblijven maar maakt geen melding van een eventuele vriendin of 

partner, ook al zou hij volgens zijn dossier bij een vrouw wonen. Mevrouw zou volgens de gemeente ook 

verklaart hebben te willen huwen/wettelijke samenwonen met betrokkene maar tot op heden is nog geen 

enkele stap ondernomen. Het bepalen van een gemeenschappelijke verblijfplaats volstaat niet om een 

gezinssituatie, zoals bepaald in artikel 8 EVRM, te scheppen. Een schending van artikel 8 EVRM kan 

dan ook niet worden aangenomen. De verklaring van de vrouw op de gemeente P(…) kan niet als 

ernstig worden beschouwd, aangezien blijkt uit het administratief verslag vreemdelingencontrole van 

07/12/2016 dat betrokkene bij zijn aanhouding op die dag verklaarde niets vermeldt over mevrouw maar 

enkel verklaart in België wenst te verblijven. 

 

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

 

Betrokkene heeft geen officieel adres in het Rijk. Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente 

om zijn aanwezigheid te melden en heeft evenmin stappen ondernomen tot het regulariseren van zijn 

illegale verblijfsstatus. Gezien betrokkene manifest de vigerende reglementeringen niet respecteert, 

bestaat er een risico tot onderduiken in de zin van artikel 74/14 §3,1° van de wet van 15/12/1980. Er 

wordt dan ook geen termijn voor vrijwillig vertrek toegestaan. 

 

Betrokkene wenst in België te verblijven maar maakt geen melding van een eventuele vriendin of 

partner, ook al zou hij volgens zijn dossier bij een vrouw wonen. Mevrouw zou volgens de gemeente ook 

verklaart hebben te willen huwen/wettelijke samenwonen met betrokkene maar tot op heden is nog geen 

enkele stap ondernomen. Het bepalen van een gemeenschappelijke verblijfplaats volstaat niet om een 

gezinssituatie, zoals bepaald in artikel 8 EVRM, te scheppen. Een schending van artikel 8 EVRM kan 

dan ook niet worden aangenomen. De verklaring van de vrouw op de gemeente P(…) kan niet als 

ernstig worden beschouwd, aangezien blijkt uit het administratief verslag vreemdelingencontrole van 

07/12/2016 dat betrokkene bij zijn aanhouding op die dag verklaarde niets vermeldt over mevrouw maar 

enkel verklaart in België wenst te verblijven. Daarnaast maakt betrokkene niet aannemelijk dat het 

familieleven met de vrouw, met wie hij eventueel een relatie zou hebben en gemachtigd is tot een 

verblijf in België, kan verder gezet worden in het land van herkomst van betrokkene.[sic] 

 

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. Uit onderzoek 
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van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden 

tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan twee jaar. 

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

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

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

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

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

vormen. “ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt de verzoekende partij de schending op van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het 

EVRM). 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“1. Artikel 8 van hetzelfde Verdrag bepaalt : « 1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé 

leven, 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 ». 

 

Het artikel 8 van het EVRM omvat niet alleen het recht van ieder persoon op respect van zijn familiaal 

leven in strikte zin, maar eveneens van het privé-leven. 

 

Het opleggen van een inreisverbod aan verzoeker maakt op onbetwistbare wijze een inmenging uit in 

het uitoefening van de rechten beschermd door dit artikel. 

 

Het privé-leven van verzoeker wordt op ernstige wijze verstoord door het inreisverbod. Het recht om op 

een duurzame wijze contact te hebben met zijn Belgische vriendin wordt hem ontnomen 

Het alinea 2 van het artikel 8 van het EVRM somt de voorwaarden op waaraan een inmenging in de 

uitoefening van het recht op privé-leven en familiaal leven moet voldoen. 

 

Een dergelijke inmenging is niet toegestaan dan op voorwaarde dat : 

- zij "bij de wet is voorzien 

-zij één van de legitieme doelstellingen nastreeft die worden opgesomd: bescherming 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 rechten en vrijheden van anderen en 

-dat zij "in een democratische samenleving nodig is", 

 

Een inmenging is dus enkel gerechtvaardigd als wanneer een van de legitieme doelstellingen toegelaten 

door het Verdrag wordt nagestreefd maar ook enkel wanneer zij "noodzakelijk is in een democratische 

samenleving. 

 

Het artikel 8 van het EVRM stelt er zich dus niet mee tevreden om de Staat te verplichten tot een 

verplichting van niet-inmenging, maar legt eveneens positieve verplichtingen op. 

 

Zie het arrest Rees van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 17 oktober (Serie A, n° 

106, p. 15, par. 37 ) : om de draagwijdte van de positieve verplichtingen te bepalen die rusten op de 

Staat moet een rechtvaardig evenwicht worden gevonden tussen het algemeen belang en de belangen 

van het individu zodat de criteria geformuleerd in het artikel 8, alinea 2 erg nuttige indicaties bieden; 

 

Deze vereiste van proportionaliteit verplicht tot het zoeken van een rechtvaardig evenwicht tussen het 

respect van de individuele rechten die in spel zijn en de bescherming van de specifieke belangen 

waarop de inmenging zich baseert. 
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Door te preciseren dat de eventuele inmenging van de Staat noodzakelijk moet zijn in een 

democratische samenleving, legt het EVRM een criterium op van noodzaak; 

Dit houdt in dat de inmenging gebaseerd moet zijn op een hoge sociale noodzaak en proportioneel moet 

zijn ten aanzien van het nagestreefde legitieme doel; 

Bij de beoordeling van een inreisverbod moet er rekening gehouden worden met de criteria van 

adequaatheid en proportionaliteit die de volledige motivering van de genomen administratief beslissing 

rechtvaardigen, wat niet het geval is in onderhavige geval; 

 

In onderhavig geval, zelfs indien een inreisverbod voorzien is door het artikel 74/11 van de wet van 15 

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

vreemdelingen, en wanneer zij een legitieme doelstelling nastreeft (de toegang tot het grondgebied 

controleren), dan moet er toch vastgesteld worden dat zij niet "noodzakelijk is in een democratische 

samenleving ; 

In onderhavig geval is de maatregel die verzoeker treft plots genomen en wordt deze niet 

gerechtvaardigd op geen enkele wijze. Verzoeker was en is geïdentificeerd en goed gekend door de 

overheden. Hij verbleef er op vreedzame, officiële en ononderbroken wijze. 

 

Verzoeker woont samen met zijn partner, mevr. D(…) W(…). Er werden vorig jaar reeds stappen 

ondernomen om te mogen huwen in België. Er is evenwel gebleken dat mevr. W(…) in de register van 

de burgerlijke stand als gehuwd stond weergegeven. Mevr. W(…) is destijds in Tunesië gehuwd, doch 

dit huwelijk werd in eerste instantie niet overgeschreven in België en alsdusdanig niet erkend door 

België. Naderhand werd dit huwelijks alsnog overgeschreven (op een moment dat de relatie al op de 

klippen was gelopen). Mevr. W(…) ondernam de nodige stappen om uit de echt te scheiden. Deze 

procedure zal eerstdaags afgerond kunnen wórden. 

 

De relatie van verzoeker met mevr. W(…) kan onmogelijk in twijfel worden getrokken. Het was de 

bedoeling om een gezin uit te bouwen in België. Beiden hebben een uitsproken kinderwens. Op 

02.04.2016 had mevr. W(…) een miskraam na twintig weken zwangerschap. 

 

Er bestaat dan ook geen enkel risico op onderduiken. Verzoeker woont bij zijn vriendin. Dit is een 

gegeven die door Stad P(…), het OCMW en andere diensten gekend is. 

 

Tevens is het zo dat verzoeker thans asiel heeft aangevraagd in België. Er kan niet ontkend worden dat 

er door verzoeker weldegelijk stappen worden ondernomen om in België een verblijfstitel te verkrijgen. 

Tenslotte wijst verzoeker erop dat heel veel van zijn familieleden LEGAAL in België wonen, verzoeker 

wijst ten exemplatieve titel op het volgende: 

 

Zijn vader I(…) Z(…) beschikt over een verblijfskaart van 5 jaar en woont samen met zijn twee zonen te 

(…). 

 

Zijn oom B(…) Z(…) woont eveneens op bovenvermeld adres en beschikt over de Belgische 

nationaliteit. 

 

Geen enkel element laat toe te denken dat verzoeker zich zou hebben onttrokken aan de overheden. 

De motivering van de bestreden beslissing toont bovendien niet aan dat de overheden bezorgen hebben 

genomen om een rechtvaardig evenwicht tot stand te brengen tussen het nagestreefde doel en de ernst 

van de aantasting van het recht van verzoeker op respect van zijn privé-en familiaal leven; 

In dit geval schendt de bestreden beslissing op totaal disproportionele wijze het recht op een privé-leven 

van verzoeker en het respecteren van zijn familiaal leven; 

 

Zodoende is de Belgische Staat op ernstige wijze te kort gekomen aan diens verplichtingen voortvloeien 

uit de internationale verbintenissen die zijn aangegaan en meer in het bijzonder ten aanzien van het 

artikel 8 van het EVRM .” 

 

2.2. In een tweede middel werpt de verzoekende partij de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, alsook de 

materiële motiveringsplicht. 

 

Het middel luidt als volgt: 
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“B. Schending van 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en de artikelen 62 en 74/11 van de Vreemdelingenwet en de zorgvuldigheidsplicht. 

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 in artikel 62 van de 

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

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Verzoeker kent de motieven die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen kent zodat voldaan is 

aan de formele motiveringsplicht. Verzoeker is evenwel de mening toegedaan dat er sprake is van 

schending van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in 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 (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een "afdoende" wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde 

wet van 29 juli 1991, 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; RvS 

11 december 2015, nr. 233-222) 

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende 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. 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. (...)". 

In casu werd aan verzoeker een inreisverbod opgelegd omdat "voor het vrijwillig vertrek geen enkele 

termijn is toegestaan". Deze vaststelling is luidens de bewoordingen van de bestreden beslissing 

evenzeer de reden om de duur van het inreisverbod te bepalen op twee jaar. 

De vraag die zich derhalve stelt is of deze motivering afdoende is, in het licht van artikel 74/11, §1, 

eerste lid, dat bepaalt dat de duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met 

de specifieke omstandigheden van elk geval. 

 

Uit de parlementaire voorbereidingen, waarin wordt verwezen naar de Terugkeerrichtlijn, blijkt: "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 opleggen van een inreisverbod impliceert niet dat daarbij ook de maximumtermijn van drie jaar moet 

worden opgelegd. De duur van het inreisverbod moet overeenkomstig artikel 74/11, § 1, eerste lid van 

de Vreemdelingenwet immers worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van het geval. 
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Er dient in casu te worden vastgesteld dat - in het licht van artikel 74/11, §1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet - niet afdoende werd gemotiveerd over de duur van het inreisverbod.” 

 

2.3. De middelen worden samen beoordeeld. 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, 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; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). Artikel 62 

van de Vreemdelingenwet legt evenzeer de plicht op om de beslissingen die voortvloeien uit de 

toepassing van de Vreemdelingenwet formeel te motiveren.  

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in 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 op 

kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

2.4. De verzoekende partij betoogt dat het inreisverbod werd opgelegd omdat voor het vrijwillig vertrek 

geen enkele termijn is toegestaan, en dat dit ook meteen de reden is om de duur te bepalen op twee 

jaar. Zij acht de motivering niet afdoende, nu het opleggen van een inreisverbod niet impliceert dat 

daarbij ook de maximumtermijn van drie jaar moet worden opgelegd, aangezien volgens artikel 74/11, 

§1, eerste lid van de Vreemdelingenwet  rekening moet worden gehouden met de specifieke 

omstandigheden van het geval.  

 

2.5. Artikel 74/11 van de  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), die het volgende bepaalt: 

 

“§ 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:  

1° 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.  

2° de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie uitsluitend heeft 

aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op verblijf in het Rijk 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. 

(…)” 
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In eerste instantie moet erop worden gewezen dat de verzoekende partij een aantal elementen 

aanhaalt, zoals zijn relatie en samenwoonst met zijn vriendin met wie hij een uitgesproken kinderwens 

heeft en de aanwezigheid van zijn vader en oom, en het feit dat de samenwoonst gekend is door de 

diensten van de stad  Poperinge, om aannemelijk te maken dat er geen risico bestaat op onderduiken.  

 

De Raad stelt dienaangaande vast dat de thans bestreden beslissing verwijst naar de beslissing tot 

verwijdering van dezelfde datum, met name 8 december 2016, waarin aan de verzoekende partij een 

bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven met vasthouding met het oog op verwijdering 

(bijlage 13septies) en dus zonder termijn voor vrijwillig vertrek, op grond van artikel 74/14, §3, 1° van de 

Vreemdelingenwet. Deze bepaling voorziet dat kan worden afgeweken van de termijn van dertig dagen 

om het grondgebied te verlaten indien er een risico op onderduiken bestaat. In de bijlage 13septies 

wordt gemotiveerd om welke reden de gemachtigde van oordeel is dat er een risico op onderduiken 

bestaat, teneinde de afwezigheid van een termijn voor vrijwillig vertrek te verantwoorden.  

 

Uit artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet volgt duidelijk dat een beslissing tot verwijdering, in 

casu het bevel om het grondgebied te verlaten, steeds een termijn inzake vrijwillig vertrek dient te 

bepalen, waarbij deze termijn in principe dertig dagen betreft, doch waarvan – in de gevallen 

voorzien in artikel 74/14, §3 van de Vreemdelingenwet – kan worden afgeweken. Artikel 74/14, §3, 

laatste lid van de Vreemdelingenwet voorziet dat in deze gevallen “een termijn van minder dan 

zeven dagen ofwel geen enkele termijn” wordt opgelegd. Hieruit volgt dat de verwerende partij de 

keuze heeft een termijn voor vrijwillig vertrek te verlenen, gaande van een termijn van dertig dagen, 

tot minder dan zeven dagen tot nul dagen. 

 

Aldus blijkt dat een beslissing aangaande de termijn voor vrijwillig vertrek uit het grondgebied 

onlosmakelijk is verbonden met de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten, waarbij de ene niet kan voortbestaan zonder de andere. Een beslissing aangaande de 

termijn om het grondgebied te verlaten kan niet los worden gezien en afzonderlijk bestaan van de 

beslissing tot verwijdering op zich, en omgekeerd. 

 

In casu blijkt uit de gegevens van het administratief dossier dat het bevel van 8 december 2016 

gepaard gaat met het bestreden inreisverbod en dat de redengeving voor het opleggen van het 

bestreden inreisverbod zijn grondslag vindt in dit bevel, met name het ontzeggen van een vrijwillige 

vertrektermijn waardoor de gemachtigde krachtens artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet, verplicht is een inreisverbod op te leggen.  

 

Het wordt niet betwist dat de verzoekende partij de bijlage 13septies, i.e. het bevel om het 

grondgebied te verlaten, niet in rechte heeft aangevochten, zodat deze beslissing definitief is. In de 

mate dat de verzoekende partij zich dus richt tegen de redengeving aangaande het ontbreken van 

een termijn voor vrijwillig vertrek als grondslag voor het opleggen van het inreisverbod, die slechts 

voor de duidelijkheid wordt hernomen in de thans bestreden beslissing teneinde toe te lichten 

waarom geen termijn werd toegestaan, creëert hij voor zichzelf een bijkomende 

beroepsmogelijkheid tegen één van de wezenlijke bestanddelen van het bevel om het grondgebied 

te verlaten, dat niet werd aangevochten en definitief in het rechtsverkeer aanwezig is. Dit 

middelonderdeel kan dan ook niet dienstig worden bijgebracht in het kader van het onderhavige 

beroep tegen het inreisverbod. De Raad stelt weliswaar vast dat een deel van de motivering inzake 

het ontbreken van een vrijwillige vertrektermijn andermaal wordt hernomen onder het kopje “Om de 

volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar”, maar dat doet 

geen afbreuk aan het hiervoor gestelde, nu deze passage ook wordt afgesloten met de zin “Er 

wordt dan ook geen termijn voor vrijwillig vertrek toegestaan”, zodat niet anders kan worden 

vastgesteld dat het gaat om een materiële vergissing, zodat verzoekers kritiek erop niet tot een 

andere beslissing kan leiden en hij dus geen belang heeft bij dit middelonderdeel.   

 

Voorts blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden 

van de zaak, en in het bijzonder met de vermeende relatie van verzoeker met mevrouw D.W., wel 

als volgt: 

 

“Betrokkene wenst in België te verblijven maar maakt geen melding van een eventuele vriendin of 

partner, ook al zou hij volgens zijn dossier bij een vrouw wonen. Mevrouw zou volgens de gemeente ook 
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verklaart hebben te willen huwen/wettelijke samenwonen met betrokkene maar tot op heden is nog geen 

enkele stap ondernomen. Het bepalen van een gemeenschappelijke verblijfplaats volstaat niet om een 

gezinssituatie, zoals bepaald in artikel 8 EVRM, te scheppen. Een schending van artikel 8 EVRM kan 

dan ook niet worden aangenomen. De verklaring van de vrouw op de gemeente P(…) kan niet als 

ernstig worden beschouwd, aangezien blijkt uit het administratief verslag vreemdelingencontrole van 

07/12/2016 dat betrokkene bij zijn aanhouding op die dag verklaarde niets vermeldt over mevrouw maar 

enkel verklaart in België wenst verblijven. Daarnaast maakt betrokkene niet aannemelijk dat het 

familieleven met de vrouw, met wie hij eventueel een relatie zou hebben en gemachtigd is tot een 

verblijf in België, kan verder gezet worden in het land van herkomst van betrokkene. 

 

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. Uit onderzoek 

van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden 

tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan twee jaar. 

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

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

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

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

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

vormen.” 

 

Het komt dan ook aan de verzoekende partij toe aan te tonen dat deze afweging met het oog op 

het bepalen van de duur van het inreisverbod niet deugdelijk is. Daarbij moet er alvast op worden 

gewezen dat het inreisverbod in casu niet is opgelegd voor de maximumduur van drie jaar, zoals 

de verzoekende partij wil laten geloven, doch voor twee jaar.  

 

De verzoekende partij beroept zich op artikel 8 van het EVRM en betoogt dat haar privéleven 

ernstig wordt verstoord door het inreisverbod omdat hem het recht wordt ontnomen op duurzame 

wijze contact te hebben met haar Belgische vriendin, met wie zij samenwoont en een kinderwens 

heeft. De relatie kan niet in twijfel worden getrokken. Er zijn, zo betoogt zij, stappen ondernomen om 

in België te huwen maar de echtscheidingsprocedure met de vorige echtgenoot van haar partner was 

nog niet afgerond. Zij besluit dat de inmenging in haar privéleven niet proportioneel is.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, 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 rechten en 

vrijheden van anderen”. 

 

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 omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

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

belangenafweging 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. 

 

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

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 
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betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/ privé-leven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

 

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. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren. 

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een privé- en/of familie- en gezinsleven 

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

op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing.  

 

De Raad stelt in eerste instantie vast dat de verwerende partij twijfels uit omtrent de vermeende 

gezinssituatie van de verzoekende partij en mevrouw D.W. Echter, zij heeft het daarbij niet gehouden en 

heeft ook gemotiveerd in het licht van een eventueel bestaand gezinsleven.  

 

Bijgevolg is de motivering aangaande de twijfels over het gezinsleven overtollig, en heeft de 

verzoekende partij geen belang bij het desgevallend gegrond bevinden van kritiek daarover.  

 

Derhalve dient de Raad te onderzoeken of er sprake is van een schending van het recht op eerbiediging 

van het privé- en/of familie- en gezinsleven.  

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse 

gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een Staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, 

§ 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de 

algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van 

gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan 

(EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, 

Mugenzi/Frankrijk, § 43), noch om het recht op een bepaalde verblijfstitel te garanderen (EHRM 16 

december 2014, Chbihi Loudoudi en a./België, § 135). De Verdragsstaten hebben het recht, op grond 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun verdragsverplichtingen, met 

inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren 

(EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De Staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden voor de 

binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM.  

 

Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet nagezien worden in het licht van de vraag of de vreemdeling 

voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, dan wel of het gaat om de 

weigering van een voortgezet verblijf. 

 

In casu betreft het een situatie eerste toelating. Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen toetsing 

geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, maar moet eerder onderzocht 

worden of er een positieve verplichting is voor de Staat om de betrokken vreemdeling op zijn 

grondgebied te laten komen of verblijven zodat hij zijn recht op eerbiediging van het privé- en/of familie- 

en gezinsleven  aldaar kan handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 

63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt 

nagegaan of de staat een redelijke afweging heeft gemaakt tussen de concurrerende belangen van de 

het individu, enerzijds, en de samenleving, anderzijds.  Staten beschikken bij deze belangenafweging 

over een zekere beoordelingsmarge. De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de 

specifieke omstandigheden van de betrokken individuen en het algemeen belang. (EHRM 17 oktober 
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1986, Rees/The United Kingdom, § 37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 106-107). 

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven, billijk  moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 

door artikel 8 EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM tevens van 

toepassing op situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, 

Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). Staten gaan hun 

beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige 

wijze een redelijke  belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 

10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62 ). 

 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggen individueel geval. In het kader van een redelijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk wordt verbroken, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, 

alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven 

elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen 

de aanwezige elementen van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

 

Nadat zij haar twijfels heeft geuit over het al dan niet bestaan van een gezinsleven tussen de 

verzoekende partij en mevrouw D.W. heeft de verwerende partij geoordeeld dat zij niet aannemelijk 

maakt dat het familieleven met de vrouw kan worden verdergezet in het land van herkomst van 

betrokkene enerzijds, en dat het de verzoekende partij vrij staat om de opschorting of opheffing te 

vragen van het inreisverbod in het kader van haar recht- op gezins- en familiaal leven overeenkomstig 

de wettelijke bepalingen ter zake zodat, indien zij effectief voldoet aan de voorwaarden om een recht op 

verblijf in het Rijk te bekomen, het inreisverbod geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel moet vormen.  

 

De verzoekende partij houdt het bij de loutere stelling dat het recht om op duurzame wijze contact te 

hebben met zijn Belgische vriendin haar wordt ontnomen, maar gaat volledig voorbij aan de hiervoor 

weergegeven motieven, en laat ze volstrekt ongemoeid, terwijl ze, in het licht van de fair-balancetoets 

die door de verwerende partij moet worden gedaan, wel degelijk van grote relevantie zijn. De 

verzoekende partij voert niet aan dat er hinderpalen zouden zijn die eraan in de weg zouden staan dat 

mevrouw D.W. haar voor de duur van het inreisverbod niet zou kunnen vergezellen naar haar land van 

herkomst, laat staan dat zij één en ander zou aantonen. Evenmin betwist zij dat, van zodra zij zou 

voldoen aan de wettelijke voorwaarden om een recht op verblijf te kunnen doen gelden in functie van 

haar Belgische partner, die op het ogenblik van de bestreden beslissing nog niet uit de echt gescheiden 

was van haar vorige echtgenoot, reden waarom volgens het verzoekschrift zij nog niet konden huwen,  

zij de opheffing of opschorting van het inreisverbod zou kunnen vragen. Een verwijzing naar de 

kinderwens en de miskraam van mevrouw D.W. doet aan het hiervoor gestelde geen afbreuk.  

 

De verzoekende partij verwijst nog naar de aanwezigheid van haar vader en haar oom in België, maar 

licht haar relatie tot hen op geen enkele wijze toe, en brengt geen enkel begin van bewijs bij. Daar de 

bescherming die artikel 8 van het EVRM hoofdzakelijk betrekking heeft op het kerngezin (EHRM 9 

oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94), kunnen andere familiebanden, zoals de aangehaalde, 

slechts uitzonderlijk gelijkgesteld worden met een familieleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gebruikelijke 

affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 

2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). Dergelijke elementen liggen niet voor.  

 

Een schending van de proportionaliteitstoets in het licht van artikel 8 van het EVRM is in de gegeven 

omstandigheden geenszins aannemelijk gemaakt.  

 

Wat ten slotte verzoekers verwijzing naar de asielaanvraag die hij had ingediend betreft, en zijn 

argument dat het niet correct zou zijn dat hij geen stappen zou hebben ondernomen om in België een 

verblijfstitel te bekomen, blijkt uit de stukken van het administratief dossier, en meer bepaald uit de 

bijlage 39bis, het volgende: de verzoekende partij werd op 7 december 2016 gecontroleerd door de 

Belgische autoriteiten, die vaststelden dat zij zich illegaal op het Belgische grondgebied bevond, waarna 

zij onder bijlage 13septies werd overgebracht naar een gesloten centrum alwaar de repatriëring werd 

geregeld voor 21 december 2016. Diezelfde dag nog diende de verzoekende partij haar asielaanvraag 
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in. In die omstandigheden kan de verwerende partij geen kennelijk onredelijk of onzorgvuldig handelen 

worden verweten waar zij heeft gesteld dat betrokkene niet heeft getwijfeld om op illegale wijze in België 

te verblijven. In de gegeven omstandigheden kan de asielaanvraag immers bezwaarlijk worden 

beschouwd als zijnde ingediend in tempore non suspecto. 

 

Samenvattend moet worden gesteld dat de verzoekende partij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de 

verwerende partij, door een inreisverbod op te leggen voor de duur van twee jaar, onwettig, 

onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zou hebben gehandeld. De middelen zijn niet gegrond.  

 

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.  

 

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 elf juli tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 


