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 nr. 192 818 van 28 september 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 2 mei 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 18 april 2017 tot afgifte 

van een inreisverbod. 

 

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 28 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. VERBEKE, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 18 april 2017 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot he opleggen 

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

gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan de heer 

naam: S(…) 

voornaam: S(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Pakistan 
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wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

 

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

volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 18/04/2017 gaat gepaard met dit inreisverbod (2) 

 

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 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

 

Betrokkene kreeg sedert zijn aankomst in België meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 12/08/2016 

dat hem betekend werd op 18/08/2016. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het 

is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. Er wordt geen 

termijn van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan 

verwacht worden dat een termijn van minder dan zeven dagen hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig 

te vertrekken. Een dwangverwijdering is proportioneel. Geen termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, 

toegekend. 

 

Om deze redenen wordt aan betrokkene in toepassing van art. 74/11, §1, 2°, van de wet van 15.12.1980 

een inreisverbod opgelegd. 

 

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

 

Uit de loutere omstandigheid dat betrokkene in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft 

opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming 

tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (Zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 

44328/98, Solomon v. Nederland, EHRM 31 juli 2008 nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; 

EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 

Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77.) 

 

Betrokkene diende op 14/02/2014, 21/11/2014 en op 25/04/2016 drie (3) aanvragen 19ter in met zijn 

vader, A(…) K(…), van Belgische nationaliteit. Deze aanvragen werden geweigerd en de beslissingen 

werden betekend. Een beroep tegen de tweede weigering werd eveneens verworpen. Echter, de 

verwijdering van betrokkene is niet disproportioneel met het oog op het recht op familiaal leven en 

impliceert geen beëindiging van de familiale relaties. Betrokkene maakt geenszins aannemelijk dat het 

familieleven niet elders dan in België kan worden verder gezet en dat de vader, gemachtigd tot verblijf 

betrokkene kan vervoegen. Immers, zijn vader kan zich begeven naar Pakistan. We kunnen dus 

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

 

Betrokkene woont in België samen met zijn Belgische vader, A(…) K(…). Het loutere feit dat hij bij zijn 

vader verblijft bewijst niet dat er een afhankelijkheidsverband bestaat andere dan de gewoonlijke 

betrekkingen van affectie die ouders binden met hun meerderjarig kind. Er dient op gewezen te worden 

dat gezinshereniging een recht is. Indien hij voldoet aan de wettelijke voorschriften wordt dit recht 

automatisch erkend. Niets belet dus betrokkene om, na zijn vertrek uit België, vanuit de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post in het buitenland een procedure op te starten voor een gezinshereniging 

vanaf de datum waarop betrokkene voldoet aan de voorwaarden om dergelijke procedure op te starten. 

We kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Pakistan geen schending van artikel 8 van het 

EVRM inhoudt. 

 

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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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt de verzoekende partij de schending op van de artikelen 62 en 74/11 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), de artikelen 2 en 3 van de wet van 

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

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

het EVRM), de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en 

de hoorplicht. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Gelet op artikel 62 vreemdelingenwet, artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991, alsook de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, dient een administratieve beslissing in vreemdelingenzaken 

afdoende gemotiveerd te zijn. 

 

Dit betreft enerzijds een noodzaak tot formele en anderzijds een noodzaak tot inhoudelijke motivatie in 

concreto. 

 

Een gebrekkige motivering staat hierbij gelijk aan een afwezigheid van motivering. Immers, een vage, 

duistere of niet ter zake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet plausibele 

motivering, stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen zijn hierbij niet afdoende (VAN 

HEULE, D., De motiveringsplicht en de vreemdelingenwet, T.V.R. 1993/2, 67-71). 

 

De formele motiveringsplicht waarborgt niet alleen dat de burger hierdoor duidelijk kennis kan nemen 

van alle elementen welke aan de basis van de beslissing liggen, alsook van de draagwijdte van deze 

beslissing (o.a. RvS nr. 45.623 van 30 december 1993), doch deze formele motiveringsplicht waarborgt 

tevens de goede werking van het gerechtelijk apparaat (o.a. RvS nr. 44.847 van 9 november 1993). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt vervolgens in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd 

haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding 

(RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing haar 

oordeel moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken 

(RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012). 

 

Verzoeker wordt een inreisverbod van 2 jaar afgeleverd, gemotiveerd op grond van artikel 74/11, §1, 

tweede lid, punt 2° Vw. 

 

Dit artikel bepaalt: 

 

"De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van e/k 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. " 

 

Bij het bepalen van de duurtijd van een inreisverbod beschikt verweerster over een discretionaire 

bevoegdheid, rekening houdende met de individuele omstandigheden (pro en contra) in het dossier. 

Aldus kan verweerster binnen zijn discretionaire bevoegdheid op dit punt (art. 74/11, §1, derde lid Vw) 

variëren tussen een inreisverbod van 1 dag tot een inreisverbod van maximum 3 jaar. 

 

Dit heeft evident zijn onmiddellijke impact op de motiveringsplicht: 

 

Hoe groter de discretionaire bevoegdheid of beoordelingsmarge van het bestuur, hoe strenger de 

motiveringsplicht wordt opgevat (RvS nr. 43.560 van 30 juni 1993, R.W. 1994-95, noot I. OPDEBEEK; 

RvS nr. 43.556, 30 juni 1993). 
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"De omvang van de motiveringsplicht is dus evenredig met de omvang van de discretionaire 

bevoegdheid waarover de overheid beschikt. Wanneer de toepasselijke regelgeving aan het bestuur 

de vrijheid laat om al dan niet een beslissing te nemen, of de keuze laat tussen verschillende 

mogelijke beslissingen, is het bestuur verplicht zijn keuze te verantwoorden. Ook bij de inruiling van 

vage normen, zal een uitgebreider motivering noodzake/ijk zijn. De precieze, concrete motieven 

moeten uitdrukkelijk en nauwkeurig worden vermeld. " (OPDEBEEK, I. en COOLSAET, A., Formele 

Motivering van bestuurshandelingen, Administratieve rechtsbibliotheek, Die Keure, Brugge, 1999, p. 

149, nr. 185). 

 

De discretionaire bevoegdheid / de beoordelingsmarge van verweerster is zéér groot inzake 

inreisverboden. 

De motivatieplicht kan in deze dan ook niet lichtzinnig worden opgevat. 

 

In casu is de gebruikte motivering niet afdoende draagkrachtig. 

 

Zo stelt de motivering o.a. 

 

"Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 

12.08.2016 dat hem betekend werd op 18.08.2016. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend nu de vreemdeling niet vrijwillig 

vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een termijn van minder dan zeven dagen hem 

evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken. Een dwangverwijdering is proportioneel. Geen 

termijn wordt, gelet op wat voorafgaat, toegekend." 

 

Deze beoordeling is manifest onzorgvuldig, zonder rekening te houden met de correcte feitentoedracht 

ter zake. 

 

Concluant werd effectief op 18.08.2016 een 'bijlage 20' ter kennis gesteld n.a.v. de weigering van diens 

verzoek tot gezinshereniging met diens Belgische vader (stuk 3). Verzoeker heeft hier wél correct 

juridisch gevolg aan gegeven. Immers zocht verzoeker een daadwerkelijk effectief rechtsmiddel (waar 

hij conform de Europese Richtlijnen ter zake immers recht op heeft), waartoe hij een raadsman 

contacteerde (ni. Mr. Jan D'H(…) te Brussel). Door Mr. D'H(…) werd op 17.09.2016 een beroep tot 

nietigverklaring ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarbij woonstkeuze werd 

gemaakt op het adres van deze raadsman (stuk 4). 

 

Nu blijkt verzoeker slachtoffer van een ongelukkige overmachtsituatie. Immers blijkt Mr. D'H(…) ziek te 

zijn gevallen waardoor deze diens briefwisseling niet tijdig kon opvolgen. 

 

Er blijkt aan Mr. D'H(…) op 23.09.2016 een aangetekend schrijven te zijn gericht met verzoek tot 

betaling van het rolrecht van de Raad. 

 

Pas ruim weken later werden verzoeker en diens familie op de hoogte gebracht van dit schrijven, 

waarna zij onmiddellijk dit rolrecht alsnog betaalden. 

 

Evenwel volgde op 16.02.2017 onverbiddelijk een arrest nr. 182.420 waarin werd geoordeeld dat het op 

13.10.2016 betaalde rolrecht van 186 EUR laattijdig was betaald, waardoor de zaak van de rol wordt 

geschrapt. 

 

Verzoeker - ongelukkig en te goeder trouw - heeft hiermee aldus wél juridisch correct gevolg gegeven 

aan de beslissing van verweerster van 18.08.2016 doch werd het slachtoffer van een overmachtsituatie 

in diens hoofde n.a.v. de woonstkeuze zoals door diens toenmalig raadsman weerhouden in diens 

verzoekschrift. 

 

De bestreden beslissing maakt van deze werkelijke feitelijke toedracht geen enkele melding, doch doet 

in tegendeel voorkomen alsof verzoeker eenvoudigweg deze beslissing van 18.08.2016 naast zich neer 

heeft gelegd en zich wenst te nestelen in illegaal verblijf in België. 

 

Niets is minder waar, 
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Verzoeker was inmiddels samen met diens familie bezig met het verzamelen van de laatste door de 

DVZ verzochtte stukken zoals ontbrekend inzake het "ten laste zijn" van verzoeker t.a.v. diens Belgische 

vader. 

 

Verzoeker was er net in geslaagd om deze stukken te verzamelen en bereidde een nieuwe ernstige 

aanvraag tot gezinshereniging voor... doch werd opgesloten in het CIB vooraleer hij deze ernstige 

nieuwe aanvraag tot gezinshereniging met een Belgische ascendent van wie verzoeker ten laste is kon 

indien. 

 

Door evenwel met de correcte feitelijke toedracht geen enkele rekening te houden doch in tegendeel 

door te pogen voorhouden als zou verzoeker zich van een voorgaand bevel op geen enkele wijze 

hebben aangetrokken, teneinde op deze wijze te motiveren dat géén termijn tot vrijwillig vertrek dient te 

worden toegekend, schendt verweerder de materiële motivatieplicht alsook het zorgvuldigheidsbeginsle. 

 

Ook de verdere motivatie van de bestreden beslissing inzake artikel 8 EVRM is tegenstrijdig en 

incorrect: 

 

"Uit de loutere omstandigheid dat betrokkene in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft 

opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tôt verblijf en 

bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 EVRM. 

(...) 

Betrokkene maakt geenszins aannemelijk dat het familieleven niet elders dan in België kan worden 

verdergezet en dat de vader, gemachtigd tot verblijf betrokke kan vervoegen. Immers, zijn vader kan 

zich begeven naar Pakistan. We kunnen dus conduderen dat een terugkeer naar Pakistan geen 

schending van artikel 8 EVRM inhoudt. " 

 

Verweerster gaat hierbij vooreerst voorbij aan het feit dat het gezins- en familieleven tussen vader en 

diens kinderen niet "in precair en illegaal verblijf is opgebouwd in België" doch dat dit gezins- en 

familieleven van verzoeker en diens vader alreeds van bij verzoekers geboorte bestaat. Verzoeker kan 

zich bijgevolg wel degelijk beroepen op de bescherming van artikel 8 EVRM. 

 

Vervolgens gaat verweerster in haar blote bewering dat de vader maar terug moet keren naar Pakistan 

volkomen voorbije aan de Belgische nationaliteit van verzoekers vader. Conform artikel 3 van het vierde 

protocol bij het EVRM kunnen/mogen eigen onderdanen niet uitgewezen worden. De blote bewering dat 

verzoekers Belgische vader maar dient te verkassen naar Pakistan is dan ook minstens kennelijk 

onredelijk te noemen. 

 

Om met voldoende kennis van zaken en dus op een zorgvuldige wijze tot een oordeel te komen 

over de eventuele humanitaire redenen om af te zien van het opleggen van een inreisverbod dan 

wel over de specifieke omstandigheden die de duur van het inreisverbod kunnen beïnvloeden, 

kwam het aan de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris toe om de verzoeker vooraf in 

kennis te stellen van het feit dat en de gronden waarop jegens hem een inreisverbod wordt 

overwogen, hem de gelegenheid te bieden zijn standpunt hieromtrent te laten kennen en hem toe te 

laten om op nuttige wijze voor zijn belangen op te komen, en dit onafhankelijk van enig verzoek 

vanwege de verzoeker daartoe (cf. RvS 20 april 2010, nr. 203.094). 

 

(RvV nr. 178.405 van 25 november 2016) 

 

Verweerster heeft in casu geen enkel correct ernstig en zorgvuldig individueel onderzoek gevoerd, 

teneinde rekening te kunnen houden met alle correcte individuele elementen van deze zaak. 

 

Evenzoveel werd in deze de hoorplicht geschonden, alwaar het verzoeker hierdoor minstens onmogelijk 

werd gemaakt om zijn correcte individuele omstandigheden zoals hierboven beschreven m.o.o. een 

individueel onderzoek te duiden t.a.v. verweerster, teneinde deze te zien komen tot een inreisverbod dat 

merkelijk lager zou liggen of desgevallend zelfs helemaal niet zou zijn opgelegd in het licht van zijn 

individuele situatie. 

 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van, State houdt de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een maatregel kan worden genomen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die zijn belangen zwaar kan treffen, zonder dat hem vooraf de gelegenheid wordt 

gegeven zijn standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze voor zijn belangen op te komen. 
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Bij gebreke aan enig formele wetgeving ter zake, is de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur slechts van toepassing als aan onderstaande twee cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

 

1. De overheid neemt een individuele beslissing die de betrokkene ernstig in zijn belangen aantast; 

2. De maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van de betrokkene, met name een gedrag 

dat hem als een tekortkoming wordt aangerekend (RvS 24 mei 2012, nr. 219.470; RvS 16 juni 2011, 

nrs. 213.887 en 213.888; RvS 17 februari 2011, nr. 211.309; RvS 20 april 2010, nr. 203.094; RvS 1 

juni 2009, nr. 189.314; RvS 16 februari 2004, nr. 128.184). 

 

Bij een inreisverbod (quod in casu) is aan deze beide voorwaarden voldaan, derwijze dat de hoorplicht 

van toepassing is en het de gemachtigde toekwam om alvorens een inreisverbod op te leggen, 

verzoekster de gelegenheid te bieden om hieromtrent haar standpunt uiteen te zetten en op nuttige 

wijze voor haar belangen op te komen (zie in die zin RvV 27 augustus 2014, nr. 128.272). 

 

In dit verband dient tevens te worden gewezen op het bepaalde in artikel 74/11, §1 eerste lid van de 

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

vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval en artikel 

74/11, §2, tweede lid van de Vreemdelingenwet dat bepaalt dat de minister of zijn gemachtigde zich 

kan onthouden van het opleggen van een inreisverbod in individuele gevallen, omwille van 

humanitaire redenen. De hoorplicht in het kader van de besluitvorming die leidt tot het opleggen van 

een inreisverbod hangt dan ook nauw samen met de genoemde bepalingen van artikel 47/11 van de 

Vreemdelingenwet 

 

(RvV nr. 128.272 van 27 augustus 2014, T.Vreemd. 2014, p. 408) 

 

Indien verzoekster correct en tijdig op een ernstige wijze gehoord was geworden, had hij minstens zijn 

concrete individuele situatie kunnen duiden, mits verwijzing naar de correcte feitelijke toedracht zoals 

hierboven beschreven, waarbij verzoeker ongelukkig maar te goeder trouw slachtoffer werd van een 

overmachtsituatie voor de Raad. 

 

Hiermee toont verzoeker afdoende aan dat geen sprake is van een hypothetisch geval doch van een 

concrete individuele situatie in diens hoofde, waarbij een schending van het hoorrecht dient te worden 

vastgesteld, gezien bij het horen van verzoeker duidelijk tot een andere inschatting van het opgelegde 

inreisverbod kon zijn gekomen door verweerster. 

 

"Het niet horen van de verzoeker heeft in casu dan ook een bepalende invloed op de strekking van 

de bestreden beslissing, zodat het vastgestelde gebrek in de besluitvorming de vernietiging van de 

bestreden beslissing met zich meebrengt. " 

 

(RvV nr. 128.272 van 27 augustus 2014, T. Vreemd. 2014, p. 408) 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na 

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

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grand daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(RvS 17 januari 2007, nr. 166.860; RvS 7 december 2001, nr. 101.624- RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). 

 

Verweerder is in casu duidelijk niet van alle juiste feitelijke gegevens uitgegaan, terwijl hij bijgevolg 

kennelijk onredelijk tot zijn besluit is gekomen, mits schending van het hoorrecht in hoofde van 

verzoekster alsook mits disproportionele schending van haar individuele belangen. Minstens is de 

bestreden beslissing kennelijk onvoldoende gemotiveerd alsook fundamenteel onzorgvuldig op dit punt.”  

 

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

bestuurshandelingen, alsook artikel 62 van de Vreemdelingenwet 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 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

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) 

 

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 gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

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

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

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

 

Van een schending van het evenredigheidsbeginsel kan slechts sprake zijn wanneer een beslissing 

berust op feitelijk juiste en op zich rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding 

bestaat tussen die motieven en de inhoud van de beslissing (RvS 29 januari 2015, nr. 230.023). 

 

Het bestreden inreisverbod werd opgelegd krachtens artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet. Deze 

bepaling luidt als volgt: 

 

Artikel 74/11 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 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 inreisver-bod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid. 

§ 2 

De minister of zijn gemachtigde onthoudt zich er van een inreisverbod op te leggen wanneer hij het 

verblijf van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 61/3, § 3, of 61/4, § 2 beëindigt, 

onverminderd § 1, tweede lid, 2°, op voorwaarde dat hij geen gevaar vormt voor de openbare orde of 

nationale veiligheid. 

De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in 

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen.” 

 

2.3. De verzoekende partij betoogt dat de bestreden beslissing onzorgvuldig tot stand is gekomen, 

zonder rekening te houden met de correcte feitentoedracht ter zake. Zij stelt op 18 augustus 2016 

inderdaad kennis te hebben genomen van het bevel om het grondgebied te verlaten maar betoogt dat zij 

hier wel gevolg aan heeft gegeven, in die zin dat zij een raadsman contacteerde, Mr. J(…) D(…), die 

vervolgens op 17 september 2016 een beroep tot nietigverklaring van de beslissing van 18 augustus 

2016 heeft ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: De Raad).Het rolrecht werd 

echter, door een geval van overmacht, niet tijdig betaald en de Raad heeft bij arrest vastgesteld dat de 

zaak van de rol moest worden geschrapt. De verzoekende partij heeft dus wel juridisch correct gevolg 

gegeven aan de beslissing van 18 augustus 2016 maar dat zij het slachtoffer van een 

overmachtssituatie is geworden. Zij stelt dan ook dat de bestreden beslissing foutief stelt dat 

verzoekende partij zich in illegaal verblijf wenst te nestelen gezien zij stukken aan het verzamelen was 

om een nieuwe aanvraag in te dienen. 
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Het inreisverbod werd opgelegd omdat een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. In 

het bijzonder verwijst de verwerende partij naar het bevel om het grondgebied te verlaten van 12 

augustus 2016, ter kennis gebracht op 18 augustus 2016. In de mate dat de verzoekende partij dit 

motief onderuit wil halen door te stellen dat zij in feite wel een gevolg heeft gegeven aan dat bevel door 

te trachten een beroep in te stellen maar dat zij daar door overmacht toe werd verhinderd, moet worden 

vastgesteld dat zij niet kan worden bijgetreden. In het arrest nr. 182 420 van 16 februari 2017 werd 

vastgesteld dat het rolrecht, dat op 13 oktober 2016 werd voldaan, niet binnen de daartoe toegestane 

termijn werd betaald en dat de verzoekende partij niet op de terechtzitting was, noch er was 

vertegenwoordigd. Bij gebrek aan enige indicatie over het bestaan van overmacht die een tijdige 

betaling zou hebben verhinderd werd de zaak van de rol geschrapt.   

 

De verzoekende partij stelt dat zij, nadat zij op de hoogte was van de situatie van haar voormalig 

raadsman, het rolrecht onmiddellijk betaalde, op 13 oktober 2016; vanaf dat ogenblik had zij ervoor 

kunnen zorgen dat zij het nodige deed om haar rechten te vrijwaren. Echter, met een beschikking van 

24 januari 2017 werd zij uitgenodigd om te verschijnen voor de Raad op 14 februari 2017, ter 

gelegenheid waarvan zij de overmachtssituatie uit de doeken had kunnen doen. De mogelijkheid 

daartoe blijkt overigens uit de bewoordingen van het arrest. De verzoekende partij is op deze zitting 

noch verschenen, noch vertegenwoordigd en heeft er aldus zelf voor geopteerd om te verzaken aan 

haar recht om een situatie van overmacht te trachten aan te tonen. Daar komt dan nog eens bij dat zij 

evenmin een cassatieberoep tegen dit arrest heeft ingediend bij de Raad van State. Niet alleen is het 

bedoelde bevel om het grondgebied te verlaten inmiddels definitief in het rechtsverkeer, maar bovendien 

kan de verzoekende partij de verwerende partij niet verwijten geen afdoende onderzoek te hebben 

gedaan, nu uit het arrest van de Raad, het weze herhaald, onmiskenbaar blijkt dat geen overmacht was 

aangetoond inzake de laattijdige betaling van het rolrecht.  Derhalve toont de verzoekende partij niet 

aan dat de vaststelling dat een vroegere beslissing niet werd uitgevoerd, niet afdoende zou zijn in het 

licht van de motivering van de beslissing die werd genomen om een inreisverbod op te leggen, zoals de 

wet dat voorziet. De bewering van de verzoekende partij dat zij net een nieuwe aanvraag tot 

gezinshereniging aan het voorbereiden was, doet aan het hiervoor gestelde geen afbreuk, nog 

daargelaten de vaststelling dat dit niet is aangetoond. 

 

In de mate dat de verzoekende partij haar hele betoog betrekt op de beslissing van de verwerende partij 

om geen termijn voor vrijwillig vertrek toe te kennen, moet erop worden gewezen dat het toekennen van 

een dergelijke termijn binnen dewelke het grondgebied moet worden verlaten in toepassing van artikel 

74/14 van de Vreemdelingenwet een modaliteit is van het bevel om het grondgebied te verlaten, dat niet 

werd aangevochten met het huidige beroep. De herhaling van de motieven dienaangaande in de thans 

bestreden beslissing is overtollig.  

 

2.4. De verzoekende partij gaat vervolgens in op de motivatie van de bestreden beslissing inzake artikel 

8 van het EVRM. 

 

Artikel 8 van het EVRM 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 rechten en 

vrijheden van anderen”. 

 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens (hierna verkort het EHRM) dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot 

maatregelen die een inmenging uitmaken op het gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze 

rekening moet houden met de belangen die door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt 

zowel voor situaties van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. 

Nederland, par. 66) als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 

52701/09, Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHRM 10 juli 2014, nr. 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, 

par. 68).  
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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, 

zoals verzoekster aanvoert, 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 EHRM volgt dat bij de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 

van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het 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 gemachtigde alle relevante feiten en omstandigheden in zijn belangenafweging heeft 

betrokkenen, indien dit het geval is, of de gemachtigde 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 gezinsleven 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 (RvS 26 juni 2014, nr. 227.900 en RvS 11 december 2015, nr. 233.222). 

 

De bestreden beslissing stelt dienaangaande het volgende: 

 

“Uit de loutere omstandigheid dat betrokkene in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft 

opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming 

tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (Zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 

44328/98, Solomon v. Nederland, EHRM 31 juli 2008 nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; 

EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 

Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77.) 

 

Betrokkene diende op 14/02/2014, 21/11/2014 en op 25/04/2016 drie (3) aanvragen 19ter in met zijn 

vader, A(…) K(…), van Belgische nationaliteit. Deze aanvragen werden geweigerd en de beslissingen 

werden betekend. Een beroep tegen de tweede weigering werd eveneens verworpen. Echter, de 

verwijdering van betrokkene is niet disproportioneel met het oog op het recht op familiaal leven en 

impliceert geen beëindiging van de familiale relaties. Betrokkene maakt geenszins aannemelijk dat het 

familieleven niet elders dan in België kan worden verder gezet en dat de vader, gemachtigd tot verblijf 

betrokkene kan vervoegen. Immers, zijn vader kan zich begeven naar Pakistan. We kunnen dus 

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

 

Betrokkene woont in België samen met zijn Belgische vader, A(…) K(…). Het loutere feit dat hij bij zijn 

vader verblijft bewijst niet dat er een afhankelijkheidsverband bestaat andere dan de gewoonlijke 

betrekkingen van affectie die ouders binden met hun meerderjarig kind. Er dient op gewezen te worden 

dat gezinshereniging een recht is. Indien hij voldoet aan de wettelijke voorschriften wordt dit recht 

automatisch erkend. Niets belet dus betrokkene om, na zijn vertrek uit België, vanuit de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post in het buitenland een procedure op te starten voor een gezinshereniging 

vanaf de datum waarop betrokkene voldoet aan de voorwaarden om dergelijke procedure op te starten. 

We kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Pakistan geen schending van artikel 8 van het 

EVRM inhoudt.” 

 

De verzoekende partij betoogt dat de bestreden beslissing in de fout gaat waar zij stelt dat het gezins-en 

familieleven tussen vader en diens kinderen in precair en illegaal verblijf is opgebouwd in België nu dit 

gezins- en familieleven tussen verzoekende partij en diens vader reeds bestaat sinds haar geboorte 

waardoor zij beroep kan doen op de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

 

De Raad stelt echter vast dat verzoekende partij uitgaat van een foutieve lezing van de bestreden 

beslissing nu daarin wordt gesteld dat de loutere omstandigheid dat betrokkene in precair en illegaal 

verblijf een privéleven heeft opgebouwd in België, geen gerechtigde verwachting op een toelating tot 
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verblijf en bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM kan teweegbrengen. Deze 

alinea heeft dus betrekking op het privéleven van de verzoekende partij, en het is pas in de 

daaropvolgende passages dat er wordt geoordeeld over het gezins- en familieleven tussen verzoekende 

partij en haar vader. 

 

Verder stelt de verzoekende partij dat de bestreden beslissing foutief stelt dat haar vader dan maar 

terug moet keren naar Pakistan, nu eigen onderdanen niet uitgewezen mogen worden. Het is kennelijk 

onredelijk, zo betoogt de verzoekende partij, te stellen dat haar Belgische vader “maar dient te 

verkassen naar Pakistan”.  

 

Dienaangaande moet worden benadrukt dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op 

respect voor het gezinsleven niet absoluut is. 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). 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 van 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 supra vermelde ‘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 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). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal elementen in rekening 

genomen, met name de mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk wordt verbroken, de omvang van de 

banden in de verdragsluitende staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die 

verhinderen dat het gezinsleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze 

elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van immigratiecontrole of overwegingen 

inzake openbare orde.  

 

In casu stelt de Raad vast dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing wel 

degelijk deze afweging heeft gemaakt en een verantwoording heeft gegeven in het licht van artikel 8 van 

het EVRM. Zij heeft er namelijk in eerste instantie op gewezen dat de drie aanvragen tot 

gezinshereniging met de vader werden geweigerd, dat de verwijdering van betrokkene niet 

disproportioneel is met het oog op het recht op familiaal leven en geen beëindiging van de familiale 

relatie impliceert, nu de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat het familieleven niet elders dan in 

België kan worden verder gezet en dat de vader de verzoekende partij kan vervoegen in Pakistan. 

Veder wordt gesteld dat het loutere feit dat de verzoekende partij bij haar vader verblijft niet bewijst dat 
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er een afhankelijkheidsverband bestaat andere dan de gewoonlijke betrekkingen van affectie die ouders 

binden met hun meerderjarig kind, en wordt erop gewezen dat gezinshereniging een recht is en dat, 

indien zij voldoet aan de wettelijke voorschriften, dit recht automatisch wordt erkend, zodat niets de 

verzoekende partij belet om, na haar vertrek uit België, vanuit de bevoegde diplomatieke of consulaire 

post in het buitenland een procedure op te starten voor een gezinshereniging vanaf de datum waarop 

betrokkene voldoet aan de voorwaarden om dergelijke procedure op te starten. De verwerende partij 

concludeert daarop geen schending van artikel 8 van het EVRM voorligt.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de gemachtigde de afweging van de betrokken belangen in het licht van 

artikel 8 van het EVRM wel degelijk heeft gemaakt en hierover genoegzaam heeft gemotiveerd. Met de 

loutere stelling dat haar vader de Belgische nationaliteit heeft en eigen onderdanen niet uitgewezen 

mogen worden zodat het kennelijk onredelijk is te stellen dat hij dan maar “dient te verkassen naar 

Pakistan”, doch zonder concrete argumenten aan te voeren die zouden wijzen op een kennelijk 

disproportionele beoordeling,  toont de verzoekende partij niet aan dat de verwerende partij artikel 8 van 

het EVRM zou hebben geschonden.  

 

2.5. Ten slotte betoogt verzoekende partij dat de hoorplicht is geschonden en dat het haar daardoor 

onmogelijk werd gemaakt haar concrete situatie te duiden, zijnde dat zij ongelukkig maar te goeder 

trouw slachtoffer werd van een overmachtssituatie, teneinde de verwerende partij zien te komen tot een 

inreisverbod dat minder lang zou duren of zelfs helemaal niet zou zijn opgelegd.  

 

In casu moet het recht om te worden gehoord worden toegepast als zijnde een algemeen beginsel van 

Unierecht, nu de bepalingen met betrekking tot het inreisverbod de omzetting vormen van artikel 11 van 

de Terugkeerrichtlijn (i.e. Richtlijn 2008/115/EG over gemeenschappelijke normen en procedures in de 

lidstaten voor de terugkeer van onderdanen die illegaal op hun grondgebied verblijven).   

 

Opdat de verzoekende partij een belang zou hebben bij haar grief dat zij, voorafgaand aan het nemen 

van de bestreden beslissing, niet werd gehoord, moet zij aannemelijk maken dat de bestreden 

beslissing mogelijks anders had kunnen zijn mocht zij zijn gehoord. Immers, niet elke onregelmatigheid 

bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een administratieve procedure  levert een schending van dit 

recht op, en niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen leidt stelselmatig tot de onrechtmatigheid 

van het genomen besluit (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39).  

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad dus aan de hand van de specifieke 

feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekende partij in casu specifieke 

omstandigheden had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het opleggen van een 

inreisverbod  hadden kunnen beïnvloeden (cfr. HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 

40). 

 

In casu kan worden verwezen naar hetgeen onder punt 2.3 werd gesteld. Hieruit blijkt dat de 

beweringen van de verzoekende partij dat zij het slachtoffer is geworden van een overmachtssituatie 

danig te moeten worden genuanceerd in het licht van het feit dat zij heeft verzaakt aan de mogelijkheid 

om één en ander toe te lichten toen zij daartoe bij beschikking van 24 januari 2017 werd uitgenodigd 

door de Raad in het kader van haar beroep tegen de bijlage 20 met daarin begrepen het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 12 augustus 2016. Nu uit het arrest nr. 182 420 van de Raad van 16 

februari 2017 duidelijk is gebleken dat een overmachtssituatie niet was aangetoond –niettegenstaande 

hiervoor werd vastgesteld dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij daartoe niet in de mogelijkheid 

zou zijn geweest- en zij tegen dit arrest geen cassatieberoep had ingediend, maakt de verzoekende 

partij niet aannemelijk dat zij omtrent deze vermeende overmacht specifieke omstandigheden had 

kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het opleggen van een inreisverbod  hadden 

kunnen beïnvloeden. In die omstandigheden kan de verzoekende partij zich niet op dienstige wijze 

beroepen op de schending van het recht om te worden gehoord.    

 

2.6. De verzoekende partij heeft geen onwettig of kennelijk onredelijk of onzorgvuldig handelen 

vanwege de verwerende partij aangetoond. Het enig middel is dan ook ongegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig september 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 

 


