
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 95 535 van 22 januari 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 26 oktober 2012 

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

staatssecretaris van 29 september 2012 houdende bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 november 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 december 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat N. DE POORTERE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 29 september 2012 wordt aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod van drie jaar gegeven (bijlage 13septies). Dit is de bestreden beslissing die op 18 oktober 

2012 werd uitgevoerd: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering (…) 

de persoon die verklaart zich M. S, A. te noemen, geboren op (…)1992, en welke verklaart van ; 

Braziliaanse nationaliteit te zijn (…) 

het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) van de 

volgende Staten : (…) 

Het bevel om het grondgebied te verlaten gaat gepaard met een inreisverbod, dat krachtens artikel 3, 

eerste , lid, 9° van de wet van 15 december 1980 wordt uitgevaardigd. (…) 
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Krachtens artikel 7 van de! wet van 15 december 1980 wordt een beslissing tot verwijdering om de 

volgende redenen voor een onderdaan van een derde land genomen : 

1° wanneer hij In het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

artikel 74/14 §3,1°: er bestaat een risico op onderduiken (…) 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig identiteitsdocument en/of van een geldig reisdocument. 

Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in België (…) 

In uitvoering van artikel 74/11, §1, tweede lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de beslissing  

tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van drie jaar omdat: 

1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; (…) 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Gezien betrokkene geen officieel adres in België heeft bestaat het risico op onderduiken, reden waarom 

geen enkel uitstel om het grondgebied te verlaten wordt toegestaan en de beslissing tot verwijdering 

gepaard gaat met een inreisverbod van drie jaar. (…)…“ 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), 

juncto artikel 39/2, § 2 van de vreemdelingenwet kan een vreemdeling bij de Raad een annulatieberoep 

instellen wanneer hij doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zo veel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl. St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, p. 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel, en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr.148.037). 

 

Opdat de verzoekende partij een belang zou hebben bij het beroep tot nietigverklaring volstaat het niet 

dat zij gegriefd is door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van 

de bestreden beslissing moet de verzoekende partij bovendien enig voordeel opleveren en dus een 

nuttig effect sorteren.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij werd gerepatrieerd op 18 oktober 2012. 

Verzoekende partij betwist dit gegeven ter terechtzitting niet. Aangezien de bestreden beslissing werd 

uitgevoerd, kan verzoekende partij in principe geen voordeel meer halen uit het door haar ingestelde 

beroep.  

 

Het belang dat verzoekende partij heeft om op te komen tegen een bevel om het grondgebied te 

verlaten gaat evenwel  niet altijd verloren enkel door de tenuitvoerlegging ervan. Er mag immers geen 

bevel  om het grondgebied te verlaten worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal 

verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het EVRM (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). Dit blijkt 

ook uit het gestelde in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet.   

 

Aangezien de bevelscomponent van de bestreden beslissing reeds werd uitgevoerd, kan de verzoekster 

geen voordeel meer halen uit het ingestelde beroep, in zoverre dit gericht is tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Anderzijds kan niet worden ontkend dat verzoekster wegens het inreisverbod 

dat deel uitmaakt van de bestreden beslissing een nadeel ondervindt daar het inreisverbod nog steeds 

effecten sorteert zodat een vernietiging ervan aan de verzoekster een tastbaar voordeel verschaft. De 

bestreden beslissing betreft  één beslissing, die weliswaar verschillende componenten bevat, maar zij is 

in rechte één en ondeelbaar, zodat de component inzake het inreisverbod er in rechte niet kan van  

worden afgesplitst (cf. RvS 28 juni 2010, nr. 205.924). Indien een middel dat gericht is tegen het 

inreisverbod gegrond is, dient de bestreden beslissing derhalve in haar geheel vernietigd te worden. 

Derhalve noodzaakt dit een onderzoek van de middelen betreffende het inreisverbod. 

 

Het EVRM primeert op de vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van onderliggende 

procedure de gegrondheid te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een schending van 
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de hogere verdragsbepalingen. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern beroep waardoor de 

inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan worden verkregen, ook al 

beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de manier waarop ze de 

verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/ 

Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291). Er anders over oordelen 

zou het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel uithollen (cf. RvS 13 december 2011, nr. 216.837). 

In casu wordt in het verzoekschrift de schending opgeworpen van artikel 8 van het EVRM.  

 

De ontvankelijkheid van het ingesteld beroep hangt in casu dan ook samen met de conformiteit van de 

bestreden beslissing met artikel 8 van het EVRM. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van: artikel 62 Vreemdelingenwet en artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 inzake de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht, artikel 74/11, van de Vreemdelingenwet : artikel 8 EVRM : Richtlijn 

2008/115/EG van 16 december 2008; het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur. 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 gemotiveerd te zijn. Dit betreft enerzijds een noodzaak tot formele en anderzijds 

een noodzaak tot inhoudelijke motivatie. 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. RvSt nr. 45.623 van 30 december 1993), doch deze formele 

motiveringsplicht waarborgt tevens de goede werking van het gerechtelijk apparaat (o.a. RvSt 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 (RvSt 2 februari 2007, nr. 167.411; RvSt 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). Concreet wat betreft het inreisverbod stelt de 

bestreden beslissing als (enige) motivering: 

"Gezien betrokkene geen officieel adres in België heeft bestaat het risico op onderduiken, reden 

waarom geen enkel uitstel om het grondgebied te verlaten wordt toegestaan en de beslissing tot 

verwijdering gepaard gaat met een inreisverbod van drie jaar. " 

Artikel 74/11 van de vreemdelingenwet stelt dat de minister of zijn gemachtigde zich kan onthouden van 

het opleggen van een inreisverbod in individuele gevallen, omwille van humanitaire reden, terwijl het 

inreisverbod evenmin kan ingaan tegen bepalingen betreffende het recht op internationale bescherming 

zoals voorzien in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet. Bij elke oplegging van een 

inreisverbod dient verweerder immers een individueel onderzoek door te voeren waarbij men rekening 

moet houden met een aantal fundamentele rechten zoals er zijn: recht op asiel, recht op privé- en 

gezinsleven, ... De bepaling inzake inreisverbod werd in de vreemdelingenwet ingevoerd als omzetting 

van artikel 11 van de richtlijn 2008/115/EG (hierna: de richtlijn - zie stuk 4). De richtlijn legt echter op dat 

men tot een individueel onderzoek moet overgaan (overweging 6) en dat men rekening dient te houden 

met "alle omstandigheden eigen aan het geval" alsook dat de evenredigheidsregels dienen te worden 

gerespecteerd (zie ook Pari. St. Kamer, doc. 53-1825/001, blz. 23 in fine). Concreet stelt de richtlijn 

(stuk 4) dat de beslissingen die op grond van deze richtlijn worden genomen (i.e. het inreisverbod) geval 

per geval dient te worden vastgesteld en op objectieve criteria dient te berusten, die zich niet beperken 

tot het loutere feit van het illegaal verblijf. Overeenkomstig art. 7 van de richtlijn wordt in een 

terugkeerbesluit in principe vooreerst een passende termijn voor vrijwillig vertrek van zeven tot dertig 

dagen vastgelegd. Overeenkomstig art. 7.3 van de richtlijn kan voor de duur van deze termijn van 

vrijwillig vertrek bepaalde verplichtingen worden opgelegd aan de vreemdeling om het risico op 

onderduiken te beperken, zoals de verplichting om zich regelmatig te melden bij de autoriteiten, een 

voldoende financiële zekerheid te stellen, documenten voor te leggen of op een bepaalde plaats te 

verblijven. Enkel indien er een manifest risico op onderduiken bestaat of een aanvraag voor 

verblijfsvergunning als kennelijk ongegrond dan wel frauduleus afgewezen is, dan wel indien de 

betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde, openbare veiligheid of nationale veiligheid, 
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kunnen de lidstaten afzien van het toekennen van een termijn van vrijwillig vertrek, dan wel een termijn 

toekennen die korter is dan zeven dagen. In casu werd aan verzoekster in het verleden nog nooit een 

bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd, zodat zij geen "persistente weigeraar" uitmaakt in de 

zin van artikel 74/11, §1, 2° vreemdelingenwet. Eén en ander blijkt ook uit het gegeven dat verzoekster 

vrijwillig alle medewerking heeft verleend aan haar verwijdering, waarbij zij op 18.10.2012 vrijwillig is 

vertrokken bij de eerste "repatriëringspoging" en zich aldus helemaal niet heeft verzet waardoor een 

begeleiding/escorte nodig was. Welkdanig risico op onderduiken in hoofde van verzoekster is volkomen 

overtrokken en in niets gestaafd/gemotiveerd door verweerder, alwaar verzoekster vast verblijf hield bij 

haar zieke moeder dewelke zij verzorgde, alsook haar broer. Ondanks haar 'illegaal verblijf' bestond er 

in hoofde van verzoekster dan ook geen enkel aanwijsbaar risico op onderduiken zoals ten onrechte 

voorgehouden door verweerder. Ten andere, door enkel en alleen te motiveren dat "gezien verzoekster 

geen officieel adres in België heeft, het risico op onderduiken bestaat' zonder enige verdere 

argumentatie omtrent waarom dit risico wel degelijk zou bestaan, holt verweerder alvast integraal de 

bepalingen van artikel 7 van de richtlijn uit, volgens hetwelk het vrijwillig vertrek primeert op de 

verwijdering. Artikel 7 van de richtlijn stelt net daarom zelfs expliciet de mogelijkheid van 'modaliteiten 

zoals gekoppeld aan de termijn voor vrijwillig vertrek voor' (art. 7.3 van de richtlijn). Tevens beperkt 

verweerder zich hiermee tot een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, wat niet 

afdoende is in het licht van de formele motivatieplicht. Het is voor verzoekster, dewelke nog nooit een 

bevel om het grondgebied te verlaten heeft gekregen én vast verblijf hield te 1000 BRUSSEL, (…), 

alwaar zij haar zieke moeder verzorgde, dan ook onbegrijpelijk waarom haar geen termijn voor vrijwillig 

vertrek wordt toegekend in de bestreden beslissing en waarom haar een inreisverbod van niet minder 

dan drie jaar wordt afgeleverd. De ratio legis van het inreisverbod is immers duidelijk: "frauderende 

vreemdelingen" en gevaren voor de openbare orde en openbare veiligheid uit België houden (zie stuk 

3). Het weze duidelijk dat verzoekster, bij een deugdelijk individueel onderzoek zoals doorgevoerd had 

moeten worden door verweerder, niet onder deze categorie van vreemdelingen valt. Indien een 

beslissing is gebaseerd op stijlformules die voor eender welke andere weigeringsbeslissing kunnen 

gelden, waarbij aldus geen zekerheid bestaat of er in casu wel degelijk een "individueel onderzoek dat 

rekening houdt met alle omstandigheden eigen aan het geval" is gevoerd zoals nochtans 

voorgeschreven in de parlementaire werken van de wet van 19.01.2012 tot invoering van het 

inreisverbod zoals nu voorzien in artikel 74/11 van de vreemdelingenwet), maakt dit zowel verzoekster 

als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onmogelijk om met kennis van zaken een deugdelijk 

beroep in te dienen omdat het verzoekende partij immers niet in staat stelt om te begrijpen OP grond 

van welke feitelijke gegevens de beslissing is genomen. Daarenboven zal ook de Raad voor 

Vreemdelingen- betwistingen in de onmogelijkheid verkeren om een controle van de feiten uit te voeren, 

(zie naar analogie in de motivatie in de procedure 9ter: RvV nr. 85.963 van 21 augustus 20121. De 

conclusie is in casu dan ook duidelijk: "Doordat zowel de bestreden beslissing als het advies gebruik 

maken van een stijlformule die niet toelaat de determinerende motieven in feite te begrijpen, is de 

motivering van de bestreden beslissing derhalve niet pertinent en daadkrachtig. De door de verwerende 

partij in haar nota met opmerkingen geciteerde rechtspraak laat niet toe tot een ander besluit te komen. 

De formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit artikel 62 van de vreemdelingenwet en de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, werd miskend." Minstens kan verzoekster uit de bestreden 

beslissing niet begrijpen hoe haar recht op gezins- en privéleven met haar zieke moeder met wie zij 

samenwoonde en dewelke zij verzorgde (art. 8 EVRM) in rekening werd gebracht, dan wel of in casu 

zelfs wel (al dan niet) een "individueel onderzoek rekening houdend met alle omstandigheden eigen aan 

het geval dat het evenredigheidsbeginsel respecteert", zou zijn doorgevoerd. De formele 

motiveringsplicht zoals voortvloeit uit art. 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 werden dan ook manifest miskend.” 

 

3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd 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, 
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of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

Artikel 74/11 van de vreemdelingenwet 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 

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. 

§ 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. 

§ 3. Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend. 

Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.” 

 

Artikel 74/14 van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend. 

Indien de onderdaan van een derde land een gemotiveerd verzoek indient bij de minister of diens 

gemachtigde, wordt de termijn, vermeld in het eerste lid, en die is toegekend om het grondgebied te 

verlaten, verlengd, op grond van het bewijs dat de vrijwillige terugkeer niet kan worden gerealiseerd 

binnen de toegekende termijn. 

Zo nodig, kan deze termijn worden verlengd om rekening te houden met de specifieke omstandigheden 

eigen aan zijn situatie, zoals de duur van het verblijf, het bestaan van schoolgaande kinderen, het 

afronden van de organisatie van het vrijwillig vertrek en andere familiale en sociale banden, indien de 

onderdaan van een derde land een gemotiveerd verzoek indient bij de minister of diens gemachtigde. 

De minister of zijn gemachtigde deelt de onderdaan van een derde land schriftelijk mee dat de termijn 

van vrijwillig vertrek is verlengd. 

§ 2. Zolang de termijn voor vrijwillig vertrek loopt, is de onderdaan van een derde land beschermd tegen 

gedwongen verwijdering.  

Om het risico op onderduiken tijdens deze termijn te vermijden, kan de onderdaan van een derde land 

worden verplicht tot het vervullen van preventieve maatregelen. 

De Koning bepaalt deze maatregelen, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

§ 3. Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien: 

1° er een risico op onderduiken bestaat, of; 

2° de onderdaan van een derde land de opgelegde preventieve maatregel niet heeft gerespecteerd, of; 

3° de onderdaan van een derde land een gevaar is voor de openbare orde en de nationale veiligheid, of; 

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven, of; 

5° het verblijf op het grondgebied werd beëindigd in toepassing van artikel 11, § 2, 4°, artikel 13, § 2bis, 

§ 3, 3°, § 4, 5°, § 5, of artikel 18, § 2, of; 

6° de onderdaan van een derde land meer dan twee asielaanvragen heeft ingediend, behalve indien er 

nieuwe elementen zijn in zijn aanvraag. 

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn.” 
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De gemachtigde kan overeenkomstig artikel 74/14, § 3 van de vreemdelingenwet geen enkele termijn 

bepalen indien er een risico op onderduiken bestaat. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 29 september 2012 om 0.55 uur werd 

gecontroleerd in een café. Uit het administratief verslag blijkt dat verzoekster, volgens haar eigen 

verklaring haar paspoort heeft verloren, wenst te studeren in België, al vier jaar in België verblijft en dat 

haar moeder ook illegaal in België verblijft. Uit hetzelfde verslag blijkt niet dat verzoekster een adres 

heeft opgegeven. 

 

Verzoekster betoogt dat zij nog nooit een bevel om het grondgebied te verlaten heeft gekregen en vast 

verblijf hield te 1000 BRUSSEL, (…). 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster al vier jaar in België verblijft en zich nooit kenbaar 

heeft gemaakt bij de Belgische overheid. Het adres dat zij vermeldt, kan dan ook nooit haar officiële 

verblijfplaats in België zijn. Het is niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om een vreemdeling die 

zich al vier jaar onttrekt aan het Belgisch recht een inreisverbod van drie jaar op te leggen met als 

motief: “Gezien betrokkene geen officieel adres in België heeft bestaat het risico op onderduiken”. Het 

feit dat verzoekster zich niet heeft verzet tijdens de repatriëring doet hieraan geen afbreuk. 

 

Krachtens artikel 8, eerste lid van het EVRM heeft ieder recht op respect voor zijn familie- en 

gezinsleven. Het tweede lid van artikel 8 van het EVRM geeft aan onder welke voorwaarden bepaalde 

beperkingen mogelijk zijn op deze grondrechten. Om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van 

het EVRM dient verzoekster te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8, lid 1 van het EVRM. Er 

moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de 

betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228, 29). 

De vreemdeling dient, in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 

in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte 

relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.  

 

Verzoekster betoogt dat zij “haar zieke moeder verzorgde thuis te Brussel”. 

 

Deze loutere bewering wordt niet gestaafd. Derhalve kon het bestuur hiermee geen rekening houden en 

een afweging maken in het licht van het recht vervat in artikel 8 van het EVRM 

 

Verzoekster maakt geen schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig januari tweeduizend dertien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 


