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 nr. 203 512 van 4 mei 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 31 oktober 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 2 oktober 2017 tot 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 8 november 2017 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 april 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat L. VAN DE PUTTE, 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 2 oktober 2017 wordt de verzoekende partij een inreisverbod gegeven. Dit is de bestreden 

beslissing, die luidt als volgt: 

 

“INREISVERBOD 

Aan de Heer: 
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(..) 

geboortedatum: 22.02.1989 

geboorteplaats: Oujda 

nationaliteit: Marokko 

in de gevangenis gekend als (..), geboren te Oujda op 22.02.1989, onderdaan van Marokko Alias: 

(..) (°22.02.1989, Marokko); (..) (°22.02.1980 te Oujda, Marokko); (..) (°22.02.1989, Marokko); 

VAHIA Ahmed (°03.02.1989, Marokko); EL YOUSSOUFI Jawad (°30.08.1992 te St Agathe Berchem, 

België); (..) (°22.02.1989, Marokko); (..) (°22.08.1989, Palestina); (..) (°22.02.1989, Palestina) 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied 

van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

De beslissing tot verwijdering van 02.10.2017 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; 

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

Betrokkene maakt gebruik van verschillende identiteiten. 

Betrokkene heeft geen vast verblijfsadres in België 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan de bevelen om het grondgebied te verlaten die hem 

betekend werden op 06.05.2012 en 01.07.2012. In de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht, 

ingevuld op 28.08.2017, verklaart betrokkene trouwens sinds 2010 op het Belgisch grondgebied te 

verlaten. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan onwettig verblijf, valsheid in geschriften en gebruik van 

valsheid in geschriften, diefstal met braak, inklimming of valse sleutels en valse naamdracht, feit(en) 

waarvoor hij op 23.12.2013 door de Correctionele Rechtbank van Dendermonde veroordeeld werd tot 

een niet-definitieve gevangenisstraf van 12 + 3 + 8 maanden+ onmiddellijke aanhouding. 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

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

Betrokkene diende een huwelijksdossier met een Belgische onderdaan in. Dit wordt bevestigd in de 

vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht, ingevuld op 28.08.2017. Op 04/08/2017 werd zijn 

huwelijksdossier voor een tweede keer uitgesteld door de Burgerlijke Stand van Aalst. Bovendien, geeft 

zijn intentie om te huwen hem niet automatisch recht op een verblijf. We kunnen dus concluderen dat 

een terugkeer naar Marokko geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. 

Op 05.09.2017 heeft betrokkene bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beroepsprocedure 

ingesteld tegen het bevel het grondgebied te verlaten dat hem betekend werd op 08.08.2017. Deze 

procedure schort de uitvoering van het Bevel niet op. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan onwettig verblijf, valsheid in geschriften en gebruik van 

valsheid in geschriften, diefstal met braak, inklimming of valse sleutels en valse naamdracht, feit(en) 

waarvoor hij op 23.12.2013 door de Correctionele Rechtbank van Dendermonde veroordeeld werd tot 

een niet-definitieve gevangenisstraf van 12 + 3 + 8 maanden + onmiddellijke aanhouding. 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde te 

schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de 

openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“Eerste middel: schending van het art. 6 E.V.R.M. de artikelen 7. 62. 74/11 en 74/13 Vw.. van de 

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

en van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel. het evenredigheidsbeginsel en 

de rechten van verdediging 

3.1.1. 
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Overeenkomstig artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG zijn de staten verplicht om bij een 

uitwijzingsbeslissing o.a. rekening te houden met het gezins- en familieleven, zoals tevens omgezet 

naar Belgisch recht via artikel 74/13 Vw.: 

« Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land ». 

Dat in casu verweerder het inreisverbod gemotiveerd heeft omdat hij het voorwerp zou uitmaken van 

een niet-definitieve correctionele veroordeling dd. 23.12.2013 tot een gevangenisstraf van 12 + 3 + 8 

maanden. 

Uit een dergelijke motivering blijkt dan ook niet of verweerder bij het inreisverbod en de duur ervan 

rekening heeft gehouden met het gezins- en familieleven van verzoeker, meer bepaald zijn duurzame 

relatie, samenwoning en voorgenomen huwelijk met mevrouw Hélène DE HERDT. 

Dat het inreisverbod dan ook een schending inhoudt van het motiveringsbeginsel, van het 

evenredigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van artikel 74/13 Vw. 

3.1.2. 

Dat verweerder in de bestreden beslissing stelt dat verzoeker een inreisverbod van 3 jaar wordt 

opgelegd omdat verzoeker door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden en 

verwijst dienaangaande naar een een niet-definitieve correctionele veroordeling dd. 23.12.2013 

Een dergelijke motivering is evenwel geenszins pertinent nu zij geenszins rechtvaardigt waarom in casu 

sprake zou zijn van een bedreiging voor de openbare orde nu er slechts sprake is in hoofde van 

verzoeker van een niet-definitieve correctionele veroordeling dd. 23.12.2013. 

Door een dergelijk gebrek aan motivatie is de motiveringsplicht dan ook geschonden, zodat het 

inreisverbod dient vernietigd te worden. 

Dat bovendien verweerder geenszins heeft rekening gehouden met het correctionele vonnis dat thans 

op verzet werd uitgesproken op 02.10.2017, waarbij de opgelegde gevangenisstraf werd herleid tot 

respectievelijk 6 maanden + 3 maanden + 3 maanden (cf. stuk 5). 

Dat er derhalve eveneens sprake is van schending van het art. 6 E.V.R.M., van verzoekers rechten van 

verdediging en van de zorgvuldigheidsplicht nu geenszins voorafgaandelijk een grondig onderzoek is 

gebeurd.” 

 

2.2. In zoverre verzoekende partij de schending opwerpt van de artikelen 7 en  74/13 van de 

vreemdelingenwet is dit niet dienstig nu deze artikelen betrekking hebben op een 

verwijderingsmaatregel en de bestreden beslissing in casu een inreisverbod betreft.  

 

2.3. 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 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). 

 

Zoals uit de bestreden beslissing blijkt wordt enerzijds gemotiveerd waarom de verzoekende partij een 

inreisverbod wordt opgelegd, met name omdat er haar geen termijn voor vrijwillig vertrek werd 

toegestaan en omdat zij geen gevolg heeft gegeven aan een eerdere verwijderingsmaatregel waarbij 

verwezen wordt naar artikel 74/11, §1, tweede lid, 1° en 2° van de vreemdelingenwet en wordt omtrent 

de duur van het inreisverbod gemotiveerd dat deze drie jaar is omdat verzoekende partij zich schuldig 

heeft gemaakt aan onwettig verblijf, valsheid in geschriften en gebruik van valsheid in geschriften, 

diefstal met braak, inklimming of valse sleutels en valse naamdracht, feiten waarvoor zij op 23 

december 2013 veroordeeld werd. Het bestuur wijst erop dat omwille van de maatschappelijke impact 

van deze feiten verzoekende partij door haar gedrag geacht kan worden de openbare orde te kunnen 

schaden. Het bestuur besluit dat gelet op het illegaal verblijf en het schaden van de openbare orde, het 

in het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde is dat een inreisverbod 

van drie jaar proportioneel wordt geacht.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is 

aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht behandeld te worden. 
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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). 

 

2.4. Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een 

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

stukken. 

 

2.5. In tegenstelling tot wat verzoekende partij voorhoudt, blijkt uit de bestreden beslissing dat wel 

degelijk rekening werd gehouden met haar verklaringen omtrent haar gezinsleven. Zo wordt 

gemotiveerd dat: “Betrokkene diende een huwelijksdossier met een Belgische onderdaan in. Dit wordt 

bevestigd in de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht, ingevuld op 28.08.2017. Op 04/08/2017 

werd zijn huwelijksdossier voor een tweede keer uitgesteld door de Burgerlijke Stand van Aalst. 

Bovendien, geeft zijn intentie om te huwen hem niet automatisch recht op een verblijf. We kunnen dus 

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

 

2.6. Verzoekende partij kan voorts niet gevolgd worden waar zij meent dat door de verwijzing naar de 

veroordeling van 23 december 2013 niet blijkt dat zij een bedreiging vormt voor de openbare orde. Zij 

wijst er daarbij wel op dat een nieuw vonnis op verzet werd uitgesproken op 2 oktober 2017 waarbij de 

opgelegde gevangenisstraf werd herleid tot respectievelijk 6 maanden + 3 maanden + 3 maanden, maar 

uit lezing van dit vonnis blijkt uitdrukkelijk dat alle feiten waarvoor zij initieel op verstek werd veroordeeld 

werden behouden, met uitzondering dat diefstal met braak geherkwalificeerd werd naar gewone diefstal. 

De rechtbank wijst er daarbij wel op dat deze herkwalificatie de feiten niet verandert. Wat de 

straftoemeting betreft oordeelt de rechtbank verder dat “De feiten (..) ernstig (zijn). De veelvuldig door 

opposant gepleegde fietsdiefstallen tonen aan dat hij geen enkel respect heeft voor andermans 

eigendomsrecht. Fietsdiefstallen zijn een echte plaag en bezorgen de slachtoffers heel wat ongemak en 

achternageloop. Op die manier wordt het onveiligheidsgevoel van de burgers versterkt. 

Ook het gebruik van een valse naam is ernstig nu dit afbreuk doet aan de openbare trouw.  

(..) De rechtbank gaat niet op zijn vraag om hem een werkstraf op te leggen, dan wel elektronisch 

toezicht of een straf met uitstel, aangezien dit onvoldoende zou bijdragen tot de bewustwording van 

opposant dat de feiten die hij pleegde, niet voor herhaling vatbaar zijn. Beter is het om hem een 

effectieve gevangenisstraf op te leggen en een geldboete, zoals hierna bepaald.” 

 

Verzoekende partij maakt gelet op voorgaande niet aannemelijk dat de verwerende partij ten onrechte 

tot de vaststelling is gekomen dat verzoekende partij door haar gedrag geacht wordt de openbare orde 

te kunnen schaden. 

 

Zoals blijkt werd de bestreden beslissing getroffen op 2 oktober 2017 en kan aangenomen worden dat 

verwerende partij op dat ogenblik niet op de hoogte was van het vonnis op verzet van 2 oktober 2017.  

 

Daarenboven wijst de Raad erop dat het loutere feit dat het vonnis van 23 december 2013 niet definitief 

was, niet maakt dat de verwerende partij op grond van de feitelijke vaststellingen niet tot een eigen 

beoordeling zou mogen komen inzake het gevaar dat verzoekende partij door haar gedrag voor de 

openbare orde oplevert. Het gegeven dat deze feiten nog geen aanleiding hadden gegeven tot een 

(definitieve) veroordeling doet aan deze bevoegdheid geen afbreuk. 

 

Verder wijst de rechtbank op verzet er in het vonnis van 2 oktober 2017 nog steeds op dat verzoekende 

partij met de door haar strafrechtelijk gepleegde feiten aantoont dat zij geen enkel respect heeft voor het 

eigendomsrecht van iemand anders en dat ook valse naamdracht de openbare trouw schaadt. De 

rechtbank acht het nog steeds gepast verzoekende partij een gevangenisstraf op te leggen aangezien 

een andere straf onvoldoende zou bijdragen tot de bewustwording van verzoekende partij dat de door 

haar gepleegde feiten niet voor herhaling vatbaar zijn.  

 

Verzoekende partij maakt dan ook niet aannemelijk dat het tussengekomen vonnis van 2 oktober 2017 

een andere beoordeling rechtvaardigt dan degene die de verwerende partij op grond van het vonnis van 

23 december 2013 heeft genomen.  
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2.7. Verzoekende partij toont verder niet aan op welke wijze artikel 6 EVRM is geschonden. De 

bestreden beslissing betreft een administratiefrechtelijke beslissing die genomen wordt in het kader van 

de wet van 15 december 1980 en betreft geen beslissing die betrekking heeft op het strafrechtelijke luik. 

Het is bovendien vaste rechtspraak dat beslissingen over de toegang tot, het verblijf op en de 

verwijdering van het grondgebied van vreemdelingen niet vallen binnen het toepassingsgebied van 

artikel 6 van het EVRM omdat de desbetreffende regels een publiekrechtelijk karakter hebben terwijl 

artikel 6 van het EVRM betrekking heeft op burgerlijke rechten en strafrechtelijke zaken (EHRM (GK) 5 

oktober 2000, Maaouia/Frankrijk, §40; EHRM (GK) 4 februari 2005, Mamatkulov en Askorov/Turkije; 

EHRM 14 februari 2008, Hussain/Roemenië, §98; GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008, overweging B.24.1; 

GwH 2 april 2009, nr. 67/2009, overweging B.3.2.; GwH 4 maart 2009, nr. 36/2009, overweging B. 3.5.; 

RvS 2 april 2002, nr. 105.351; RvS 9 oktober 2002; nrs. 111.202 en 111.203; RvS 21 september 2009, 

nr. 196.233). 

 

2.8. De verzoekende partij maakt geen schending van het redelijkheidsbeginsel of het 

evenredigheidsbeginsel aannemelijk. De Raad benadrukt dat het proportionaliteitsbeginsel als concrete 

toepassing van het redelijkheidsbeginsel de Raad niet toelaat het oordeel van het bestuur over te doen, 

maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 

2003, nr. 126 520). De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid 

maakt, schendt immers slechts het proportionaliteitsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen, wat 

niet het geval is. 

 

2.9. Gelet op de bespreking hoger maakt de verzoekende partij evenmin een schending van de rechten 

van verdediging aannemelijk. Verzoekende partij maakt evenmin een schending van artikel 74/11 van 

de vreemdelingenwet aannemelijk. 

 

2.10. Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

2.11. In een tweede middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“Tweede middel: Schending van 8 van het Europees Verdrag tot de bescherming van de Rechten van 

de Mens en de fundamentele vrijheden (ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 

wet van 13 maart 1950) en van het proportionaliteitsbeginsel 

 

3.2.1 

Dat dient te worden vastgesteld dat verzoeker te Aalst samenwoont met zijn levenspartner, mevrouw 

mevrouw H. D. H. (..). 

Dit zijn feiten waarvan verweerder op de hoogte is en dus deze niet zomaar kan wegfilteren. 

Dat het betekenen van een bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod een aantasting vormt 

van het recht op een menswaardig bestaan en het recht op de bescherming van het gezins-en privé-

leven. 

Dat de verzoekers betekende inreisverbod van drie jaar, welke een breuk veronderstelt van de diepe en 

harmonieuze, sociale en affectieve banden welke verzoeker heeft geweven in België sedert zijn 

aankomst, een maatregel uitmaakt die buiten verhouding staat met het nagestreefde legitieme doel en 

derhalve strijdig is met het art. 8 E.V.R.M. 

3.2.2 

Dat er in casu geen enkele grondige afweging is gebeurd tussen enerzijds het leed welke bij verzoeker 

wordt veroorzaakt door het feit dat verzoeker voor minstens drie jaar van zijn levenspartner wordt 

gescheiden (waardoor zij evenmin in het huwelijk kunnen treden te Aalst) en het door de Dienst 

Vreemdelingenzaken nagestreefde legitieme doel (belang van de nationale veiligheid, de openbare 

veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare 

feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten 

en vrijheden van anderen). 

Dat de bestreden beslissing in strijd is met het art. 8 E.V.R.M. en met het proportionaliteitsbeginsel.” 

 

2.12. Zoals reeds hoger gesteld kan verzoekende partij niet gevolgd worden waar zij meent dat geen 

rekening werd gehouden met haar gezinsleven. Zo wordt in de bestreden beslissing immers 

gemotiveerd: “Betrokkene diende een huwelijksdossier met een Belgische onderdaan in. Dit wordt 

bevestigd in de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht, ingevuld op 28.08.2017. Op 04/08/2017 

werd zijn huwelijksdossier voor een tweede keer uitgesteld door de Burgerlijke Stand van Aalst. 

Bovendien, geeft zijn intentie om te huwen hem niet automatisch recht op een verblijf. We kunnen dus 
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concluderen dat een terugkeer naar Marokko geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt.” 

Zoals blijkt heeft de verwerende partij rekening gehouden met de gegevens die haar gekend waren op 

het ogenblik van het treffen van de bestreden beslissing.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermag als annulatierechter desgevraagd te onderzoeken of 

artikel 8 van het EVRM is geschonden, dit aan de hand van de door de partijen verstrekte gegevens en 

de gegevens van het administratief dossier. Hij dient zich daarbij niet te beperken tot de eventuele 

uitdrukkelijke motieven dienaangaande in de bij hem aangevochten beslissingen. Artikel 8 van het 

EVRM houdt immers geen bijzondere motiveringsplicht in (RvS 28 november 2017, nr. 239.974). 

 

In casu is er sprake van een situatie van eerste toelating.  Er kan derhalve niet worden gesteld dat deze 

beslissing een inmenging vormt in verzoekers gezins-/privéleven. Er dient hierbij te worden aangegeven 

dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) reeds meermaals heeft 

aangegeven dat wanneer een vreemdeling in een dergelijke situatie een staat confronteert met een 

privé- en gezinsleven als een voldongen feit (“fait accompli”) er op deze staat geen uit artikel 8 van het 

EVRM voortvloeiende positieve verplichting rust op deze vreemdeling toe te laten zich te vestigen. Het 

EHRM oordeelt dat in regel, vreemdelingen in deze situatie, niet vermogen te verwachten dat hen enig 

verblijfsrecht zal worden toegestaan (EHRM 3 oktober 2014, nr. 12.738/10, Jeunesse/ Nederland). 

 

Voorliggende zaak kan niet worden vergeleken met zaken waarbij een einde wordt gesteld aan het recht 

op verblijf van vreemdelingen die door het EHRM worden beschouwd als “gevestigde vreemdelingen”, 

met andere woorden vreemdelingen die formeel tot een verblijf werden toegelaten (EHRM 30 juni 2015, 

nr.39.350/13, A.S./ Zwitserland). 

 

In zaken, zoals in de voorliggende, waarbij niet enkel de bescherming van een gezins-/privéleven aan 

de orde is, doch waar het tevens handelt over een immigratiekwestie, dienen andere gegevens in 

aanmerking te worden genomen. Het EHRM gaf al aan dat in zaken die ook immigratiekwesties 

betreffen de mate waarin een gezins-/privéleven zou worden aangetast, de banden in de verdragsstaat, 

de vraag of er onoverbrugbare obstakels bestaan om een gezins-/privéleven verder te zetten in het land 

van oorsprong van de vreemdeling en of er redenen bestaan die verband houden met de 

immigratiecontrole (zoals het feit dat voorheen al inbreuken werden gepleegd tegen de 

verblijfswetgeving) of overwegingen inzake de bescherming van de openbare orde in rekening kunnen 

worden gebracht. 

 

Ook belangrijk bij de te maken afweging is het antwoord op de vraag of een gezins-/privéleven tot stand 

werd gebracht op het ogenblik dat de betrokken personen reeds wisten dat de verblijfsstatus dusdanig 

was dat het van meet af aan duidelijk was dat de mogelijkheid tot voortzetting van een gezins-/ 

privéleven in een bepaalde staat precair was. Dat verzoekende partij hiervan op de hoogte was kan niet 

ernstig betwist worden. Volgens de vaste rechtspraak van het EHRM zal, indien dit het geval is, slechts 

in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen worden besloten dat de verwijdering van een vreemdeling 

aanleiding geeft tot een schending van artikel 8 van het EVRM.  

 

De Raad stelt vast dat verzoekende partij niet aantoont dat in casu sprake is van een uitzonderlijke 

situatie die aanleiding kan geven tot een schending van artikel 8 EVRM. 

 

Verder blijkt niet dat zij haar gezins-/privéleven niet elders kan verderzetten of uitbouwen. Verzoekende 

partij beperkt zich slechts tot de stelling dat zij in België goed geïntegreerd is, doch de Raad ziet niet in 

waarom dit gegeven, voor zover dit al aangenomen kan worden nu verzoekende partij dit niet 

concretiseert, zij bovendien veroordeeld werd wat als een tegenindicatie voor integratie kan beschouwd 

worden en de normale binding die ontstaat met België enkel door het langdurige verblijf hier te lande op 

zich niet voldoende is om een schending van het privéleven aan te nemen, verhindert dat zij haar 

gezins- en privéleven verder zet in het herkomstland. Niets verhindert verzoekende partij trouwens in 

het herkomstland of elders in het huwelijk te treden. Verder blijkt ook niet dat, eenmaal zij wel 

toestemming heeft te huwen in België of zij voldoet aan de voorwaarden om op grond van 

gezinshereniging naar België te komen, zij geen opheffing of opschorting kan bekomen van het 

bestreden inreisverbod.  

 

Bovendien oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest Nnyanzi t. het 

Verenigd Koninkrijk, na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij geen gevestigde vreemdeling 

was en dat zij nooit een definitieve toelating had gekregen om in de betrokken lidstaat te verblijven, dat 

eender welk privéleven dat de verzoekende partij had opgebouwd tijdens haar verblijf in het Verenigd 
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Koninkrijk, bij het afwegen van het legitieme publieke belang in een effectieve immigratiecontrole, niet 

tot gevolg zou hebben dat de uitwijzing een disproportionele inmenging in haar privéleven uitmaakte. 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt ook in dit verband niet aannemelijk gemaakt. 

 

De verzoekende partij maakt bijgevolg niet aannemelijk dat er heden in hoofde van de Belgische staat 

een positieve verplichting bestaat. Een disproportionaliteit tussen de belangen van de verzoekende 

partij enerzijds, die in se erin bestaan om haar gezins- en privéleven verder te zetten in België hoewel zij 

niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden gesteld in de vreemdelingenwet en de belangen van de 

Belgische staat in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering anderzijds, blijkt niet 

uit de bestreden beslissing. 

 

Een schending van artikel 8 EVRM blijkt niet. 

 

Voor zover de verzoekende partij zich met haar betoog nog lijkt te richten tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 2 oktober 2017 wijst de Raad erop dat dit bevel niet het voorwerp uitmaakt 

van onderhavig beroep zodat enige kritiek daartegen niet dienstig kan worden opgeworpen.  

 

2.13. Het tweede middel kan niet worden aangenomen.  

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier mei tweeduizend achttien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


