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 nr. 218 159 van 13 maart 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 17 oktober 2018 heeft 

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

voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 17 september 2018 tot het opleggen van 

een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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 24 oktober 2018 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

30 januari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat J. TASSENOY, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 25 juni 2012 werd verzoeker aangetroffen in illegaal verblijf in het Rijk, na een betrapping op 

heterdaad wegens verboden wapenbezit. Diezelfde dag werd besloten tot een bevel om het 

grondgebied te verlaten, met beslissing tot terugleiding naar de grens en vrijheidsberoving te dien einde.  
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Op 3 juli 2012 werd verzoeker gerepatrieerd naar Albanië.  

 

1.2. Op 29 januari 2014 werd verzoeker door de correctionele rechtbank te Brussel veroordeeld wegens 

inbreuken op de wapenwetgeving en bendevorming. 

 

1.3. Op 4 mei 2018 begaf verzoeker zich opnieuw naar België. 

 

1.4. Vanaf 5 augustus 2018 werd verzoeker vastgehouden in de gevangenis te Brugge.  

 

1.5. Op 17 september 2018 nam de verwerende partij een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Tegen deze beslissing diende verzoeker 

een vordering tot schorsing in bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Deze vordering werd verworpen bij arrest nr. 210 002 

van 25 september 2018. 

 

1.6. Op diezelfde datum wordt een inreisverbod van drie jaar opgelegd (bijlage 13sexies). Dit is de 

bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is:  

 

“(…) 

Aan de Heer:  

Naam: P. 

Voornaam: G.  

Geboortedatum: 17.08.1987  

Geboorteplaats: B., S. 

Nationaliteit: Albanië 

wordt een inreisverbod voor 3jaar 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 17/09/2018 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: 

■ 10 voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Betrokkene beweert sinds 31/08/2018 in België te verblijven. 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. Betrokkene werd op 03/07/2012, naar Albanië gerepatrieerd. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

De betrokkene heeft verklaard in zijn vragenlijst hoorplicht ingevuld op 30/08/2018 dat zijn vrouw en 

zoon in België verblijven. Zijn vrouw is erkend als vluchteling in België. 

Betrokkene beweert reeds geruime tijd een duurzame relatie met iemand die verblijfrecht in België heeft 

te hebben, terwijl hij gedurende haar verblijf in het Rijk nooit een aanvraag gezinshereniging heeft 

ingediend. Vooraleer het recht op gezinsleven gehandhaafd kan worden, dient betrokkene eerst gebruik 

te maken van de voor hem openstaande wettelijke verblijfsmogelijkheden. De schending van artikel 8 

EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

Het feit dat zijn partner erkend vluchteling is, opent niet het recht tot verblijf. Daarbij, een verwijdering 

van de betrokkene houdt geen breuk van de familiale relaties in. Immers, hij kan met zijn partner een 

band onderhouden via de moderne communicatiemiddelen. Vanuit het land van herkomst kan 

betrokkene de geijkte procedures volgen via de bevoegde diplomatieke of consulaire post om zijn 

partner en kind in België te bezoeken. Er kan dan ook geen sprake zijn van een schending van artikel 8 

EVRM want de verwijdering is conform de wetgeving en de partner en kind zijn als erkend vluchtelingen 

niet in staat te reizen naar het land van herkomst. Betrokkene kan zijn partner en kind ook ontmoeten op 

het grondgebied van een land waar betrokkene toegang tot heeft. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Bovendien het feit dat de vrouw en zoon van betrokkene in België verblijven, kan niet worden behouden 

in het kader van de bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft 

gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de 

bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- 

en gezinsleven niet absoluut is. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

Betrokkene heeft geen vrees vermeld in het kader van het artikel 3 EVRM vermeld. 

 

Op 29/01/2014 heeft betrokkene een veroordeling opgelopen van 1jaar door de rechtbank van Brussel 

voor vreemdelingen - onwettig binnenkomen of verblijf in het Rijk; inbreuk op de wetgeving inzake 

wapens; bendevorming - plegen van misdaden andere dan deze waarop doodstraf is gesteld - 

deelname. 

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

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender welk moment gedurende de komende 3 

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

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

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

inreisverbod voor haar dan ook geenszins een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te vormen. 

  

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 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt:  

 

“EERSTE MIDDEL: Schending van art. 74/11 § 1, tweede lid, 1° en artikel 62 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen. Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen. Schending van het zorgvuldigheids-, proportionaliteits- en redelijkheidsbeginsel. 

 

De beslissing vermeldt als wettelijke basis artikel 74/11 §1, tweede lid,1° vreemdelingenwet. 

  

Dit artikel bepaalt dat de verwijdering gepaard gaat met een inreisverbod van maximum drie jaar in 

volgende gevallen: 

 

1 ° Indien voor vrijwillig vertrek geen termijn werd toegestaan. 

 

Eerste onderdeel, 

 

Een inreisverbod is geen zelfstandige op zich staande beslissing. 

 

Als voorwaarde om dit inreisverbod op te leggen is een beslissing tot verwijdering vereist, die in casu 

gepaard gaat met geen termijn voor vrijwillig vertrek. 

 

Er wordt in de beslissing niet naar een dergelijke beslissing verwezen. De onderliggende beslissing is 

niet gekend. 

 

De motiveringsplicht is geschonden. 

 

Tweede onderdeel, 

 

1. 
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De opgelegde termijn van 3 jaar is in casu een maximumtermijn. 

 

Als motief wordt gegeven dat verzoeker op 29.31.2014 een veroordeling opgelopen heeft van 1 jaar 

door de rechtbank te Brussel voor onwettige binnenkomst in het Rijk, inbreuk op wapenwetgeving, 

bendevorming. 

 

Er wordt gesteld dat gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat 

betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.   

 

Verzoeker verwijst naar de rechtspraak van de Raad van State, arrest 18 december 2013, nr. 225.871, 

waarin geoordeeld werd dat er een schending is van de materiële motiveringsplicht wanneer niet 

afdoende gemotiveerd wordt waarom de maximumtermijn van driejaar wordt opgelegd. 

 

Verzoeker verwijst naar de rechtspraak van de RvV, ondermeer arrest nr. 109 923 van 17 september 

2013, in de zaak X. t. Belgische Staat, arresten nr. 118 075, 118 076 en 118 077 telkens van 30 januari 

2014 inzake Miftari t. Belgische Staat. 

 

Artikel 74/11 vreemdelingenwet bepaalt uitdrukkelijk dat rekening moet worden gehouden met de 

specifieke omstandigheden van elk geval. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 

vreemdelingenwet, blijkt dat artikel 74/11 van de vreemdelingenwet een onderdeel betreft van de 

omzetting van artikel 11 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten 

voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Pb.L. 

24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.). 

 

In die parlementaire voorbereiding wordt m.b.t. artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en het 

inreisverbod het volgende benadrukt: "De richtlijn legt echter op dat men tot een individueel onderzoek 

overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met "alle omstandigheden eigen aan het geval" en dat 

men het evenredigheidsbeginsel respecteert." (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23). 

 

Verwerende partij beschikt over een zekere appreciatievrijheid en de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen oefent een marginale toetsing uit en stelt zijn beoordeling van de feiten niet 

in de plaats. Maar de Raad is wel bevoegd om na te gaan of de overheid is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet tot een onredelijk 

besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Er wordt op gewezen dat het geen verplichting is in hoofde van verwerende partij, maar een 

discretionaire mogelijkheid om een termijn van drie jaar op te leggen.   

 

In feite hanteert de beslissing een automatisme door de maximumtermijn van driejaar op te leggen en 

daarbij gewoon te verwijzen naar de veroordeling. Er moet evenwel worden aangeduid waarom met 

betrekking tot verzoekers specifieke situatie en rekening houdend met de specifieke aard van zijn 

situatie in België, tot die termijn wordt gekomen. Er wordt geen rekening gehouden met het gegeven dat 

verzoeker tot een relatief lage straf is veroordeeld, dat het om een eenmalige veroordeling gaat, dat zijn 

echtgenote en kind in België erkende vluchtelingen zijn. 

 

Verzoeker stelt dat de motieven falen om de maximumtermijn van driejaar te staven. 

 

2. 

 

Verzoeker betwist dat de beslissing kan stellen dat hij door zijn gedrag kan geacht worden de openbare 

orde te kunnen schaden. 

 

De beslissing kan inderdaad enkel genomen worden als wordt aangetoond dat verzoeker een 

werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving 

aantast, vormt. 

 

De bestreden beslissing motiveert niet over het werkelijk, actueel en ernstig gevaar voor de openbare 

orde. Wat dat betreft bevat de beslissing zelfs geen enkele letterlijke vermelding van dit criterium. 
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In de rechtspraak van het Hof van Justitie wordt gepreciseerd dat het begrip 'openbare orde' hoe dan 

ook, afgezien van de verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, 

veronderstelt dat er sprake is van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een 

fundamenteel belang van de samenleving aantast (zie arresten Rutili, punt 28 en Bouchereau, § 35, en 

arrest van 29 april 2004, Orfanopoulos en Oliveri, C-482/01 en C- 493/01, Jurispr. Blz 15257, § 66). 

 

In het arrest Oberburgmeisterin der Stadt Remscheid van 22 mei 2012 (zaak C-348/09) stelde het Hof 

dat opdat zou kunnen worden vastgesteld dat het gedrag van de betrokken persoon een reële en 

actuele bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving of van het betrokken gastland 

vormt, de vaststelling is vereist dat de betrokken persoon een neiging vertoont om dit gedrag in de 

toekomst voort te zetten. 

 

Uit deze interpretatie blijkt dat een strafrechtelijke veroordeling op zich niet volstaat om het verblijf te 

weigeren. De verblijfsweigering moet daarentegen gebaseerd zijn op het persoonlijke gedrag van de 

betrokken vreemdeling en dit gedrag dient van die aard te zijn dat hieruit een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving kan afgeleid worden. 

Het Hof van Justitie interpreteert dit actueel karakter van de bedreiging dus in de regel in de zin dat 

moet worden vastgesteld dat de betrokken persoon een neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst 

voort te zetten. (RvV arrest nr. 165 107 van 31 maart 2016, Ramadani Ridvan t. Belgische Staat).   

 

Verwerende partij beschikt over een zekere appreciatievrijheid en de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen oefent een marginale toetsing uit en stelt zijn beoordeling van de feiten niet 

in de plaats. Maar de Raad is wel bevoegd om na te gaan of de overheid is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet tot een onredelijk 

besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

In casu wordt als enig feitelijk argument de veroordeling in 2014 opgegeven. Het gaat om een feit uit 

2012, of zes jaar geleden, en waarvoor verzoeker bij verstek werd veroordeeld. Hij stelt dat de inbreuk 

op de wapenwet betrekking had opeen wapen dat geen kogels bevatte, maar enkel lawaai maakt. 

 

Het gaat bovendien om de eerste en eenmalige veroordeling in België. Het betrof een veroordeling bij 

verstek. Inmiddels zijn wij vier jaar verder. 

  

Verzoeker stelt dat de overheid op basis van deze feitelijke gegevens niet kon besluiten dat verzoeker 

een neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst voort te zetten. Er is geen enkele aanduiding dat 

verzoeker door de ondergane gevangenisstraf zijn les niet zou geleerd hebben. Er is geen enkele 

aanduiding van een negatieve evaluatie van het ondergaan van de gevangenisstraf. Ook in het gedrag 

van verzoeker in de gevangenis was er geen enkele aanduiding voor een actueel gevaar. 

 

3. 

 

Er dient ook steeds een ernstige proportionaliteitsafweging te geschieden specifiek met betrekking tot 

de termijn van het inreisverbod en de gevolgen hiervan op het familiaal leven van verzoeker. 

 

Er is in de beslissing geen enkel motief waarom dergelijke termijn van drie jaar die duidelijk 

disproportioneel is wordt opgelegd. 

 

Een proportionaliteitsafweging impliceert dat de belangen van de Belgische Staat worden afgewogen 

tegen de belangen van de betrokkene. 

 

De 'fair balance'-toets impliceert dat wordt uitgegaan van een balans, een afweging. Deze is in casu 

afwezig. 

  

De beslissing stelt ten onrechte dat het gezinsleven op andere manieren kan worden uitgeoefend dan 

door samen te wonen in België, met name 'met de moderne communicatiemiddelen', en door 

ontmoeting in een land 'waar betrokkene toegang toe heeft'. De beslissing moet inderdaad erkennen dat 

een 'ontmoeting' in Albanië niet mogelijk is aangezien de echtgenote een erkende vluchteling is. 

 

Het is in strijd met artikel 8 EVRM om het gezinsleven op dergelijke beperkende wijze toe te passen. 
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Het is duidelijk dat met de vermelde 'modaliteiten' elk normaal gezinsleven gewoonweg onmogelijk is. 

Een gezinsleven met alle ingrediënten geschiedt niet via moderne communicatiemiddelen. 

 

Bovendien is rekening houdend met het specifiek gegeven dat de echtgenote (en zoon) een erkende 

vluchteling is in België het aangewezen dat het gezinsleven zich in België voordoet, en het niet in een 

derde land kan gesitueerd worden, daar de echtgenote en zoon, gezien hun statuut van vluchteling, 

maar ook gezien hun Albanese origine, niet zomaar elders in een veilig land kunnen verblijven. 

 

De bestreden beslissing maakt geen proportionaliteitsafweging tussen de belangen van verzoeker en de 

belangen van de Belgische staat. Een faire balance toets houdt in dat er een correcte en evenwichtige 

afweging geschiedt van beider belangen. Dergelijke toets is afwezig. 

 

Gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod, heeft verwerende partij op een kennelijk 

onredelijke wijze heeft gehandeld. 

 

De beslissing is niet proportioneel, niet zorgvuldig en schendt het redelijkheidsbeginsel.” 

 

2.1.2. Waar verzoeker in het eerste onderdeel aanvoert dat in het bestreden inreisverbod niet wordt 

verwezen naar een met de bestreden beslissing gepaard gaande beslissing tot verwijdering, staat in de 

bestreden beslissing duidelijk vermeld: “de beslissing tot verwijdering van 17/09/2018 gaat gepaard met 

dit inreisverbod”. Er wordt aldus wel degelijk verwezen naar een verwijderingsmaatregel waarop het 

inreisverbod gesteund is. Verzoeker lijkt bovendien te vergeten dat hij op 22 september 2018 bij de 

Raad een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft ingediend tegen dit bevel 

om het grondgebied te verlaten, welke bij arrest nr. 210 002 van 25 september 2018 werd verworpen.  

 

In het tweede onderdeel voert verzoeker aan dat niet voldoende wordt gemotiveerd waarom een 

inreisverbod van drie jaar werd opgelegd en dat de bestreden beslissing zich beperkt tot het verwijzen 

naar een enkele strafrechtelijke veroordeling uit 2014.  

 

De Raad merkt op dat de motieven van het inreisverbod bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds wordt, 

met verwijzing naar artikel 74/11, §1, tweede lid, 1° en 2°, 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) gemotiveerd waarom aan verzoeker een inreisverbod 

wordt opgelegd. Deze motieven worden door verzoeker als dusdanig niet betwist. Vervolgens wordt 

gemotiveerd waarom de duur van het inreisverbod op drie jaar wordt bepaald. Hierbij dient het bestuur, 

conform artikel 74/11, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet, rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van de zaak. In de bestreden beslissing wordt, naast de vaststelling dat verzoeker 

onregelmatig verblijf houdt, een motivering gegeven met betrekking tot het gezinsleven van verzoeker in 

het licht van artikel 8 van het EVRM. Daarnaast wordt verwezen naar een correctionele veroordeling van 

één jaar gevangenisstraf wegens onwettig binnenkomen of verblijf in het Rijk, inbreuken op de 

wapenwetgeving, bendevorming en het plegen van misdaden, andere dan deze waarop de doodstraf is 

gesteld. Verzoeker wordt derhalve geacht door zijn gedrag de openbare orde te kunnen schaden. In 

tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, wordt hiermee een specifieke motivering gegeven waarom in 

het voorliggende geval de maximumtermijn van drie jaar wordt opgelegd.  

 

Waar verzoeker aanvoert dat het gevaar voor de openbare orde niet afdoende gemotiveerd is volgens 

de criteria, zoals bepaald door het Hof van Justitie van de Europese Unie, gaat hij uit van een verkeerde 

lezing van de bestreden beslissing. Artikel 74/11, §1, vierde lid, van de vreemdelingenwet bepaalt 

immers dat een inreisverbod van meer dan vijf jaar kan worden opgelegd indien de onderdaan van een 

derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Dit is te 

dezen niet het geval, aangezien slechts wordt voorzien in een “gewoon” inreisverbod van drie jaar, op 

grond van het het tweede lid van artikel 74/11, §1. Het motief met betrekking tot de openbare orde 

betreft slechts een specifiek motief waarom de duur van het inreisverbod drie jaar bedraagt, maar houdt 

niet in dat de maatregel werd genomen omwille van het gevaar voor de openbare orde zelf. De 

verwerende partij was er in dit opzicht dan ook niet toe gehouden een proportionaliteitsafweging te 

maken, zoals bedoeld in de door verzoeker aangehaalde Europese jurisprudentie.  

 

Waar verzoeker met betrekking tot artikel 8 van het EVRM aanvoert dat zijn partner erkend vluchteling is 

in België en zich niet naar Albanië kan begeven, blijkt een dergelijk motief niet uit de bestreden 

beslissing. Na te hebben vastgesteld dat verzoeker verklaart reeds geruime tijd een duurzame relatie te 

hebben met een persoon in België, doch dat hij nooit een aanvraag tot gezinshereniging heeft 
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ingediend, wordt gemotiveerd dat verzoeker de band met zijn partner kan onderhouden via moderne 

communicatiemiddelen en via de bevoegde diplomatieke of consulaire post zijn partner en kind kan 

bezoeken in België. Daarnaast wordt gemotiveerd dat zij elkaar ook kunnen ontmoeten op het 

grondgebied van een ander land waar hij toegang tot heeft. Verzoeker is het hier dan wel mee oneens, 

maar verklaart niet waarom deze motivering onjuist of kennelijk onredelijk zou zijn. Er werd aldus wel 

degelijk rekening gehouden met het feit dat verzoekers partner en kind als erkend vluchteling niet 

kunnen reizen naar het land van herkomst.  

 

Het eerste middel is niet gegrond.  

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat hij uiteenzet als volgt:  

 

“TWEEDE MIDDEL: Schending van art. 44nonies, art. 62, art. 74/11, §1, vierde lid en artikel 74/13 van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen. 

Onbevoegdheid tot het nemen van deze beslissing. Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet 

Formele Motivering Bestuurshandelingen, artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Schending van artikel 3, 

9 en 28 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het kind en artikel 24 van het Handvest 

grondrechten EU. Schending van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. Machtsmisbruik. 

Schending van artikel 8 EVRM. Schending van het hoorrecht van artikel 41 Handvest grondrechten EU.  

 

Eerste onderdeel. 

 

Schending van het kinderrechten verdrag 

 

Verzoeker heeft een kind geboren op 4.6.2010. Dit kind is in België, samen met de moeder, erkend als 

vluchteling en heeft verblijfsstatus in België. 

 

Artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag bepaalt dat bij een beslissing die het kind kan raken, de 

belangen van het kind de eerste overweging moeten zijn.   

 

De bestreden beslissing respecteert deze bepaling niet. 

  

Er is geen enkele ernstige overweging met betrekking tot de belangen van het kind. 

 

Het enige motief in de beslissing is dat verzoeker kan vragen om zijn kind in België te bezoeken en dat 

er via de moderne communicatiemiddelen een band kan onderhouden worden. 

 

Deze motieven zijn onaanvaardbaar; 'bezoeken' en 'band onderhouden' staan haaks op de uitoefening 

van een echt gezinsleven.   

 

Een kind heeft er belang bij in een gezin, met een vader en een moeder, opgevoed te worden. Dit is ook 

zo bepaald in artikel 28 Kinderrechtenverdrag. 

 

Het dient nog specifieker in overweging te worden genomen daar ook het kind als vluchteling is erkend, 

en dus niet terug kan naar Albanië. 

 

De enige plaats waar verzoeker met zijn kind kan leven is België, daar dit het enige land is waar het kind 

een veilig verblijf heeft. 

 

Tweede onderdeel. 

 

Schending van artikel 8 EVRM, 47/13 vreemdelingenwet van het zorgvuldigheidsbeginsel en 

proportionaliteitsbeginsel, en van het hoorrecht 

 

1. Beoordelingscriteria artikel 8 EVRM, artikel 47/13 vreemdelingenwet 

 

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

beiden, is een feitenkwestie. 
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Het EHRM stelt dat er sprake is van een familie en van toepassing van artikel 8 EVRM wanneer er een 

voldoende nauwe band is tussen de familieleden (EHRM 12 juli 2001, K. en T. / Finland, § 150). 

Afwijken van het recht op familieleven kan enkel omwille van openbare orde of nationale veiligheid. 

(EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga / België, § 81; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim / België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali / Verenigd Koninkrijk, 

§ 67). 

 

De verplichtingen van artikel 8 EVRM zijn garanties en zijn niet enkel van louter praktische regeling 

(EHRM 5 februari 2002, Conka / België, § 83). 

 

 Verzoeker verwijst naar het UDN-arrest RvV n° 188 786 van 23 mei 2016 inzake Caushi t. Belgische 

Staat, waar het middel als ernstig werd bevonden wegens prima facie schending van artikel 74/13 

vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker verwijst naar het UDN-arrest nr. 198 069 van 17 januari 2018. 

 

Verzoeker verwijst voor wat betreft de grond van beoordeling van dit onderdeel van het middel naar wat 

gesteld is in ondermeer het UDN-arrest van 12 december 2017 (eigen onderlijningen): 

 

Bovendien bepaalt artikel 74/13 van de vreemdelingenwet dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering, de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Ook uit deze bepaling blijkt dat de minister of zijn gemachtigde bij de afgifte van het bevel in concreto 

dient te beoordelen of er elementen zijn die de afgifte van het bevel verhinderen, en dit uit hoofde van 

een norm in de vreemdelingenwet zelf. Geen enkele bepaling uit de vreemdelingenwet laat toe te 

besluiten dat wat betreft de toepassing van artikel 74/13 een onderscheid moet worden gemaakt tussen 

de gevallen waarin een bevel "moet" worden afgegeven (art. 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° en 12°) en de 

gevallen waarin een bevel "kan" worden afgegeven (art. 7, eerste lid,3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°). Ook 

hieruit volgt dat het bestuur de situatie in concreto dient te appreciëren, wat een volledig gebonden 

bevoegdheid uitsluit. 

 

De Raad van State oordeelde met betrekking tot artikel 74/13 van de vreemdelingenwet in zijn arresten 

met nrs. 231.443 en 231.444 van 4 juni 2015 dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen terecht had 

gesteld "que la compétence de la padie requérante n'étaitpas entièrement liée et que l'exception 

d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée, n'était pas fondée." [dat de bevoegdheid van de verzoekende 

partij (in cassatie) niet geheel gebonden was en dat de exceptie van ontvankelijkheid niet gegrond was]. 

Ook in zijn arrest nr. 231.762 van 26 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat de bevoegdheid ex 

artikel 7, eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet niet geheel gebonden was, aangezien de verwerende 

partij kan afzien van de afgifte van een bevel wanneer dit de grondrechten van de betrokken 

vreemdeling zou miskennen. Zulks kan niet enkel blijken wanneer een "hogere" nomi wordt aangevoerd, 

doch ook uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, dat nauw verband houdt met hogere rechtsnormen 

en dat de omzetting in het nationale recht vormt van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven. De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is geen 

antwoord op enige verblijfsaanvraag, zodat het bestuur zich er wel degelijk van kan onthouden een 

bevel af te geven. De verplichting om rekening te houden met de in artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet vermelde belangen houdt in dat zij, bij haar beslissing om een bevel af te geven, 

actueel en ex nunc een afweging moet maken van de  belangen van de betrokken vreemdeling. Er kan 

aldus niet worden voorgehouden dat de verwerende partij hoe dan ook in elk geval opnieuw een bevel 

zal afgeven. 

 

Ten overvloede wijst de Raad er verder op dat hij in het kader van de materiële motiveringsplicht steeds 

kan nagaan of de motieven van de bestreden beslissing steunen op werkelijke bestaande en concrete 

feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De Raad kan daarbij nagaan of de 

ingeroepen feiten werkelijk bestaan. (RvS 13 september 2010, nr. 207.325) Mocht in een dergelijk geval 

de exceptie van niet- ontvankelijkheid wegens gemis aan belang met goed gevolg kunnen worden 

opgeworpen omdat in de middelen andere rechtsnormen werden aangevoerd dan de genoemde "meer 

voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag", zo bijvoorbeeld de schending van de 

grondvoorwaarden voor de toepassing van artikel 7 van de vreemdelingenwet zelf, of de materiële 

motieven die aan de beslissing ten grondslag liggen, zou daaruit noodzakelijkerwijze voortvloeien dat 
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een verwijderingsmaatregel zou kunnen worden genomen op grond van onjuiste vaststellingen, of in 

strijd met wettelijke normen, uitvoeringsbepalingen of algemene rechtsbeginselen, zonder dat daar 

tegen met goed gevolg een annulatieberoep kan worden ingesteld, en dit wegens een tekortkoming van 

het bestuur zelf (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, o.c., nr. 1164; RvS 5 

februari 1973, nr. 15.699; RvS 21 mei 1975, nr. 17.032). Er kan in geen geval worden voorgehouden dat 

een verzoekende partij geen belang zou hebben bij het annulatieberoep wanneer wordt aangevoerd dat 

het bevel om het grondgebied te verlaten is aangetast door een interne onwettigheid, precies omdat het 

onderzoek van die onwettigheid de grond van de zaak raakt en het bestuur na een eventuele 

vernietiging zal dienen rekening te houden met de vastgestelde onwettigheid. 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

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

taak van het bestuur om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de 

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

 

In deze optiek verwijst de Raad eveneens naar het zorgvuldigheidsbeginsel dat de overheid de 

verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de beoordeling van het door artikel 8 van het EVRM 

beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een 'fair balance' moet worden 

gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van 

de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

openbare_orde anderzijds. Daarbij  moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten 

en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezinsleven is echter niet 

absoluut. ... 

 

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. 

 

In een situatie van eerste toelating, zoals ook in dit geval aan de orde is, 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 blijven zodat hij zijn recht op eerbiediging van het gezinsleven aldaar kan 

handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), 

§ 105). Dit geschiedt aan de hand van de 'fair balance'-toets waarbij wordt nagegaan of de Staat een 

billijke afweging heeft gemaakt tussen de concurrerende belangen van het individu, enerzijds, en de 

samenleving, anderzijds. Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere 

beoordelingsmarge. 

 

De omvang van de positieve verplichting die op de Staat rust 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). 

 

De Raad dient daarbij op te merken dat hij slechts een wettigheidscontrole uitoefent op de bestreden 

verwijderingsmaatregel. Hoewel artikel 8 van het EVRM op zich geen bijzondere motiveringsplicht 

inhoudt, dient de Raad wel na te gaan of het bestuur alle relevante feiten en omstandigheden in zijn 

belangenafweging heeft betrokken en, indien dit het geval is, of het bestuur 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 gezins- en privéleven 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 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

Raad niet zelf, in individuele gevallen, de belangenafweging doorvoeren (zie RvS 26 januari 2016, nr. 

233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

  

Het waarborgen van een recht op eerbiediging van het gezins- en privéleven, veronderstelt het bestaan 

van een gezins- en/of privéleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 EVRM. Artikel 8 EVRM 

definieert niet de begrippen 'gezinsleven' en 'privéleven', die onafhankelijk van het nationale recht 

dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezinsleven is in 

wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte 

persoonlijke banden (zie EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, K. en T. v. Finland, § 150). Het EHRM 

benadrukt dat het begrip privéleven een ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er 

een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 

augustus 2015, Parrillo/ltalië (GK), § 153). De beoordeling of er sprake is van een privéleven, is 

eveneens een feitenkwestie. 

 

In het kader van de fair balance toets, heeft het EHRM er reeds aan herinnerd dat in een zaak die zowel 

familie- en gezinsleven als immigratie betreft, de reikwijdte van de verplichtingen van de Staat om 

familieleden van personen die er leven op hun grondgebied toe te laten, afhangt van de specifieke 

situatie van de betrokkenen en van het algemeen belang (EHRM, Gul v. Zwitserland, 19 februari 1996, § 

38). 

 

Uit vermelde rechtspraak blijkt duidelijk dat artikel 8 EVRM zich niet beperkt tot het familie- en 

gezinsleven, maar dat ook het respect voor het privéleven een recht is waar eenieder zich op kan 

beroepen. Verder dienen de hoger onderlijnde principes van het arrest te worden gerespecteerd. 

 

2. De zorgvuldigheidsplicht bij het nemen van het inreisverbod 

 

De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek 

van de zaak met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigt dat de evenredigheidsafweging op basis van 

concrete en uitzonderingscriteria dient te geschieden. In de zaak SHAKUROV v. RUSSIA (Application 

no. 55822/10) 5 juni 2012, besliste het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: 

 

(a) General principles 

 

193. The Court has previously examined a number of cases raising issues of family or private life in the 

context of expulsion or exclusion of an alien, for instance following a criminal conviction. Article 8 issues 

were also raised in some cases in which, like in the present case, the applicants faced extradition from 

the respondent State to another State, in which they were wanted for an offence (see King v. the United 

Kingdom (dec.), no. 9742/07, 26 January 2010, and Aronica v. Germany (dec.), no. 72032/01, 18 April 

2002; see also Launder v. the United Kingdom, no. 27279/95, Commission decision of 8 December 

1997, and Raidl v. Austria, no. 25342/94, Commission decision of 4 September 1995). 

 

194. The Court has held in cases conceming expulsion of settled migrants that as Article 8 protects the 

right to establish and develop relationships with other human beings and the outside world and can 

sometimes embrace aspects of an individual's social identity, it must be accepted that the totality of 

social ties between a settled migrant and the community in which they are living constitutes part of the 

concept of "private life" within the meaning of Article 8 (see, as a recent authority, Üner v. the 

Netherlands [GC], no. 46410/99, § 59, ECHR 2006X11, and Boultif v. Switzerland, no. 54273/00, § 48, 

ECHR 2001IX). Regardless of the existence or otherwise of a "family life", the expulsion of a settled 

migrant constitutes interference with his or her right to respect for private life. It will depend on the 

circumstances of the particular case whether it is appropriate for the Court to focus on the "family life" 

rather than the "private life" aspect. 

 

195. Concerning justifïcation of an interference with a person's private or family life, it is the Court's 

established caselaw that such interference will be in breach of Article 8 of the Convention unless it can 

be justified under paragraph 2 of that Article as being "in accordance with the law", as pursuing one or 

more of the legitimate aims listed therein, and as being "necessary in a democratie society" in order to 

achieve the aim or aims concerned (see, in a variety of contexts, Maslov v. Austria [GC], no. 1638/03, 

§ 65, ECHR 2008; Enea v. Italy [GC], no. 74912/01, § 140, ECHR 2009; and S.H. and Others v. Austria 

[GC], no. 57813/00, § 89, 3 November 2011). 
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196. As to the context of extradition, in the King case (cited above) the applicant was accused of being a 

member of an international gang engaged in a conspiracy to import large quantities of ecstasy into 

Australia. He tried to bar his own extradition from the United Kingdom to Australia, referring to the fact 

that he had a wife, two young children and a mother in the United Kingdom, whose ill-health would not 

allow her to travel to Australia. The long distance between the two countries would mean the family 

would enjoy only limited contact if the applicant were extradited, convicted and sentenced to a term of 

imprisonment. The Court dismissed this argument as manifestly ill-founded, noting the very serious 

charges the applicant faced and the interest the United Kingdom had in honouring its obligations to 

Australia. Mindful of the importance of extradition arrangements between States in the fight against 

crime, the Court held, in this case, that it would only be in exceptional circumstances that an applicant's 

private or family life in a Contracting State would outweigh the legitimate aim pursued by his or her 

extradition. 

 

3. Het respecteren van het hoorrecht bij het nemen van het inreisverbod 

  

De bestreden beslissing past de Terugkeerrichtlijn toe; artikel 7 van de Vreemdelingenwet, die de 

wettelijke grondslag vormt voor de bestreden beslissing, zet inderdaad deze richtlijn om in Belgisch 

recht. 

 

Artikel 41, § 2, van het Handvest alsmede het algemeen beginsel van administratief recht audi alteram 

partem verplichten de administratie om eenieder waartegen een maatregel overwogen wordt, die haar of 

hem nadelig zou kunnen beïnvloeden, op voorhand te horen; en het gelijklopend recht van deze 

persoon om gehoord te worden voordat zulke beslissing wordt genomen. 

 

In deze mate zijn de waarborgen vastgesteld in het Handvest in casu van toepassing. 

 

Hieruit vloeit dus dat het onbetwistbaar is dat het inreisverbod, dat aan verzoeker werd betekend, hem 

nadelig beïnvloedt daar het minstens een onderbreking betekent van zijn gezinsleven met zijn 

echtgenote en kinderen, en dit voor in principe driejaar. 

 

Uw Raad stelt dat een beslissing genomen in schending van artikel 41, § 2 van het Handvest en van het 

beginsel audi alteram partem, o.m., niet correct gemotiveerd is, indien het verhoor van de verzoeker het 

bestuur had kunnen leiden tot het nemen van een andere beslissing. 

 

Verzoeker verwijst naar het UDN-arrest RvV n° 179 397 van 14 december 2016 inzake Bani Bledar t. 

Belgische Staat, waar de schending van artikel 41 Handvest op zich aanvaard werd.   

 

Verzoeker verwijst naar het UDN-arrest RvV n° 130 247 van 26 september 2014 inzake Morais t. 

Belgische Staat, waar het middel ernstig werd bevonden wegens schending van het hoorrecht, in 

samenhang met artikel 74/13 vreemdelingenwet en artikel 8 EVRM. 

 

Verzoeker verwijst naar het arrest CCE nr. 128.207 van 21 augustus 2014, naar het arrest RvV nr. 

198.594 van 5 september 2014 en naar het arrest RvV nr. 198.594 van 5 september 2014. 

 

Verzoeker verwijst eveneens naar het arrest RvV nr. 126.158 van 24 juni 2014 dat een gelijkluidend 

standpunt en motivering ontwikkeld als de hierboven aangeduide arresten; verzoeker sluit zich bij die 

arresten aan; de inhoud is in casu van toepassing. 

 

4. Concrete toepassing op het inreisverbod. 

 

Wat betreft de toepassing van artikel 3, 8 en 12 EVRM, artikel 41 Handvest, artikel 47/13 

Vreemdelingenwet en het zorgvuldigheidsbeginsel 

 

In eerste instantie wordt opgemerkt dat artikel 8 EVRM op zich is geschonden. Minstens is dit 

geschonden in samenlezing met het niet respecteren van de hoorplicht. 

  

1. 

 

Er is geen echt hoorrecht gerespecteerd. Er wordt in de beslissing verwezen naar een vragenlijst van 

30.8.2018. 
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Verzoeker verwijst naar het arrest RvV nr. 205 695 van 21 juni 2018 en inzonderheid de overwegingen 

3.6., 3.7. en 3.8.. Verzoeker ziet deze overwegingen hier voor herhaald en hij sluit er zich bij aan. 

 

3.6. De Raad wijst erop dat het inreisverbod een maatregel betreft met een eigen juridische draagwijdte 

die verschilt van een verwijderingsmaatregel. Een verwijderingsmaatregel is erop gericht een 

vreemdeling het land te doen verlaten terwijl een inreisverbod erop gericht is een vreemdeling de 

toegang tot het grondgebied en het verblijf te ontzeggen nadat hij het land heeft verlaten. Het houdt in 

dat het bestuur niet kan volstaan een vreemdeling alleen te horen met betrekking tot een 

verwijderingsmaatregel die het beoogt te treffen maar de vreemdeling ook moet horen met betrekking 

tot een inreisverbod dat het eveneens wenst op te leggen (cf. RvS 15 december 2015, nr. 233.257 en 

RvS 7 juni 2018, nr. 241.738). 

 

3.7. De Raad dient in deze op te merken dat de vragenlijst "hoorrecht" van 8 januari 2018 - d.i. de 

vragenlijst waarnaar in de bestreden beslissing wordt verwezen - zoals deze zich in het administratief 

dossier bevindt, enkel is opgesteld in het Italiaans. Deze vragenlijst "hoorrecht" van 8 januari 2018 is 

niet voorzien van enige vertaling, zodat de Raad geen wettigheidstoetsing kan uitvoeren betreffende de 

concrete omstandigheden van dit gehoor. De Raad kan dan ook niet verifiëren welke vragen precies 

werden gesteld, in welk verband ze werden gesteld - verwijderingsmaatregel of inreisverbod of beide - 

noch welk antwoord verzoeker hierop heeft verschaft. 

 

3.8.De Raad concludeert aldus dat verzoeker concrete kritiek uitoefent op de wijze waarop in casu het 

hoorrecht werd uitgeoefend, waarbij het administratief dossier enkel een door verzoeker ondertekende 

vragenlijst "hoorrecht" van 8 januari 2018 bevat die is opgesteld in het Italiaans en niet is vergezeld van 

een vertaling in één van de landstalen. In deze omstandigheden wordt een wettigheidscontrole door de 

Raad op de bestreden beslissing verhinderd (RvS 9 oktober 1997, nr. 68.784; RvS 17 februari 1998, nr. 

71.867; RvS 16 december 1998, nr. 77.657; RvS 1 oktober 2001, nr. 99.323). De Raad kan in deze ook 

niet uitsluiten dat de elementen die verzoeker in zijn verzoekschrift ontwikkelt en die hij zou hebben 

aangebracht indien hij specifiek zou zijn gehoord in het kader van een inreisverbod, aanleiding zouden 

hebben kunnen gegeven tot een andersluidende beslissing dan een inreisverbod met een geldingsduur 

van 15 jaar. Hierover concreet oordelen zou de Raad ertoe nopen zich in de plaats te stellen van de 

verwerende partij bij het appreciëren van de geldingsduur van een inreisverbod, wat hem niet toekomt 

als annulatierechter (RvS 7 juni 2018, nr. 241.738). Een vernietiging van de bestreden beslissing dringt 

zich derhalve op. 

 

Het betreft een gelijkaardige situatie van hoorrecht zoals in onderhavige zaak. 

 

Ook in casu is de vragenlijst blijkbaar niet vertaald. 

 

Ook in casu is de vragenlijst niet opgesteld om specifiek gehoord te worden in het kader van een 

inreisverbod. 

 

De beslissing dient bijgevolg reeds om vermelde redenen vernietigd te worden. 

 

Verder zijn de enkele gestelde vragen louter formeel. Het gaat om een vragenlijst, maar dit is geen 

hoorplicht, die vereist dat verzoeker door een ambtenaar grondig gehoord wordt en op een 

genuanceerde manier zich kan laten horen over de aspecten van gezinsleven, recht van het kind, 

gezondheid en de status van vluchteling van zijn echtgenote en zoon. 

 

Het hoorrecht diende te gaan over het inreisverbod op zich en de gevolgen hiervan voor zijn 

gezinsleven, zijn kind, zijn gezondheid. 

 

Dit is niet het geval door de vragenlijst. 

 

Het begrip van artikel 8 EVRM is overigens ruimer dan het loutere familie- en gezinsleven. Het betreft 

ook het privéleven (zie UDN-arrest nr. 198 069 van 17 januari 2018 in de zaak RvV 215 090 inzake 

Okoidigun t. Belgische Staat, gevoegd in bijlage). 

 

Als verzoeker was gehoord had hij gewezen op de langdurige familiale situatie, het gegeven dat zijn 

kind een absolute nood had om bij zijn vader te zijn gezien zijn jonge leeftijd (acht jaar). 
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Hij had ook kunnen wijzen op de moeilijke situatie van zijn echtgenote in België, die als erkende 

vluchteling onder zeer grote morele en financiële druk staat, en die absoluut zijn bijstand nodig had. 

 

Verzoeker had, als hij correct gehoord was, kunnen wijzen op het feit dat hij de intentie had om een 

gezinshereniging te vragen en hiervoor de formele stappen te ondernemen, precies de reden waarom 

hij naar België was gekomen. 

 

Het respecteren van een ernstig hoorrecht zou tot een andere beslissing hebben geleid. 

 

2. 

Te buiten gelaten de schending van het hoorrecht is verzoeker van mening dat ook artikel 8 EVRM op 

zich is geschonden. 

 

Voor zover de motivering betrekking heeft op artikel 8 EVRM en artikel 74/13 

 

vreemdelingenwet stelt verzoeker het volgende. 

 

Het EHRM stelt dat er sprake is van een familie en van toepassing van artikel 8 EVRM wanneer er een 

voldoende nauwe band is tussen de familieleden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland, § 150). 

Afwijken van het recht op familieleven kan enkel omwille van openbare orde of nationale veiligheid. 

(EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga / België, § 81; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim / België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali / Verenigd Koninkrijk, 

§ 67). 

 

De verplichtingen van artikel 8 EVRM zijn garanties en zijn niet enkel van louter praktische regeling 

(EHRM 5 februari 2002, Conka / België, § 83). 

 

Ook diverse arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigen dat de 

evenredigheidsafweging op basis van concrete en uitzonderingscriteria dient te geschieden. In de 

recente zaak SHAKUROV v. RUSSIA (Application no. 55822/10) 5 juni 2012, besliste het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens in die zin. 

 

Er is geen afdoende proportionaliteitsafweging. Zo werd er geen rekening gehouden met het feit dat 

verzoeker al acht jaar gehuwd was en dat zijn echtgenote was moeten vluchten uit Albanië.” 

 

2.2.2. De Raad merkt vooreerst op dat, wat het Kinderrechtenverdrag betreft, de artikelen van het 

Kinderrechtenverdrag wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet 

volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of 

vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en juridisch volledige 

bepalingen die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een 

welbepaalde wijze te handelen, opleggen. Aan deze bepalingen moet derhalve een directe werking 

worden ontzegd. Verzoeker kan daarom de rechtstreekse schending niet dienstig inroepen (RvS 7 

februari 1996, nr. 58.032; RvS 1 april 1997, nr. 65.754, RvS 21 oktober 1998, nr. 76.554, RvS 16 mei 

2009, nr. 2.707 (c)). 

  

Evenwel dient, waar minderjarige kinderen betrokken zijn, tevens in het kader van de belangenafweging 

die artikel 8 van het EVRM vereist, het hoger belang van deze kinderen in overweging te worden 

genomen. Het belang van het kind vormt de eerste overweging in de belangenafweging. Hoewel het 

hoger belang van het kind op zichzelf niet beslissend is, moet hieraan wel een belangrijk gewicht 

worden toegekend in de belangenafweging vereist onder artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 

2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 109). Het beginsel van het belang van het kind omvat twee 

aspecten, met name enerzijds het behouden van eenheid van het gezin en anderzijds het welzijn van 

het kind (EHRM 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserland (GK), par. 135-136). De 

impact van de bestreden beslissing op de betrokken kinderen is dan ook een belangrijke overweging. 

Bijzondere aandacht wordt daarom besteed aan omstandigheden van de betrokken kinderen, zoals hun 

leeftijd, hun situatie in het gastland en het land van herkomst en de mate waarin zij afhankelijk zijn van 

hun ouders (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 118). 

 

2.2.3. Verzoeker voert in concreto een schending aan van artikel 8 van het EVRM in samenhang met 

het recht om te worden gehoord. Hij betoogt onder meer dat de vragenlijst van het hoorrecht niet werd 

vertaald en dat de vragenlijst niet specifiek in het kader van het inreisverbod werd opgesteld, dat de 
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gestelde vragen louter formeel zijn en niet toelaten genuanceerd te antwoorden op de vraag met 

betrekking tot zijn gezinsleven, zijn kind en zijn gezondheid.  

 

 De bestreden beslissing motiveert met betrekking tot het gezinsleven als volgt:  

 

“De betrokkene heeft verklaard in zijn vragenlijst hoorplicht ingevuld op 30/08/2018 dat zijn vrouw en 

zoon in België verblijven. Zijn vrouw is erkend als vluchteling in België. 

Betrokkene beweert reeds geruime tijd een duurzame relatie met iemand die verblijfrecht in België heeft 

te hebben, terwijl hij gedurende haar verblijf in het Rijk nooit een aanvraag gezinshereniging heeft 

ingediend. Vooraleer het recht op gezinsleven gehandhaafd kan worden, dient betrokkene eerst gebruik 

te maken van de voor hem openstaande wettelijke verblijfsmogelijkheden. De schending van artikel 8 

EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

Het feit dat zijn partner erkend vluchteling is, opent niet het recht tot verblijf. Daarbij, een verwijdering 

van de betrokkene houdt geen breuk van de familiale relaties in. Immers, hij kan met zijn partner een 

band onderhouden via de moderne communicatiemiddelen. Vanuit het land van herkomst kan 

betrokkene de geijkte procedures volgen via de bevoegde diplomatieke of consulaire post om zijn 

partner en kind in België te bezoeken. Er kan dan ook geen sprake zijn van een schending van artikel 8 

EVRM want de verwijdering is conform de wetgeving en de partner en kind zijn als erkend vluchtelingen 

niet in staat te reizen naar het land van herkomst. Betrokkene kan zijn partner en kind ook ontmoeten op 

het grondgebied van een land waar betrokkene toegang tot heeft. 

Bovendien het feit dat de vrouw en zoon van betrokkene in België verblijven, kan niet worden behouden 

in het kader van de bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft 

gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de 

bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- 

en gezinsleven niet absoluut is. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

(…) 

Het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender welk moment gedurende de komende 3 

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

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

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

inreisverbod voor haar dan ook geenszins een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te vormen.” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 30 augustus 2018 in de gevangenis 

van Brugge werd gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken. Ter gelegenheid van voormeld verhoor 

verklaarde de verzoeker, bijgestaan door een tolk, dat hij sinds 31 mei 2018 in België verblijft en dat hij 

niet wenste terug te keren naar het land van herkomst, gelet op de aanwezigheid alhier van zijn partner 

én kind. 

 

Verzoeker voert aan dat hij het recht om gehoord te worden niet naar behoren heeft kunnen uitoefenen. 

Blijkens het verzoekschrift beperkt verzoeker zich in hoofdzaak echter tot citeren van rechtspraak van 

de Raad en van het EHRM. Hiermee toont verzoeker echter niet aan waarom de gegeven motivering in 

casu gebrekkig is of dat het gehoor onzorgvuldig was. De enige concrete elementen die verzoeker 

aanvoert zijn het feit dat het kind, gelet op zijn leeftijd, nood heeft aan zijn vader, en de moeilijke 

financiële en morele situatie van zijn echtgenote. Verzoeker licht zijn verklaringen op dit punt niet 

concreter toe. In de bestreden beslissing werd wel degelijk rekening gehouden met verzoekers 

verklaring dat zijn partner en het minderjarige kind legaal verblijf in België hebben. Verzoeker gaat er 

echter aan voorbij dat zijn echtgenote en zoon reeds verschillende jaren legaal in het Rijk verblijven en 

dat hij op geen enkel moment vanuit zijn land van herkomst een poging heeft ondernomen om 

gezinshereniging aan te vragen. In zoverre de verzoeker in zijn verzoekschrift wijst op het feit dat het 

hoger belang van zijn minderjarig kind niet mee in rekening zou zijn genomen, merkt de Raad op dat 

door de verwerende partij terecht werd gewezen op het feit dat de verzoekende partij wel degelijk nog 

steeds nauw contact kan blijven onderhouden met zijn minderjarig kind. Het loutere feit dat de verzoeker 

tijdelijk van zijn gezinsleden wordt gescheiden, volstaat niet om te besluiten tot een schending van het 

hoger belang van het kind. Dit klemt des te meer nu verzoeker zelf verklaarde dat hij van 2012 tot mei 

2018 in Albanië was, terwijl zijn partner en zijn zoon legaal in België verblijf hebben sedert minstens mei 

2016 (periode waarop ze erkend werden als vluchteling). Het komt dan ook weinig geloofwaardig voor 

dat het hoger belang van het minderjarig kind zich zou verzetten tegen een tijdelijke verwijdering van het 

grondgebied.  
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Voorts blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij in het Rijk verblijft sinds mei 2018. Hij had dan ook wel 

degelijk de kans om gezinshereniging aan te vragen. Bovendien toont verzoeker niet aan dat hij op 

hetzelfde adres woont als zijn echtgenote en zoon, en evenmin dat hij de zorg op zich neemt voor zijn 

zoon. Hij beperkt zich tot loutere beweringen over voorgehouden duurzame banden die hij op geen 

enkele wijze staaft. Verzoeker laat voorts na met concrete gegevens aan te tonen dat hij zijn 

gezinsleven met zijn echtgenote en zoon niet zou kunnen voortzetten, nadat hij de nodige openstaande 

wettelijke verblijfsmogelijkheden heeft uitgeput. 

 

De schending van de overige in het tweede middel aangevoerde rechtsregels wordt door verzoeker niet 

uiteengezet.  

 

Het tweede middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

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 dertien maart tweeduizend negentien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


