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 nr. 218 514 van 19 maart 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LAHLALI 

Kortrijksesteenweg 731 

9000 GENT 

  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 IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

27 december 2018 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 27 november 2018 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 

13sexies), aan de verzoekende partij op 27 november 2018 ter kennis gebracht. 

  

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 4 januari 2019 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. MALANDA, die loco advocaat A. LAHLALI verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. BRICOUT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, komt op niet nader te bepalen datum 

toe op het Belgische grondgebied. 

 

Op 27 november 2018 wordt verzoekster geïnterpelleerd door de politie te Antwerpen naar aanleiding 

van een SEFOR-actie.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

 

Op 27 november 2018 wordt ten aanzien van verzoekster een beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) genomen. Bij 

arrest nr. 213 936 van 13 december 2018 verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 

de Raad) de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van deze beslissing. Bij arrest 

nr. 218 125 van 12 maart 2019 stelt de Raad de afstand van het geding vast.  

 

Op 27 november 2018 wordt verzoekster tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor drie jaar 

opgelegd. Dit is de thans bestreden beslissing: 

 

“(…) 

Aan de Mevrouw, die verklaart te heten(1):  

Naam : A. (…)  

voornaam : M. (…)  

geboortedatum : (...).1997  

geboorteplaats : <AANVULLEN - LIEUNAISSANCE>  

nationaliteit : Marokko  

 

In voorkomend geval, ALIAS:  

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd,  

 

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

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

 

De beslissing tot verwijdering van 27.11.2018 gaat gepaard met dit inreisverbod (2)  

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van Antwepen op 

27.11.2018 en werd rekening gehouden met zijn verklaringen.  

 

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:  

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

Er bestaat een risico op onderduiken:  

 

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 4 jaar in België te verblijven. Zij kwam als minderjarige met haar ouders mee 

en bleef nadien in België. Tot op heden heeft zij geen enkele poging ondernomen om haar illegaal 

verblijf in België trachten te regulariseren.  

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden.  

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en heeft haar verblijf op het huidige adres niet doorgegeven aan de nodige 

instanties.  

 

Redenen waarom haar een inreisverbod wordt opgelegd.  

 

Drie jaar  

 

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

 

Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat ze geen 

partner of minderjarige kinderen in België heeft. Zij heeft wel familie in België. Haar ouders A. M. (…) en 

B. A. (…) verblijven momenteel in België met een geldig visum tot 19.12.2018. Zij dienen na afloop van 

hun visum terug te keren naar Marokko. Het feit dat haar ouders tot 19.12.2018 legaal in België kunnen 
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verblijven, geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Een repatriëring naar haar land van oorsprong 

staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins-of privéleven zoals 

voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel 

verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

Bovendien dienen betrokkenes ouders na 19.12.2018 ook terug te keren naar Marokko, aangezien hun 

visum afloopt. Betrokkene verklaart aan de politie dat ze al vier jaar in België verblijft. Wat een 

vermeende scheiding van haar ouders betreft, willen we erop wijzen dat betrokkenes ouders regelmatig 

reizen tussen Marokko en België terwijl betrokkene illegaal achterblijft in België dus zij werd reeds 

meerdere malen gescheiden van haar ouders.  

 

Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat ze 

verschillende broers heeft in België. Het feit dat haar broers A. N. (…), Y. (…) N. (…) en N. (…) legaal in 

België verblijven, geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Zij toont ook niet aan afhankelijk te zijn 

van broers. Een schending van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. Een terugkeer 

naar zijn land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een 

gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale 

relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Betrokkenes broers 

kunnen vanuit België contact houden via moderne communicatiemiddelen. Bovendien verklaart 

betrokkene aan de politie dat ze nog veel familie heeft in Marokko. Betrokekens broers A. S. (…), M. 

(…) en M. (…) verblijven net als betrokkene illgaal in België. Zij dienen net als betrokkene België te 

verlaten en terug te keren naar Marokko. Een schendig van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden 

aangenomen.  

 

Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat ze ze hier 

is sinds vier jaar en dat ze in België is omdat ze haar familie hier heeft en ze niet terug wil naar 

Marokko, omdat ze het hier leuk vindt. We stellen dus vast dat betrokkene met haar uiteenzetting geen 

schending van artikel 3 EVRM aantoont. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, 

dient zij aan te tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat ze in 

het (land waarnaar zij teruggeleid wordt) een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan 

folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Het louter ongestaafd 

aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan niet volstaan.  

 

Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat ze geen 

medische problemen heeft. Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van 

een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan 

het land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de 

levensverwachting van een vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze 

verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen 

die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een 

schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn.  

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13.  

 

Betrokkene heeft dan ook geen enkel wettelijk motief om alsnog in België te verblijven. Uit hetgeen 

voorafgaat en in het belang van de immigratiecontrole is een inreisverbod van 3 jaar, gelet op de 

hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het grondgebied te willen verblijven, meer dan 

proportioneel. Uit onderzoek van het dossier blijkt niet dat er specifieke omstandigheden aanwezig zijn 

die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar.  

(…)” 

 

Op 28 december 2018 wordt verzoekster gerepatrieerd. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op van de vordering tot schorsing 

omdat verzoekster niet aantoont op basis van concrete gegevens een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel te zullen ondervinden bij de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna 

volgt zal blijken dat het beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. Het is bijgevolg niet vereist 

deze exceptie te beantwoorden. 
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan dat luidt als volgt:  

 

“2.1. Eerste middel 

- Schending van artikel 74/11, § 1, tweede lid juncto artikel 74/14, § 3, 1 ° j° § 1 juncto artikel 1, § 2 van 

de Vreemdelingenwet, in samenhang gelezen met: 

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

bestuurshandelingen (hierna: Wet Motivering Bestuurshandelingen); 

o Artikel 62, § 2 van de wet van 15 december 1980  

o De formele en de materiële motiveringsplicht 

- Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

- Schending van het redelijkheidsbeginsel 

- De beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit 

Op basis van artikel 74/11, § 1, tweede lid van de wet van 15 december 1980 werd onderhavig 

inreisverbod opgemaakt door verwerende partij en aan verzoekster betekend op 27 november 2018. 

Artikelen 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten worden gemotiveerd. 

De artikelen 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen stellen dat de administratieve handeling 

uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en de 

juridische motivering dient te worden opgenomen. Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. 

Ook artikel 62 van de Vreemdelingenwet stipuleert: "De administratieve beslissingen worden met 

redenen omkleed. [...]" 

Een administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. De motivering is slechts afdoende wanneer ze duidelijk, juist, pertinent, 

concreet, precies en volledig wordt geformuleerd zodat de bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen 

of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te vechten. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de verwerende partij de plicht op om beslissingen zorgvuldig voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (RvV 11 juni 2009, nr. 28.602, punt 

2.3.). De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts na een 

behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag 

nemen (RvV 11 juni 2009, nr. 28.599, punt 2.4.). De beslissing moet steunen op alle gegevens van het 

dossier en alle daarin vervatte dienstige stukken (RvV 12 juni 2018, nr. 205.210, punt 3.3.2.3). 

In casu is de bestreden beslissing zoals aan verzoekster kennisgegeven op 27 november 2018 op een 

niet-afdoende wijze gemotiveerd zoals vereist door de Wet Motivering Bestuurshandelingen, daar ze 

niet duidelijk, juist, pertinent, volledig en consistent werd gemotiveerd. De juiste werkelijke feitelijke en 

juridische gegevens die aan de oorsprong liggen van de beslissing ontbreken. De beslissing nam op 

bijzonder selectieve wijze rekening met de elementen uit het administratief dossier van verzoekster, is 

geenszins gesteund op alle gegevens van het dossier. 

De gemachtigde heeft kennelijk geen belangenafweging gemaakt die de beslissing zou kunnen 

verantwoorden. Het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel werden niet nageleefd. 

De bestreden beslissing beperkt zich in hoofdzaak tot het stellen dat: 

- verzoekster geen partner zou hebben in België, quod non; 

- de ouders van verzoekster binnenkort wellicht zullen moeten terugkeren naar Marokko; 

- verzoekster niet zou aantonen afhankelijk te zijn van haar broers; 

- verzoekster via moderne communicatiemiddelen contact zou kunnen onderhouden met haar broers; 

- verzoekster nog familie zou hebben in Marokko; 

- verzoekster geen aankomstverklaring deed en nog geen verblijfsaanvraag heeft ingediend. 

De verwerende partij voert bovenstaande betwistbare elementen aan om te motiveren dat een 

inreisverbod zou moeten worden genomen lastens verzoekster; dat de duur van het inreisverbod drie 

jaar zou moeten bedragen. De motiveringselementen zijn onvolledig, dan wel onjuist. Ze zijn bovendien 

niet concreet of precies toegepast op het dossier van verzoekster, doch blijven beperkt tot algemene 

standaardformuleringen. Aldus is de administratieve beslissing niet deugdelijk met redenen omkleed, 

nochtans vereist volgens artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

Waar de bestreden beslissing stelt dat verzoekster geen partner zou hebben in België, is deze onjuist. 

Verzoekster heeft wel degelijk een partner, met name dhr. E. B. (…), met wie zij reeds twee jaar een 

relatie heeft en waarmee zij is verloofd (stuk 3). In het verhoor d.d. 27 november 2018 werd louter 

gevraagd of verzoekster was gehuwd, quod non. Geen vragen werden gesteld naar andere 

relatievormen, waar de gemachtigde nochtans toe is gehouden (cf. tweede middel). De gemachtigde 
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handelde aldus onzorgvuldig bij het verzamelen van de relevante informatie om zijn beslissing voor te 

bereiden. 

Waar de bestreden beslissing stelt dat de ouders van verzoekster binnenkort wellicht zullen moeten 

terugkeren naar Marokko, wijst verzoekster erop dat de verblijfstitels van haar ouders niet ter 

beoordeling stonden in de bestreden beslissing, dat deze dus niet dienstig zijn als motivering van het 

aan haar betekende inreisverbod van drie jaren. Elke beslissing dient onderhevig te zijn aan een 

individuele beoordeling van de omstandigheden eigen aan de persoon onderhevig aan die beoordeling, 

niet aan het verblijfsstatuut van naasten. Voorts wijst verzoekster ter zake op het gegeven dat haar 

ouders zich ongeveer zes maanden per jaar op legale wijze in België bevinden. Dat hun 'terugkeer' naar 

Marokko, alwaar zij zijn gedomicilieerd, dus louter van tijdelijke aard zal zijn en dat verzoekster zich daar 

aldus niet definitief met hen zou kunnen herenigen. Dat ook dit onderdeel van de motivering kennelijk 

niet is gestoeld op alle relevante elementen uit het dossier, daar minstens niet het vereiste gewicht aan 

schenkt. 

Dat verzoekster nog familie heeft in Marokko, wordt niet betwist, doch kan evenmin als afdoende 

motivering worden beschouwd voor onderhavige bestreden bijlage. Het al dan niet hebben van 

familieleden, in welke graad ook, in het land van herkomst of origine kan op geen wijze dienst doen als 

argument om een inreisverbod uit te vaardigen voor een termijn van drie jaren, nochtans wel daartoe 

aangevoerd. Dat dit onderdeel van de motivering allerminst afdoende is. 

De bestreden beslissing voert aan dat verzoekster niet zou aantonen afhankelijk te zijn van haar broers. 

Verzoekster wijst ter zake op het als stuk 9 gevoegde, waarin dhr. A. Y. (…) verklaart ook in de 

toekomst te zullen instaan voor verzoekster, zulks in afwachting van de regularisatie van haar verblijf in 

functie van dhr. E. B. (…) (stukken 3 en 4). 

Waar de bestreden beslissing voorhoudt dat verzoekster via moderne communicatiemiddelen contact 

zou kunnen onderhouden met haar broers, dient voorts vastgesteld dat de gemachtigde op volstrekt 

ontoereikende wijze rekening houdt met de waarde van de relatie tussen verzoekster en haar broers, 

doch met name die met haar partner, en het belang van het rechtstreeks persoonlijk contact. Het 

tegendeel beargumenteren getuigt van enige kortzichtigheid. 

De bestreden beslissing vermeldt dat in hoofde van verzoekster het risico zou bestaan dat zij zou 

onderduiken. Zulks druist totaal in tegen haar intentie samen te leven met haar partner en gezinsleden. 

Het voorgaande hierbij in beschouwing genomen, kan niet anders dan vastgesteld dat de motivering van 

het risico op onderduiken allesbehalve afdoende is. Zulks bovendien gezien het verblijfsadres van 

verzoekster de verbalisanten bekend was. Verwerende partij kan hieromtrent geen aannemelijke 

tegenargumentatie voeren, gelet op het feit dat zij haar daar aantroffen, haar daar zelfs uit haar bed 

lichtten. De beoordeling van het risico op onderduiken is allerminst zorgvuldig. 

Het is de vaststelling van het beweerde risico op onderduiken conform artikel 1, § 2 van de 

Vreemdelingenwet die ertoe heeft geleid dat aan verzoekster geen termijn voor vrijwillig vertrek werd 

toegekend conform artikel 74/14, § 3, 1° van de Vreemdelingenwet en als gevolg waarvan uiteindelijk 

overeenkomstig artikel 74/11, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet een inreisverbod werd opgelegd 

aan verzoekster. 

Verwerende partij voert als motivering van het risico op onderduiken aan dat 'verzoekster niet meewerkt 

of niet heeft meegewerkt met de overheden', als volgt gespecifieerd: 

"Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en heeft haar verblijf op het huidige adres niet doorgegeven aan de nodige 

instanties." 

Verzoekster wijst ter zake op het - verweerder bekende - gegeven dat zij het grondgebied binnenkwam 

als minderjarige die haar ouders vergezelde. De gemachtigde kan niet zonder meer voorhouden dat 

verzoekster zich als minderjarige op eigen houtje had moeten wenden tot de bevoegde gemeentelijke 

instanties om een aankomstverklaring te doen. 

Voorts kaart verzoekster aan dat verwerende partij bezwaarlijk kan beweren dat in hoofde van 

verzoekster het risico op onderduiken bestaat, dat zij niet zou meewerken met de overheden, gezien 

haar nooit het bevel werd betekend het grondgebied te verlaten met toekenning van een termijn om dat 

te doen. De gemachtigde heeft verzoekster nooit die kans gegeven, heeft haar geen termijn toegekend, 

doch is onverwijld overgegaan tot haar vrijheidsberoving van heden. Nochtans dient conform de 

Terugkeerrichtlijn de absolute voorrang te worden gegeven aan de vrijwillige terugkeer boven de 

gedwongen verwijdering. Dat de afwezigheid van een termijn om het grondgebied te verlaten slechts 

kan gelden als ultimum remedium, niet als primum remedium zoals in casu. 

Dat de bestreden beslissing derhalve artikel 1, § 2 van de Vreemdelingenwet schendt. Immers "[moet] 

[h]et (...) risico op onderduiken (...) actueel en reëel zijn. Het wordt na een individueel onderzoek en op 

basis van een of meer volgende objectieve criteria vastgesteld, rekening houdend met alle 

omstandigheden die eigen zijn aan elk geval." Dat gelet op het alhier vermelde geenszins kan worden 

geoordeeld dat het beweerde risico op onderduiken actueel en reëel is, noch rekening houdt met alle 
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omstandigheden die eigen zijn aan elk geval. Dat er in casu niet afdoende kan worden besloten tot het 

bestaan van een risico op onderduiken. 

Gezien geen risico op onderduiken bestaat conform artikel 1, § 2 van de Vreemdelingenwet diende de 

beslissing tot verwijdering overeenkomstig artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet een termijn van dertig 

dagen te bepalen om het grondgebied te verlaten. Echter werd aan verzoekster in casu geen termijn 

toegekend, reden waarom haar het alhier bestreden inreisverbod werd opgelegd. 

De ontstentenis van termijn vormt een inbreuk op artikel 74/14, § 3, j° § 1 van de Vreemdelingenwet. 

Artikel 74/14, § 3 luidt: 

"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 bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid, 

of; 

5° het verblijf van de onderdaan van een derde land werd beëindigd of ingetrokken met toepassing van 

de artikelen 11, §2, 4°, 13, § 4, 5°, 74/20 of 74/21, of; 

6° het verzoek om internationale bescherming van een onderdaan van een derde land werd niet-

ontvankelijk verklaard op grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 5°, of werd als kennelijk ongegrond 

beschouwd op grond van artikel 57/6/1, § 2. 

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

enkele termijn." 

De § 1 waarnaar wordt verwezen stelt: 

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

Verzoekster is formeel dat aan geen van de uitzonderingsgronden zoals bepaald door artikel 74/14, § 3 

van de Vreemdelingenwet is voldaan. De gemachtigde voert slechts de eerste uitzonderingsgrond toe, 

dus verzoekster zal haar verweer daartoe beperken. 

Er is geen risico op onderduiken (1°). Verzoekster herhaalt ter zake wat eerder in dit middel werd 

uiteengezet. In hoofde van verzoekster kan geen risico op onderduiken worden onderkend. Anderszins 

oordelen zou geheel indruisen tegen haar intentie samen te leven met haar partner en gezinsleden in 

België, wat onder meer mag blijken uit de door haar geleverde inspanningen om te integreren (stuk 8). 

Bovendien was het verblijfsadres van verzoekster de verbalisanten bekend. 

Gezien derhalve aan geen van de uitzonderingsgronden zoals bepaald door artikel 74/14, § 3 van de 

Vreemdelingenwet is voldaan, kan geen beslissing tot verwijdering worden bepaald zonder toekenning 

van een termijn. 

Verzoekster brengt dus naar voren dat artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet, conform hetwelk haar 

een termijn diende te worden toegekend om vrijwillig te vertrekken, manifest werd geschonden, 

schending als gevolg waarvan conform artikel 74/11, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, de 

alhier bestreden beslissing werd genomen. Dat de alhier bestreden beslissing aldus indruist tegen het 

bepaalde in artikel 74/11, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet. 

Verzoekster merkt op dat allesbehalve afdoende wordt verduidelijkt waarom wordt gekozen voor de 

maximale termijn van drie jaar inreisverbod. Zelfs indien een inreisverbod verplicht moet worden 

opgelegd, houdt dit nochtans niet in dat de maximumtermijn van drie jaar moet worden opgelegd of dat 

geen motivering omtrent de duur zou zijn vereist (RvS 18 december 2013, nrs. 225.871 en 225.872; 

RvV 19 februari 2014, nr. 119 120). Verwerende partij kan niet voorhouden dat een inreisverbod van 

drie jaar proportioneel en strikt noodzakelijk is. Verzoekster verwijst genoegzaam naar wat eerder onder 

dit middel werd vermeld. 

Gezien aldus het ontbreken van motivering conform de aangehaalde en voorgelegde stukken van 

verzoekster, gezien de beoordeling niet is gestoeld op de juiste feitelijke gegevens, gezien de 

feitelijkheden niet correct zijn beoordeeld, faalt de motivering van de grond om een inreisverbod op te 

leggen en de bepaling van de duur daarvan duidelijk naar recht. De gemachtigde is onredelijk tot haar 

besluit gekomen. 

Uit al het voorgaande blijkt dat het besluitvormingsproces de principes van het zorgvuldigheidsbeginsel 

niet naleefde. De beslissing is allerminst met volledige kennis van zaken genomen (RvS 16 juli 1999, nr. 

81.872, Bonheure) en wel tegenstrijdig aan de relevante feiten (RvS 10 juli 1998, nr. 75.048, NV R. 

e.a.), dat alle relevante gegevens en omstandigheden niet werden afgewogen (RvS 13 mei 2004, nr. 

131.375, NV L.) en dat de beslissing allerminst met precisie werd genomen (RvS 17 februari 2000, nr. 

85.399, Van Oost). Kortom, de beslissing schendt het zorgvuldigheidsbeginsel. 

De bestreden beslissing gaat derhalve ook in tegen alle redelijkheid. Het redelijkheidsbeginsel staat Uw 

Raad toe de bestreden beslissing onwettig te bevinden wanneer ze tegen alle redelijkheid ingaat (RvV 

11 juni 2009, nr. 28.602, punt 2.3. in fine en RvV 11 juni 2009, nr. 28.599, punt 2.4. in fine). 

Dat de motivering faalt naar recht. 
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Dat artikel 74/11, § 1, tweede lid juncto artikel 74/14, § 3, 1 ° j° § 1 juncto artikel 1, § 2 van de 

Vreemdelingenwet is geschonden, in samenhang gelezen met de artikelen 2 en 3 van de Wet 

Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 december 1980; dat de materiële en 

formele motiveringsplicht zijn geschonden. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel werden met de voeten getreden. 

Het inreisverbod van drie jaren voldoet niet aan de vereiste van strikte noodzakelijkheid en is bovendien 

volstrekt disproportioneel. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

Dat de bestreden beslissing aldus dient te worden vernietigd, dat de tenuitvoerlegging ervan minstens 

moet worden geschorst.” 

 

3.1.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid iuncto artikel 74/14, §3, 1° iuncto §1 iuncto artikel 41, §2 van de 

Vreemdelingenwet,  

- Artikelen 2 en 3 van de Wet dd. 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen,  

- Artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet,  

- De formele en materiële motiveringsplicht,  

- Het zorgvuldigheidsbeginsel,  

- Het redelijkheidsbeginsel,  

- De beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit.  

De verzoekende partij houdt een schending van voormelde bepalingen voor doordat de bestreden 

beslissing niet op afdoende wijze gemotiveerd werd, terwijl de juiste werkelijke feitelijke en juridische 

gegevens die aan de oorsprong liggen van de bestreden beslissing zouden ontbreken. De motivering 

zou onvolledig en onjuist zijn.  

Verweerder merkt op dat de kritiek van de verzoekende partij weinig ernstig is.  

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat 

bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven 

en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing.  

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.).  

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477).  

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en aldus 

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie geheel terecht heeft geoordeeld dat aan de verzoekende partij 

een beslissing houdende een inreisverbod diende te worden afgeleverd (bijlage 13sexies).  

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie steunt zich op de vaststelling dat er voor 

het vrijwillig vertrek geen enkele termijn werd toegestaan. Aldus kon op regelmatige wijze een beslissing 

houdende een inreisverbod worden afgeleverd op grond van artikel 74/11, §1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet.  

De verzoekende partij bekritiseert de beslissing evenwel vooreerst omdat zij wel degelijk een partner 

zou hebben, dat de verblijfstitels van haar ouders en het feit dat zij nog familie heeft in Marokko niet ter 

zake doen en zij afhankelijk is van haar broers. 

De verzoekende partij haalt aan dat zij een partner heeft met wie zij wenst te huwen.  

Verweerder benadrukt dat de verzoekende partij dit pas voor het eerst aanhaalt in onderhavig 

verzoekschrift. Verweerder merkt op dat tijdens het verhoor aan de verzoekende partij het volgende 

gevraagd werd: “Heeft u een partner met wie u een duurzame relatie heeft of kinderen in België? Zo ja, 

wie?”. De verzoekende partij antwoordde hierop: “nee”. Ook naar aanleiding van het gehoor in het 

gesloten centrum verklaarde de verzoekende partij niet dat zij een partner heeft met wie zij wenst te 

huwen. Zij verklaarde daarentegen wel dat zij 7 broers zou hebben, waarvan er 5 legaal in België 

verblijven, en dat haar ouders tussen Europa en Marokko reizen.  
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Verweerder benadrukt dat er geen melding werd gemaakt van een zogenaamde duurzame relatie ten 

aanzien van de gemachtigde van de Staatssecretaris. Gezien dit gegeven niet ter kennis was gebracht 

op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing, kon deze hier geen rekening mee houden.  

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007).  

Verweerder merkt daarenboven op dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij een voldoende hechte 

relatie onderhoudt in de zin van artikel 8 EVRM met dhr. E. B. (…). De verzoekende partij beperkt zich 

tot het overmaken van een recente verbintenis van tenlasteneming (dewelke dateert van na de 

bestreden beslissing) en een document waarin dhr. E. B. (…) verklaart dat hij met de verzoekende partij 

wenst te huwen. Uit het voorgaande blijkt echter niet dat de verzoekende partij een 

beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM onderhoudt met dhr. E. B. (…).  

Ook de ongedateerde foto’s, waarbij niet wordt aangeduid wie effectief op de foto staat, kunnen hieraan 

geen afbreuk doen.  

Verweerder merkt verder op dat in weerwil van hetgeen de verzoekende partij tracht voor te houden- de 

verblijfstitel van haar ouders geenszins ter beoordeling voorligt in onderhavig beroep. Terecht werd door 

de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

gemotiveerd dat het feit dat de ouders tot 19.12.2018 legaal in België kunnen verblijven, niet maakt dat 

aan verzoekende partij automatisch recht op verblijf wordt gegeven.  

Ook werd voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing niet aannemelijk gemaakt dat 

verzoekende partij ten laste is van haar broers. De documenten die thans worden voorgelegd, zijn niet 

van die aard afbreuk te doen aan de gedegen motieven van de bestreden beslissing.  

Het loutere feit dat de verzoekende partij en haar broer(s) op hetzelfde adres verblijven wanneer hun 

ouders niet in België zijn toont niet aan dat er bijkomende elementen van afhankelijkheid zijn anders dan 

de normale affectieve banden. Ook de verklaring van één van de broers van de verzoekende partij 

alsdat hij zal instaan voor de kosten van de verzoekende partij toont niet aan dat er bijkomende 

elementen van afhankelijkheid zijn anders dan de normale affectieve banden. 

De motieven van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie dienomtrent kaderen – 

terecht – binnen de door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie gedane 

beoordeling van artikel 8 EVRM.  

Verweerder verwijst voor het overige naar hetgeen zal worden uiteengezet onder het tweede middel. 

Gelet op de samenhang tussen voormelde kritiek en de voorgehouden schending van artikel 8 EVRM 

kiest verweerder ervoor deze kritiek onder het derde middel te beantwoorden.  

De verzoekende partij uit verder kritiek op het feit dat aan haar geen termijn voor vrijwillig vertrek werd 

toegestaan.  

Geheel terecht oordeelde de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie dat er op 

grond van artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan, 

nu er in hoofde van de verzoekende partij een risico op onderduiken bestaat en dit conform artikel 1, §2 

van de Vreemdelingenwet.  

Voormelde bepaling stipuleert als volgt:  

“1° de betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag 

ingediend, of heeft zijn verzoek om internationale bescherming niet binnen de door deze wet voorziene 

termijn gedaan;  

(…)  

3° de betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt in het kader van zijn betrekkingen met de 

overheden die belast zijn met de uitvoering van en/of het toezicht op de naleving van de reglementering 

inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;”  

De thans bestreden beslissing werd terecht genomen in toepassing van artikel 74/11, §1, tweede lid van 

de Vreemdelingenwet.  

In zoverre er kritiek wordt geuit op het risico op onderduiken, is deze kritiek in feite gericht tegen de 

beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering (bijlage 13septies). De kritiek hieromtrent is dan ook onontvankelijk.  

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie motiveert overigens wel degelijk terecht 

dat de verzoekende partij aanhaalt sinds 4 jaar in België te verblijven. Zij zou als minderjarige met haar 

ouders het Rijk binnen gekomen zijn en nadien in België gebleven zijn. Aangezien de verzoekende partij 

tot op heden geen enkele poging ondernomen heeft om haar illegaal verblijf in België te regulariseren, is 

het niet kennelijk onredelijk om te oordelen dat er in hoofde van de verzoekende partij een risico op 

onderduiken bestaat en dit op grond van artikel 1, §2, 1° van de Vreemdelingenwet.  

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie stelde verder vast dat de verzoekende 

partij zich niet heeft aangemeld bij de gemeente binnen de door de artikel 5 van de Vreemdelingenwet 

bepaalde termijn, noch heeft de verzoekende partij haar huidig adres doorgegeven aan de nodige 
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instanties. Geheel terecht oordeelde de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie dat 

er in hoofde van de verzoekende partij een risico op onderduiken bestaan en dit overeenkomstig artikel 

1, §2, 3° van de Vreemdelingenwet.  

De verzoekende partij betwist voormelde motivering niet. De verzoekende partij haalt wel aan dat er niet 

zonder meer kan worden voorgehouden dat zij als minderjarige op eigen houtje zich had moeten 

wenden tot de bevoegde gemeentelijke instanties om een aankomstverklaring af te leggen.  

Verweerder laat gelden dat voormelde kritiek weinig ernstig is. Ook als minderjarige (al dan niet 

vergezeld van haar ouders) dient de verzoekende partij zich aan te melden binnen de door artikel 5 van 

de Vreemdelingenwet voorziene termijn.  

Terwijl zelfs indien voormelde kritiek van de verzoekende partij terecht zou zijn, dient te worden 

vastgesteld dat de overige motieven de aangevochten beslissing voldoende ondersteunen. De 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie stelde immers terecht vast dat er in hoofde 

van de verzoekende partij sprake is van een risico op onderduiken, nu de verzoekende partij zich na 

haar illegale binnenkomst of tijdens haar illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag heeft ingediend, noch 

een verzoek om internationaal bescherming en dit conform artikel 1, §2, 1° van de Vreemdelingenwet.  

De verzoekende partij haalt tevens aan dat zij een vast en gekend adres heeft en er nooit eerder een 

bevel om het grondgebied te verlaten aan haar betekend werd, doch met voormelde kritiek gaat de 

verzoekende partij niet in op de gedegen motivering van de bestreden beslissing. De verzoekende partij 

doet dan ook geen afbreuk aan de terechte vaststellingen dat zij geen enkele poging ondernomen heeft 

om haar illegaal verblijf in België te regulariseren, noch dat de verzoekende partij nooit heeft 

meegewerkt met de overheden.  

Verder uit verzoekende partij kritiek op het gegeven dat niet afdoende zou zijn verduidelijkt waarom 

wordt gekozen voor de maximale termijn van drie jaar voor het inreisverbod.  

Verweerder benadrukt hierbij dat de gemachtigde van de Minister niet gehouden is om uitdrukkelijk te 

motiveren waarom hij geen toepassing maakt van de mogelijkheid om zich te onthouden van het 

uitvaardigen van een inreisverbod. Binnen de positieve motiveringsplicht van de gemachtigde van de 

Minister volstaat het wel degelijk dat wordt gemotiveerd om welke redenen een inreisverbod voor een 

duur van drie jaar is opgelegd aan de verzoekende partij.  

Overeenkomstig het eerste lid van art. 74/11 Vreemdelingenwet wordt de duur van het inreisverbod 

vastgesteld “door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval”. Uit de 

beslissing aangaande het bepalen van de duur van het inreisverbod moet derhalve een onderzoek naar 

of afweging van de specifieke omstandigheden van het geval blijken (cf. RvS nr. 227.900 dd. 26 juni 

2014). Derhalve is een specifieke motivering vereist die de gekozen duur van het opgelegde 

inreisverbod verantwoordt (RvS nrs. 272.898 en 227.900 dd. 26 juni 2013). Dit betekent echter niet dat 

de gemachtigde van de Minister moet motiveren waarom niet voor een kortere termijn wordt gekozen 

(R.v.V. nr. 163 926 van 11 maart 2016).  

Verweerder wijst erop dat in het inreisverbod toegelicht wordt waarom werd geopteerd voor het 

opleggen van een termijn van drie jaar voor het inreisverbod.  

- Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat ze geen 

partner of minderjarige kinderen in België heeft. Zij heeft wel familie in België. Haar ouders A. M. (…) en 

B. A. (…) verblijven momenteel in België met een geldig visum tot 19.12.2018. Zij dienen na afloop van 

hun visum terug te keren naar Marokko. 

Het feit dat haar ouders tot 19.12.2018 legaal in België kunnen verblijven, geeft haar niet automatisch 

recht op verblijf. Een repatriëring naar haar land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit 

ten aanzien van het recht op een gezins of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en 

betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel verwijdering van het grondgebied wat geen 

ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Bovendien dienen betrokkenes ouders na 

19.12.2018 ook terug te keren naar Marokko, aangezien hun visum afloopt. Betrokkene verklaart aan de 

politie dat ze al vier jaar in België verblijft. Wat een vermeende scheiding van haar ouders betreft, willen 

we erop wijzen dat betrokkenes ouders regelmatig reizen tussen Marokko en België terwijl betrokkene 

illegaal achterblijft in België dus zij werd reeds meerdere malen gescheiden van haar ouders.  

-Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat ze 

verschillende broers heeft in België. Het feit dat haar broers A. N. (…), Y. (…), N. (…) en N. (…) legaal 

in België verblijven, geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Zij toont ook niet aan afhankelijk te zijn 

van broers. Een schending van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. Een terugkeer 

naar zijn land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een 

gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale 

relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Betrokkenes broers 

kunnen vanuit België contact houden via moderne communicatiemiddelen. Bovendien verklaart 

betrokkene aan de politie dat ze nog veel familie heeft in Marokko. Betrokekens broers A. S. (…), M. 

(…) en M. (…) verblijven net als betrokkene illgaal in België. Zij dienen net als betrokkene België te 
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verlaten en terug te keren naar Marokko. Een schendig van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden 

aangenomen.  

- Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat ze ze hier 

is sinds vier jaar en dat ze in België is omdat ze haar familie hier heeft en ze niet terug wil naar 

Marokko, omdat ze het hier leuk vindt. We stellen dus vast dat betrokkene met haar uiteenzetting geen 

schending van artikel 3 EVRM aantoont. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, 

dient zij aan te tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat ze in 

het (land waarnaar zij teruggeleid wordt) een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan 

folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Het louter ongestaafd 

aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan niet volstaan.  

- Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat ze geen 

medische problemen heeft. Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van 

een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan 

het land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de 

levensverwachting van een vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze 

verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen 

die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een 

schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn.  

- Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13.  

- Betrokkene heeft dan ook geen enkel wettelijk motief om alsnog in België te verblijven. - Belang van de 

immigratiecontrole.  

- De hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het grondgebied te willen verblijven. - Uit onderzoek 

van het dossier blijkt niet dat er specifieke omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden tot het 

opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar. 

In weerwil van hetgeen de verzoekende partij laat uitschijnen, werd door de gemachtigde van de 

Minister in de bestreden beslissing wel degelijk afdoende gemotiveerd om welke reden een inreisverbod 

(bijlage 13sexies) werd betekend én om welke reden de termijn van het inreisverbod drie jaar bedraagt, 

rekening houdend met alle relevante omstandigheden van het geval.  

Verweerder herhaalt in dit kader dat de motiveringsplicht in het licht van artikel 74/11 van de 

Vreemdelingenwet een positieve motiveringsplicht betreft, dewelke aldus impliceert dat de gemachtigde 

van de Minister uitsluitend de redenen dient te vermelden waarom een welbepaalde termijn voor het 

inreisverbod wordt gekozen.  

In weerwil van de kritiek van de verzoekende partij diende de gemachtigde van de Minister derhalve niet 

te motiveren waarom niet voor een andere (langere of minder lange) termijn is geopteerd.  

Zie ook:  

“Dit betekent echter niet dat de gemachtigde moet motiveren waarom niet voor een nog kortere termijn 

wordt gekozen. Het gaat immers om een positieve motiveringsplicht: de gemachtigde dient de redenen 

te vermelden als waarom hij voor een welbepaalde geldigheidsduur heeft geopteerd, zonder dat echter 

uitdrukkelijk moet worden aangegeven waarom niet voor een andere -een langere dan wel kortere- 

geldingsduur werd gekozen.” (RvV nr. 163.862 dd. 10.03.2016)  

“In tegenstelling tot wat de verzoeker voorhoudt, moet een inreisverbod dus geen motivering bevatten 

‘waarom een inreisverbod met een termijn van 2 jaar noodzakelijk is en eenzelfde resultaat niet kan 

bereikt worden door een andere, minder lange termijn”. Er moet enkel uit blijken dat de gemachtigde 

rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden van zijn geval.” (R.v.V. nr. 137.767 dd. 

02.02.2015)  

Verweerder laat nog gelden dat de verzoekende partij volkomen ten onrechte laat uitschijnen dat 

voormelde bepaling in hoofde van de gemachtigde van Minister de verplichting inhoudt om in een 

inreisverbod (bijlage 13sexies) uitdrukkelijk te motiveren nopens alle specifieke elementen betreffende 

de persoonlijke situatie van de verzoekende partij.  

Een dergelijk standpunt kan geen steun vinden in artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet.  

Integendeel merkt verweerder op dat de gemachtigde van Minister bij de motivering van het 

inreisverbod uiteraard moet kunnen volstaan met het aanhalen van die omstandigheden die specifiek 

aanleiding hebben gegeven tot het opleggen van een inreisverbod van deze of gene duur.  

Dienaangaande verwijst verweerder naar Considerans 14 van de Terugkeerrichtlijn, waarin het 

volgende wordt gestipuleerd:  

“De duur van het inreisverbod dient per geval volgens de omstandigheden te worden bepaald en mag 

normaliter niet langer zijn dan vijf jaar. In deze context dient in het bijzonder rekening te worden 

gehouden met het feit dat de betrokken onderdaan van een derde land reeds het onderwerp is geweest 

van meer dan één terugkeerbesluit of uitzettingsbevel of dat hij zich op het grondgebied van een lidstaat 

heeft begeven, terwijl een inreisverbod van kracht was.”  
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Uit deze overweging uit de Terugkeerrichtlijn blijkt reeds afdoende dat bij de motivering “per geval 

volgens de omstandigheden”, die omstandigheden worden bedoeld die nopen tot het opleggen van een 

inreisverbod, zoals bijvoorbeeld het niet-naleven van een terugkeerbesluit.  

Tevens kan dienstig verwezen worden naar de tekst van artikel 11 van de Terugkeerrichtlijn, dat 

specifiek betrekking heeft op het inreisverbod, en dat als volgt luidt:  

“1. Het terugkeerbesluit gaat gepaard met inreisverbod:  

a) indien er geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend, of  

b) indien niet aan de terugkeerverplichting is voldaan.  

In de overige gevallen kan het terugkeerbesluit een inreisverbod omvatten.  

2. De duur van het inreisverbod wordt volgens alle relevante omstandigheden van het individuele geval 

bepaald, en bedraagt in principe niet meer dan vijf jaar. De duur kan meer dan vijf jaar bedragen indien 

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

veiligheid of de nationale veiligheid.”  

Uit voormelde bepalingen blijkt dat de motivering van een inreisverbod per geval inderdaad betrekking 

moet hebben op de relevante elementen van een individueel geval, met name die welbepaalde 

elementen die de gemachtigde van de Minister in een individueel dossier doen besluiten tot het 

opleggen van een inreisverbod van een welbepaalde duur.  

Er kan niet dienstig betwist worden dat in de in casu bestreden beslissing op gedegen wijze werd 

gemotiveerd welke specifieke elementen in het dossier van de verzoekende partij aanleiding hebben 

gegeven tot het opleggen van een inreisverbod van drie jaar.  

De voorgehouden schending van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen.  

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Minister geheel terecht, en binnen de hem ter zake 

toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot een inreisverbod (bijlage 

13sexies).  

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels.  

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting en het redelijkheidsbeginsel waarvan de verzoekende partij de schending 

aanvoert.  

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.1.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 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. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet). De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” 

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 74/11 van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name 

dat verzoekster een inreisverbod wordt opgelegd omdat het bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) van 27 november 2018 geen termijn voor 

vrijwillig vertrek toestaat. Daarnaast worden in de bestreden beslissing de elementen aangehaald 

waarom het opleggen van een inreisverbod met een duur van drie jaar proportioneel wordt geacht, met 

name omdat verzoekster geen enkel wettelijk motief (heeft) om alsnog in België te verblijven, gelet op 

wat voorafgaat en gelet op het belang van immigratiecontrole, gelet op de hardnekkigheid van 

verzoekster om illegaal op het grondgebied te verblijven en nu uit onderzoek van het dossier niet blijkt 

dat er specifieke omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een 

inreisverbod van minder dan drie jaar. Tevens wordt toegelicht dat de bestreden beslissing geen 

schending inhoudt van de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) en dat rekening werd gehouden met het bepaalde 

in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 
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In tegenstelling tot wat verzoekster lijkt voor te houden blijkt uit het voorgaande dat de bestreden 

beslissing wel degelijk is toegespitst op haar persoonlijke situatie. Bovendien dient te worden opgemerkt 

dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn 

van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet 

betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 

164.171 en RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

Verzoekster maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen 

op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

3.1.3.2. 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 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 is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van de 

artikelen 1, § 2, 74/11 en 74/14 van de vreemdelingenwet.  

 

3.1.3.3. Artikel 74/11 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 1 De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval.  

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen:  

1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of;  

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

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien:  

1° de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 

gebruikt, teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden.  

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

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

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

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

veiligheid.  

§ 2 (…) 

§ 3 (…)” 

 

3.1.3.4. Verzoekster werpt op dat in de bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens 

werd uiteengezet dat zij geen partner zou hebben in België. Verzoekster geeft aan dat zij al twee jaar 

een relatie heeft met de heer E.B. en zij verloofd zijn (zie stukkenbundel verzoekster, stuk 3). 

Verzoekster voert aan dat in het gehoor van 27 november 2018 louter werd gevraagd of zij gehuwd was, 

wat niet het geval is en er geen vragen naar andere relatievormen werden gesteld. Verzoekster 

concludeert dat de verwerende partij onzorgvuldig handelde bij het verzamelen van de relevante 

informatie om haar beslissing voor te bereiden.  

 

In de bestreden beslissing wordt de duur van drie jaar voor het inreisverbod onder meer als volgt 

gemotiveerd:  

 

“Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat ze geen 

partner of minderjarige kinderen in België heeft.” 

 

In het hogergenoemde arrest van de Raad met nummer 213 936 van 13 december 2018 waarbij de 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) werd genomen 

werd het volgende uiteengezet:  
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“In haar eerste middel beweert verzoekster dat zij reeds twee jaar een relatie heeft met dhr. A. E. B. Het 

administratief dossier bevat evenwel geen enkele aanwijzing van deze relatie en verzoekster verklaarde 

bij haar arrestatie op 27 november 2018 uitdrukkelijk geen partner te hebben.   

 

Ter terechtzitting affirmeert de raadsvrouw van de verwerende partij de overwegingen uit de bestreden 

beslissing aan de hand van het proces-verbaal van de verklaringen van verzoekster. 

De raadsvrouw van verzoekster preciseert ter terechtzitting dat de relatie van haar cliënte inderdaad nog 

op geen enkele wijze werd geofficialiseerd en dat er geen huwelijksaangifte werd gedaan.” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat verzoekster in de periode waarin zij illegaal in 

België zou verbleven hebben, ooit melding heeft gemaakt van haar relatie. In het licht van deze 

omstandigheden toont verzoekster niet aan dat in de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze 

haar gezinsleven niet in rekening zou zijn gebracht.  

 

3.1.3.5. Verzoekster voert aan dat in de bestreden beslissing wordt uiteengezet dat haar ouders 

binnenkort zullen moeten terugkeren naar Marokko, maar hun verblijfstitels niet ter beoordeling stonden 

in de bestreden beslissing en ernaar aldus niet dienstig kan worden verwezen ter motivering van de 

duur van het inreisverbod van drie jaar.  

 

Verzoekster betwist niet dat haar ouders enkel beschikken over “een geldig visum tot 19.12.2018”, zoals 

in de bestreden beslissing wordt aangegeven en dat haar ouders “na afloop van hun visum (dienen) 

terug te keren naar Marokko”.  

 

De Raad merkt op dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris geenszins kennelijk onredelijk 

te werk is gegaan door na te gaan of verzoekster in België familieleden heeft in de eerste graad (ouders, 

kinderen) die eventueel over een machtiging of een recht op verblijf van meer dan drie maanden zouden 

beschikken. Het gegeven dat verzoeksters ouders slechts over een tijdelijk visum beschikken is een 

gewichtige factor bij het beoordelen van het beschermenswaardig karakter van haar familie- en 

gezinsleven op Belgisch grondgebied.  De bestreden beslissing dient als een geheel te worden gelezen 

en niet als van elkaar losstaande zinnen. 

 

3.1.3.6. Verzoekster betwist niet dat zij nog familieleden in Marokko heeft maar werpt op dat deze 

bedenking niet kan worden beschouwd als een afdoende motivering om een inreisverbod met een 

termijn van drie jaar op te leggen. Er wordt op gewezen dat de bestreden beslissing als een geheel dient 

te worden gelezen en niet als van elkaar losstaande zinnen. In de bestreden beslissing wordt onder 

meer het volgende uiteengezet: “Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van 

Antwerpen en verklaart dat ze verschillende broers heeft in België. Het feit dat haar broers A. N. (…), Y. 

(…) N. (…) en N. (…) legaal in België verblijven, geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Zij toont 

ook niet aan afhankelijk te zijn van broers. Een schending van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden 

aangenomen. Een terugkeer naar zijn land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent 

geen breuk van de familiale relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich 

meebrengt. Betrokkenes broers kunnen vanuit België contact houden via moderne 

communicatiemiddelen. Bovendien verklaart betrokkene aan de politie dat ze nog veel familie heeft in 

Marokko. Betrokekens broers A. S. (…), M. (…) en M. (…) verblijven net als betrokkene illgaal in België. 

Zij dienen net als betrokkene België te verlaten en terug te keren naar Marokko. Een schendig van 

artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen.”  

Het is echter verzoekster die zelf had verklaard “dat ze nog veel familie heeft in Marokko” waaruit kan 

worden afgeleid dat België niet het enige land is waar verzoekster familiale bindingen heeft, wat 

opnieuw een element is dat bij de beoordeling kan worden betrokken.  

Verzoekster maakt niet aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris op kennelijk onredelijke 

wijze heeft vastgesteld dat er in deze zaak geen sprake is van een schending van artikel 8 van het 

EVRM, door er bijkomend nog op te wijzen dat verzoekster ook verklaarde nog andere familieleden in 

Marokko te hebben, wat zij uitdrukkelijk niet betwist. 

 

3.1.3.7. Verzoekster stelt vast dat in de bestreden beslissing wordt gesteld dat zij niet zou hebben 

aangetoond afhankelijk te zijn van haar broers. In dit verband wijst verzoekster op de verklaring van A.Y. 

waaruit blijkt dat hij in de toekomst ook voor haar zal blijven instaan. Vooreerst betwist verzoekster niet 

dat “(b)etrokekens broers A. S. (…), M. (…) en M. (…) (…) net als betrokkene illgaal in België 

(verblijven)” en “(z)ij (…) net als betrokkene België (dienen) te verlaten en terug te keren naar Marokko.” 

Verder kan het daartoe neergelegde bewijsstuk waarbij A. Y. op 5 december 2018 verklaart “in te zullen 
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staan voor mijn zus” (zie stukkenbundel verzoekster, stuk 9) geenszins worden aanzien als een 

afdoende bewijs dat er een bijzondere band van afhankelijkheid zou bestaan tussen verzoekster en 

haar broers. Een vrijblijvende intentieverklaring om in te staan voor iemand kan niet worden aanzien als 

een bewijs van afhankelijkheid. Aangezien zij haar aanwezigheid op het Belgische grondgebied nooit 

aan de overheid kenbaar maakte, kan verzoekster de gemachtigde van de staatssecretaris niet dienstig 

verwijten dat deze op ontoereikende wijze rekening zou hebben gehouden met de waarde van de relatie 

met haar broers en de persoonlijke contacten die zij met hen onderhoudt.  

 

Verzoekster werpt op dat waar in de bestreden beslissing wordt uiteengezet dat zij via moderne 

communicatiemiddelen contact zou kunnen onderhouden met haar broers, er op ontoereikende wijze 

rekening wordt gehouden met de waarde van de relatie die zij met haar broers en haar partner heeft en 

het belang van rechtstreeks contact. Hoger en uit wat hieronder onder punt 3.2.3.2. wordt uiteengezet 

blijkt dat verzoekster geen bijzondere banden van afhankelijkheid ten aanzien van haar op legale wijze 

in België verblijvende broers heeft aangetoond. Evenmin toont verzoekster een stabiele de facto relatie 

met de heer E.B. aan. In deze omstandigheden maakt verzoekster niet aannemelijk dat de gemachtigde 

op kennelijk onredelijke wijze heeft vastgesteld dat “Betrokkenes broers (…) vanuit België contact 

(kunnen) houden via moderne communicatiemiddelen.” Bovendien staat het de broers van verzoekster  

en de heer E.B. vrij om verzoekster in haar land van herkomst een bezoek te brengen. Louter ten 

overvloede wordt erop gewezen dat verzoekster niet betwist dat haar “broers A. S. (…), M. (…) en M. 

(…) (…) net als (zij) (…) illgaal in België (verblijven)” en zij “net als betrokkene België (dienen) te 

verlaten en terug te keren naar Marokko.” 

 

3.1.3.8. Verzoekster werpt op dat allesbehalve afdoende wordt verduidelijkt waarom wordt gekozen voor 

de maximale termijn van drie jaar. Verzoekster laat gelden dat de verwerende partij niet kan voorhouden 

dat een inreisverbod met een duur van drie jaar proportioneel en strikt noodzakelijk is.  

 

De redenen waarom een termijn van drie jaar wordt opgelegd zijn de volgende: 

 

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

 

Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat ze geen 

partner of minderjarige kinderen in België heeft. Zij heeft wel familie in België. Haar ouders A. M. (…) en 

B. A. (…) verblijven momenteel in België met een geldig visum tot 19.12.2018. Zij dienen na afloop van 

hun visum terug te keren naar Marokko. Het feit dat haar ouders tot 19.12.2018 legaal in België kunnen 

verblijven, geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Een repatriëring naar haar land van oorsprong 

staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins-of privéleven zoals 

voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel 

verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

Bovendien dienen betrokkenes ouders na 19.12.2018 ook terug te keren naar Marokko, aangezien hun 

visum afloopt. Betrokkene verklaart aan de politie dat ze al vier jaar in België verblijft. Wat een 

vermeende scheiding van haar ouders betreft, willen we erop wijzen dat betrokkenes ouders regelmatig 

reizen tussen Marokko en België terwijl betrokkene illegaal achterblijft in België dus zij werd reeds 

meerdere malen gescheiden van haar ouders.  

 

Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat ze 

verschillende broers heeft in België. Het feit dat haar broers A. N. (…), Y. (…) N. (…) en N. (…) legaal in 

België verblijven, geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Zij toont ook niet aan afhankelijk te zijn 

van broers. Een schending van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. Een terugkeer 

naar zijn land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een 

gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale 

relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Betrokkenes broers 

kunnen vanuit België contact houden via moderne communicatiemiddelen. Bovendien verklaart 

betrokkene aan de politie dat ze nog veel familie heeft in Marokko. Betrokekens broers A. S. (…), M. 

(…) en M. (…) verblijven net als betrokkene illgaal in België. Zij dienen net als betrokkene België te 

verlaten en terug te keren naar Marokko. Een schendig van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden 

aangenomen.  

 

Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat ze ze hier 

is sinds vier jaar en dat ze in België is omdat ze haar familie hier heeft en ze niet terug wil naar 

Marokko, omdat ze het hier leuk vindt. We stellen dus vast dat betrokkene met haar uiteenzetting geen 

schending van artikel 3 EVRM aantoont. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, 
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dient zij aan te tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat ze in 

het (land waarnaar zij teruggeleid wordt) een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan 

folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Het louter ongestaafd 

aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan niet volstaan.  

 

Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat ze geen 

medische problemen heeft. Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van 

een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan 

het land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de 

levensverwachting van een vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze 

verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen 

die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een 

schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn.  

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13.  

 

Betrokkene heeft dan ook geen enkel wettelijk motief om alsnog in België te verblijven. Uit hetgeen 

voorafgaat en in het belang van de immigratiecontrole is een inreisverbod van 3 jaar, gelet op de 

hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het grondgebied te willen verblijven, meer dan 

proportioneel. Uit onderzoek van het dossier blijkt niet dat er specifieke omstandigheden aanwezig zijn 

die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar.”  

 

Hieruit blijkt dat rekening wordt gehouden met verzoekers familiale situatie (ze heeft geen partner of 

minderjarige kinderen, haar ouders verblijven in België met een visum geldig tot 19 december 2018 en 

moeten na afloop daarvan terugkeren naar Marokko, drie broers verblijven legaal in België maar dit 

geeft aan verzoekster geen recht op een verblijf, ze toont ook niet aan afhankelijk te zijn van hen, drie 

andere broers verblijven hier illegaal en verzoekster heeft verklaard nog veel familie in Marokko te 

hebben), met de omstandigheid dat er geen schending is van artikel 8 van het EVRM of van artikel 3 

van het EVRM, met het feit dat er geen sprake is van medische problemen en met het feit dat 

verzoekster geen enkel wettelijk motief heeft om nog in België te verblijven. De verwerende partij 

concludeert dat uit hetgeen voorafgaat en in het belang van de immigratiecontrole, een termijn van drie 

jaar proportioneel is, mede gelet op de hardnekkigheid van verzoekster om illegaal op het grondgebied 

te verblijven. Hieraan wordt toegevoegd dat er uit het dossier geen specifieke omstandigheden blijken 

die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar. 

 

Verzoekster kan niet worden gevolgd waar zij aanvoert dat niet wordt verduidelijkt waarom er gekozen 

wordt voor de maximale termijn van drie jaar. Uit hetgeen hierboven gesteld wordt blijkt dat verzoekster 

niet aantoont dat de motieven steunen op foutieve gegevens. Ze zijn evenmin kennelijk onredelijk. De 

discretionaire bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt bij het bepalen van de duur van het 

inreisverbod houdt niet in dat zij moet motiveren waarom zij niet voor een kortere termijn heeft gekozen. 

Het gaat immers om een positieve motiveringsplicht waarbij de verwerende partij dient te vermelden 

waarom zij voor een bepaalde duur heeft gekozen.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht in samenhang met artikel 74/11 van de 

vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

3.1.3.9. Artikel 74/14 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

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

van vrijwillig vertrek is verlengd. 

§ 2 (…) 

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

1° er een risico op onderduiken bestaat, of;  

2° (…);  

3° (…);  

4° (opgeheven)  

5° (…);  

6° (…).  

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

enkele termijn.” 

 

Artikel 1, § 2 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 2. Het in paragraaf 1, 11°, bedoelde risico op onderduiken moet actueel en reëel zijn. Het wordt na 

een individueel onderzoek en op basis van een of meer volgende objectieve criteria vastgesteld, 

rekening houdend met alle omstandigheden die eigen zijn aan elk geval :  

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

ingediend, of heeft zijn verzoek om internationale bescherming niet binnen de door deze wet voorziene 

termijn gedaan;  

2° (…)  

3° de betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt in het kader van zijn betrekkingen met de 

overheden die belast zijn met de uitvoering van en/of het toezicht op de naleving van de reglementering 

inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;” 

 

Deze bepalingen hebben betrekking op de verwijderingsmaatregel, die hier niet in het geding is. De 

schending van deze bepalingen wordt bijgevolg niet op ontvankelijke wijze aangevoerd. 

 

Thans wordt verzoekster een inreisverbod opgelegd in toepassing van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° 

van de vreemdelingenwet en wordt uiteengezet dat “(d)e beslissing tot verwijdering van 27.11.2018 (…) 

gepaard (gaat) met dit inreisverbod” en er voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan. 

Bij arrest nr. 213 936 van 13 december 2018 heeft de Raad de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid van de beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) van 27 november 2018 verworpen. Bij 

arrest nr. 218 125 van 12 maart 2019 stelt de Raad de afstand van het geding vast.  

 

Verzoekster uit wat betreft het risico op onderduiken kritiek die betrekking heeft op de 

verwijderingsmaatregel, die niet de bestreden beslissing vormt en waartegen het beroep reeds 

verworpen werd. Dit onderdeel van het middel is niet dienstig (RvS 29 mei 2018, nr. 241.634). 

 

3.1.3.10. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de 

verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Verzoekster slaagt er niet in aan te tonen dat er in 

casu werd uitgegaan van een foutieve feitenvinding, zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht 

niet kan worden aangenomen. 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts 

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Gelet op voorgaande analyse van de verschillende middelonderdelen blijkt dat verzoekster met 

haar betoog geen schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. 

 

Verzoekster maakt evenmin een schending van het proportionaliteitsbeginsel aannemelijk. Het 

proportionaliteitsbeginsel, als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel, laat de Raad niet toe 

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 
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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 in casu niet het geval is. 

 

3.1.3.11. Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“2.2. Tweede middel 

- Schending van artikel 8 EVRM 

- Schending van het algemeen rechtsbeginsel 'fair balance' 

- Schending van artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 

Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden, dat directe werking heeft in de Belgische rechtsorde, waarborgt het recht op eerbiediging van 

het privé-, familie- en gezinsleven voor eenieder. 

Hiertoe legt artikel 8, 2 van het EVRM de macht van de staat als volgt aan banden: 

"Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

Inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven, gezinsleven en zijn huis is bijgevolg slechts 

gerechtvaardigd en vormt geen inbreuk op artikel 8, 1 EVRM in zoverre de inmenging bij de wet is 

voorzien in het kader van wettelijk bepaalde belangen en hiertoe is vereist in een democratische 

samenleving. 

In casu is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, 2 EVRM. 

Er dient op gewezen dat de toetsing aan artikel 8, eerste dan wel tweede lid van het EVRM op dezelfde 

beginselen steunt. Uit de rechtspraak van het EVRM blijkt immers dat dezelfde kernvraag dient te 

worden beantwoord, nl. of de Staat binnen haar beleidsmarge een billijke afweging heeft gemaakt 

tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (EHRM 28 juni 2011, nr. 

55597/09, Nuhez v. Noorwegen, par. 68-69). 

Alle landen die partij zijn bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moeten nagaan of een 

beslissing inzake verblijfsrecht het recht op het gezins- en privéleven ex artikel 8 EVRM al dan niet 

schendt. De lidstaten dienen een belangenafweging ('fair balance'-toets) te maken. Dat is een afweging 

tussen het belang van de staat om immigratie te controleren en het belang van de vreemdeling om een 

gezins- en privéleven te hebben op het grondgebied van de staat. Conform de 'fair balance'-toets kan 

een positieve verplichting bestaan in hoofde van een staat om een toelating tot verblijf te geven om het 

recht op familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwisting heeft in haar arrest van 13 januari 2016 (nr. 159.789) duidelijk 

gestipuleerd dat de afweging van de individuele belangen en de algemene belangen binnen voormelde 

'fair balance'-toets in concreto dient te gebeuren. Deze afweging dient zeer grondig te gebeuren. 

Met het oog op een grondige afweging kunnen in overweging worden genomen: het feit dat verzoekster 

sedert vier jaar ononderbroken in België verblijft; het feit dat verzoekster het nodige doet zich in België 

te integreren (stuk 8); het gegeven dat verzoekster in België is in nabijheid van haar partner, dhr. E. B. 

(…), waarmee zij voornemens is te huwen (stuk 3) en die voor haar een verbintenis tot tenlasteneming 

aanging (stuk 4); het feit dat verzoekster in België is in nabijheid van haar broers met Belgische 

nationaliteit, dan wel Belgische verblijfstitel (stukken 5, 6 en 7); het feit dat verzoekster behoudens een 

nationaliteitsband heden geen effectieve banden heeft in Marokko; het feit dat verzoekster hier heden 

het centrum van haar belangen heeft opgebouwd en het feit dat verzoekster zich aldus duurzaam wenst 

te verankeren in België. 

De handhaving van de bestreden beslissing zou een absolute miskenning uitmaken van het recht van 

verzoekster op privé-, familie- en gezinsleven, gezien haar privé-, familie- en gezinsleven zich in België 

afspeelt. De handhaving zou een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel teweegbrengen gezien het 

ertoe zou leiden dat verzoekster gedurende minstens die jaren gescheiden zou moeten leven van haar 

broers en hun gezinnen die in België verblijven, evenals van haar ouders die jaarlijks lange tijd op legale 

wijze in België verblijven. Verzoekster zou aldus jaarlijks gedurende lange tijd alleen achter blijven in 

Marokko. De handhaving zou derhalve onevenredige schade toebrengen aan haar privé-, familie- en 

gezinsleven. 

Het gegeven dat de ouders van verzoekster binnenkort wellicht zullen moeten terugkeren naar Marokko 

doet geen afbreuk aan het feit dat de handhaving van de bestreden beslissing een schending van artikel 
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8 EVRM zou uitmaken. Het privé-, familie- en gezinsleven van verzoekster beperkt zich immers niet tot 

de band met haar ouders, die ongeveer zes maanden per jaar op legale wijze in België verblijven. 

Verwerende partij stelt in de bestreden beslissing inderdaad zelf dat "betrokkenes ouders regelmatig 

reizen tussen Marokko en België terwijl betrokkene (...) achterblijft in België dus zij werd reeds meerdere 

malen gescheiden van haar ouders." De ouders van verzoekster zullen dus niet definitief terugkeren 

naar Marokko, alwaar zij zijn gedomicilieerd, wat maakt dat verzoekster zich daar aldus niet met hen 

zou kunnen verenigen. 

De relatie tussen verzoekster en haar partner, dhr. E. B. (…), evenals de relatie met haar broers, zijn 

beschermenswaardige relaties in de zin van artikel 8 EVRM. Het behoeft geen verder betoog dat de 

liefdesrelatie met haar partner met wie zij reeds twee jaren een relatie heeft en heden verloofd is, 

beschermenswaardig is (stuk 3). Het gegeven dat deze relatie werd opgebouwd tijdens een precair 

verblijf, doet geen afbreuk aan het beschermenswaardige karakter ervan. Ook de relatie met haar 

broers vermag als dusdanig worden beschouwd: er is sprake van meer dan normale affectieve banden 

tussen verzoekster en haar broers, met name met haar broer dhr. Y. A. (…). Deze bijzondere 

afhankelijkheidsrelatie bestaat onder meer uit het feit dat verzoekster bij hem inwoont wanneer haar 

ouders in Marokko verblijven, doch ook uit het gegeven dat deze broer instaat voor het 

levensonderhoud van verzoekster en dat in de toekomst ook verklaart te zullen doen (stuk 9). Bewijs 

van het beleefde familie- en gezinsleven, blijkt uit de als stuk 14 gevoegde foto's. Bijkomende elementen 

van afhankelijkheid worden bij dezen aangetoond. De afhankelijkheidsrelatie met de broers overstijgt 

aldus de normale affectieve banden tussen volwassen familieleden en vormt een beschermenswaardig 

familieleven (RvV 3 april 2015, nr. 142.746). Dat artikel 8 van het EVRM zou worden geschonden door 

een gedwongen terugkeer. 

De partner van verzoekster, dhr. E. B. (…), ging te Antwerpen een verbintenis tot tenlasteneming aan 

voor verzoekster met het oog op het regulariseren van haar verblijfssituatie (stuk 4), in afwachting van 

de huwelijksvoltrekking. Dat de verbintenis pas werd aangegaan na de betekening van de bestreden 

bijlage, doet geen afbreuk aan de inhoud en waarde ervan. 

Verzoekster kan het voorgehouden gezinsleven niet elders leiden gezien haar Belgische partner in 

België woonachtig is (stukken 3 en 4), gezien ook haar broers gevestigd en werkzaam zijn is in België 

(stukken 5-7 en 10-13) en gezien haar ouders jaarlijks lange tijd in België verblijven, zoals waarvan 

verweerder kennis heeft. Het zou voor verzoekster vanzelfsprekend uiterst moeilijk tot onmogelijk zijn 

om opnieuw naar België te komen om een verblijfsprocedure op te starten, gezien huidig inreisverbod. 

Voor de volledigheid wijst verzoekster er op dat verwerende partij weliswaar verplicht is een einde te 

maken aan de illegaliteit van verzoekster, maar dat zij uit het oog schijnt te verliezen dat zij dit kan doen 

op twee manieren. Namelijk enerzijds door bevelen af te leveren zoals in casu, maar anderzijds ook 

door de illegale situatie van verzoekster om te zetten in een legale situatie, minstens om haar de kans te 

geven haar illegaal statuut om te zetten naar een legaal statuut. Dat verwerende partij door 

eenvoudigweg te kiezen voor de eerste optie, duidelijk de tweede optie niet heeft onderzocht. 

Onder meer het gegeven dat het sociaal, familie en privéleven van verzoekster zich in België afspeelt, 

noopt de verwerende partij ertoe de 'fair balance'-toets uit te voeren. In casu is de 'fair balance'-toets 

niet gebeurd, minstens op geheel ontoereikende wijze. De beslissing geeft er geen blijk van voormelde 

overwegingen in de besluitvorming te hebben opgenomen. 

Gezien op ontoereikende wijze rekening werd gehouden met het gezins- en familieleven van 

verzoekster, gezien de 'fair balance'-toets niet is gebeurd, werd ook artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet geschonden. Artikel 74/13 bepaalt dat de minister of zijn gemachtigde bij het nemen 

van een beslissing tot verwijdering rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

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

In het bijzonder schendt de bestreden beslissing voormelde bepaling gezien in het verhoor van 

verzoekster d.d. 27 november 2018 niet werd gepeild naar haar relationele status. Verzoekster werd 

enkel gevraagd of zij was gehuwd, quod non. Geen vragen werden gesteld nopens enige andere niet-

huwelijkse relatie. Verzoekster verklaarde terecht dat zij niet is gehuwd, doch verklaarde nooit geen 

relatie te hebben, hetgeen onterecht anderszins werd geverbaliseerd door de politiediensten. 

Deze motivering dat 'verzoekster geen partner heeft in België' is op dat punt pertinent onjuist en volgt uit 

een niet-gedegen uitvoering van de vereiste toets van voormeld artikel 74/13 dat moet toetsen naar het 

gezins- en familieleven van verzoekster, ruimer dan louter naar haar eventuele huwelijkse staat. 

Het moeilijk te herstellen en ernstige nadeel heeft in casu betrekking op rechtmatige belangen: de 

uitoefening van haar verdragsrechtelijk beschermd recht op privé- en familieleven. Het behoeft geen 

betoog dat de nietigverklaring het nadeel kan wegnemen of verhinderen. 

De beslissing genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken doorstaat de proportionaliteitstoets en de 

subsidiariteitstoets aldus niet en druist in tegen de rechten gewaarborgd door artikel 8 EVRM. Het 

algemeen rechtsbeginsel 'fair balance' wordt geschonden. Dat ook artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet werd geschonden. 
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Het middel is ontvankelijk en gegrond. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.2.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikel 8 EVRM;  

- het algemeen rechtsbeginsel ‘fair play’;  

- artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet.  

De verzoekende partij houdt een schending van voormelde bepalingen voor doordat zij sedert 4 jaar 

ononderbroken in België verblijft, zij het nodige doet om zich in België te integreren, zij in België een 

partner heeft met wie zij wenst te huwen, zij in België broers heeft met de Belgische nationaliteit dan wel 

met een Belgische verblijfstitel, zij geen effectieve banden heeft in Marokko en zij in België het centrum 

van haar belangen heeft opgebouwd.  

Verweerder laat gelden dat de kritiek van de verzoekende partij weinig ernstig is.  

Verweerder wijst er eerst en vooral op dat uit de gedegen motivering blijkt dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie bij het nemen van de in casu bestreden beslissing rekening heeft 

gehouden met het gezins- en privéleven van de verzoekende partij:  

“Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat ze geen 

partner of minderjarige kinderen in België heeft. Zij heeft wel familie in België. Haar ouders A. M. (…) en 

B. A. (…) verblijven momenteel in België met een geldig visum tot 19.12.2018. Zij dienen na afloop van 

hun visum terug te keren naar Marokko.  

Het feit dat haar ouders tot 19.12.2018 legaal in België kunnen verblijven, geeft haar niet automatisch 

recht op verblijf. Een repatriëring naar haar land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit 

ten aanzien van het recht op een gezins of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en 

betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel verwijdering van het grondgebied wat geen 

ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Bovendien dienen betrokkenes ouders na 

19.12.2018 ook terug te keren naar Marokko, aangezien hun visum afloopt. Betrokkene verklaart aan de 

politie dat ze al vier jaar in België verblijft. Wat een vermeende scheiding van haar ouders betreft, willen 

we erop wijzen dat betrokkenes ouders regelmatig reizen tussen Marokko en België terwijl betrokkene 

illegaal achterblijft in België dus zij werd reeds meerdere malen gescheiden van haar ouders.  

Betrokkene werd gehoord op 27.11.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat ze 

verschillende broers heeft in België. Het feit dat haar broers A. N. (…), Y. (…), N. (…) en N. (…) legaal 

in België verblijven, geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Zij toont ook niet aan afhankelijk te zijn 

van broers. Een schending van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. Een terugkeer 

naar zijn land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een 

gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale 

relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Betrokkenes broers 

kunnen vanuit België contact houden via moderne communicatiemiddelen. Bovendien verklaart 

betrokkene aan de politie dat ze nog veel familie heeft in Marokko. Betrokekens broers A. S. (…), M. 

(…) en M. (…) verblijven net als betrokkene illgaal in België. Zij dienen net als betrokkene België te 

verlaten en terug te keren naar Marokko. Een schendig van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden 

aangenomen.”  

Verweerder wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM als volgt luidt: 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het 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.”  

De verzoekende partij dient in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige relatie te 

bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM.  

“Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker 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). 

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 
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met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.” (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010)  

“Wanneer verzoekster een schending van artikel 8 EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats haar taak 

om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan 

van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze 

waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.” (R.v.V. nr. 107.498 dd. 29.07.2013)  

De verzoekende partij faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast.  

De verzoekende partij haalt aan dat zij een partner heeft met wie zij wenst te huwen.  

Verweerder benadrukt dat de verzoekende partij dit pas voor het eerst aanhaalt in onderhavig 

verzoekschrift. Verweerder merkt op dat tijdens het verhoor aan de verzoekende partij het volgende 

gevraagd werd: “Heeft u een partner met wie u een duurzame relatie heeft of kinderen in België? Zo ja, 

wie?”. De verzoekende partij antwoordde hierop: “nee”. Ook naar aanleiding van het gehoor in het 

gesloten centrum verklaarde de verzoekende partij niet dat zij een partner heeft met wie zij wenst te 

huwen. Zij verklaarde daarentegen wel dat zij 7 broers zou hebben, waarvan er 5 legaal in België 

verblijven, en dat haar ouders tussen Europa en Marokko reizen.  

Verweerder benadrukt dat dit gegeven niet aan de gemachtigde van de Staatssecretaris ter kennis was 

gebracht op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing, zodat deze hier geen rekening 

mee heeft kunnen houden.  

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007). 

Verweerder merkt daarenboven op dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij een voldoende hechte 

relatie onderhoudt in de zin van artikel 8 EVRM met dhr. E. B. (…). De verzoekende partij beperkt zich 

tot het overmaken van een recente verbintenis van tenlasteneming (dewelke dateert van na de 

bestreden beslissing) en een document waarin dhr. E. B. (…) verklaart dat hij met de verzoekende partij 

wenst te huwen. Uit het voorgaande blijkt echter niet dat de verzoekende partij een 

beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM onderhoudt met dhr. E. B. (…).  

Ook de ongedateerde foto’s, waarbij niet wordt aangeduid wie effectief op de foto staat, kunnen hieraan 

geen afbreuk doen.  

De verzoekende partij haalt aan dat zij inwoont bij haar broers.  

Verweerder merkt ter zake op dat gezinsbanden tussen meerderjarige broers en zussen alsook tussen 

ouders en meerderjarige kinderen pas onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM vallen in 

zoverre bijkomende elementen van afhankelijkheid worden aangetoond anders dan de normale 

affectieve banden.  

Zie in die zin:  

“Andere gezinsbanden, bijvoorbeeld tussen meerderjarige broers en zussen, tussen meerderjarige 

kinderen en hun ouders, tussen ooms of tantes en neven of nichten, enz. vallen pas onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM in zoverre bijkomende elementen van afhankelijkheid worden 

aangetoond anders dan de normale affectieve banden.” (R.v.V. nr. nr. 142.746 van 3 april 2015)  

En ook:  

“Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen meerderjarige broers en zusters. Er wordt 

aangenomen dat het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid moet worden aangetoond 

die anders zijn dan de gewone affectieve banden. Bij de beoordeling of er al dan niet een gezinsleven 

bestaat moet rekening worden gehouden met alle indicaties die de verzoekende partij dienaangaande 

aanbrengt. Zo volstaat het bepalen van een gemeenschappelijke verblijfplaats op zich niet om een 

gezinssituatie te scheppen. In casu blijkt dat verzoekende partij ruim 32 jaar oud is, dat zij lerares is, dat 

zij sedert 15 maart 2006 gehuwd is en dat haar moeder nog in Irak verblijft. Daartegenover staat alleen 

dat zij tijdelijk, dit is vanaf haar recente aankomst in België, samenwoont met een broer en de loutere 

bewering van deze broer afhankelijk te zijn. In die omstandigheden kan in redelijkheid aangenomen 

worden dat er geen gezinsleven met deze broer voorhanden is dat de bescherming van artikel 8 EVRM 

verdient.” (R.v.V. nr. 72.100 van 19 december 2011)  

De verzoekende partij blijft in gebreke om aannemelijk te maken dat er bijkomende elementen van 

afhankelijkheid zijn anders dan de normale affectieve banden.  

Het loutere feit dat de verzoekende partij en haar broer(s) op hetzelfde adres verblijven wanneer hun 

ouders niet in België zijn toont niet aan dat er bijkomende elementen van afhankelijkheid zijn anders dan 

de normale affectieve banden. Ook de verklaring van één van de broers van de verzoekende partij 

alsdat hij zal instaan voor de kosten van de verzoekende partij toont niet aan dat er bijkomende 

elementen van afhankelijkheid zijn anders dan de normale affectieve banden.  
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Ook in de relatie met haar ouders toont de verzoekende partij niet aan dat er bijkomende elementen van 

afhankelijkheid zijn anders dan de normale affectieve banden, temeer daar de ouders van de 

verzoekende partij regelmatig tussen België en Marokko reizen.  

Verweerder benadrukt nog dat gewone sociale en/of zakelijke relaties niet onder de bescherming van 

artikel 8 EVRM sorteren, zodat de verzoekende partij niet dienstig kan verwijzen naar haar integratie.  

Zie in die zin:  

“In zoverre de verzoekende partij verwijst naar haar perfecte integratie in het Rijk, merkt verweerder 

terecht op dat gewone sociale en/of zakelijke relaties niet onder de bescherming van artikel 8 EVRM 

sorteren. Deze sociale en zakelijke relaties, gebaseerd op zijn arbeidsovereenkomst, kunnen 

bezwaarlijk aanzien worden als een gezinsleven.” (R.v.V. nr. 116.431 dd. 26.12.2013)  

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen.  

De verweerder laat, ten overvloede en strikt subsidiair, gelden dat in casu geen toetsing aan de hand 

van artikel 8, tweede lid EVRM dient te gebeuren.  

Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden 

beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf.  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat.  

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37).  

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.”  

(zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011)  

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. 

De verzoekende partij houdt voor dat zij geen effectieve banden heeft in Marokko, zij in België het 

centrum van haar belangen heeft opgebouwd en zij zich in België duurzaam wenst te verankeren.  

De loutere beweringen alsdat zij in België het centrum van haar belangen heeft opgebouwd en zij zich in 

België duurzaam wens te verankeren toont niet aan dat er effectief hinderpalen zouden zijn voor het 

leiden van het gezinsleven elders.  

Verweerder wijst er ook op dat de verzoekende partij zelf aanhaalt dat zij 4 jaar geleden in België 

aankwam. De verzoekende partij heeft dus het grootste deel van haar leven doorgebracht in haar land 

van herkomst, terwijl zij erkent dat zij nog familie wonen heeft in Marokko en ook haar ouders binnen 

enkele dagen dienen terug te keren naar Marokko en dit omdat hun visum verstrijkt. De verzoekende 

partij is derhalve weinig ernstig alwaar zij voorhoudt dat zij geen effectieve banden zou hebben met 

Marokko.  

Verweerder merkt nog op dat moderne communicatiemiddelen verzoekende partij in staat kunnen 

stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met haar beweerde partner en broers en het 

voorgehouden gezinsleven met hen verder te onderhouden. (zie naar analogie R.v.V. nr. 106.307 dd. 

03.07.2013).  

Zie in die zin:  

“In casu wijst de verzoeker slechts op het gegeven dat hij ‘inmiddels een duurzame relatie onderhoudt 

met de Belgische onderdaan mevrouw H.S.D., met wie hij reeds geruime tijd samenwoont’, doch laat hij 

na concrete hinderpalen aan te voeren voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en 

effectief gezinsleven met zijn Belgische partner elders.  

(…)  

De bestreden beslissing verhindert niet dat zijn partner hem bezoekt in het land van herkomst of elders. 

Verder kunnen moderne communicatietechnologieën de verzoeker in staat stellen om tijdens de 

scheiding in nauw contact te blijven met zijn partner en de banden met haar verder te onderhouden 

(EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100)” (R.v.V. nr. 141.063 dd. 16.03.2015)  

En ook:  

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 
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Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.  

Verzoekende partij toont met het loutere betoog dat haar verloofde ‘omwille van persoonlijke redenen 

onmogelijk naar Turkije kan’ niet aan dat er ernstige hinderpalen zij die haar beletten om met haar 

verloofde Y.A. in haar land van herkomst te ver blijven en maakt evenmin aannemelijk dat zij enkel in 

België met haar [verloofde] kan samenleven. De Raad wijst erop dat het aan verzoekende partij en haar 

(toekomstige) partner toekomt aan de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een eigen 

inkleuring te gegeven, waarbij de partner van verzoekende partij haar zou kunnen vergezellen naar haar 

land van herkomst, in casu Turkije. Het is immers inherent aan een grensoverschrijdende relatie dat één 

van beide partners, indien men een gezinsleven wenst uit te bouwen, de verankering in zijn land van 

herkomst, of legaal verblijf, in grote mate verliest. Verzoekende partij toont op generlei wijze aan 

waarom haar partner in de volstrekte onmogelijkheid zou zijn samen met haar een gezinsleven in 

Turkije uit te bouwen. Deze elementen laten prima facie toe te besluiten dat er geen positieve 

verplichting lijkt te bestaan in hoofde van de Belgische overheid en er geen onoverkomelijke hinderpalen 

lijken te zijn om het gezinsleven elders verder te zetten.” (R.v.V. nr. 93.229 dd. 10.12.2012)  

Verzoekende partij toont alleszins niet aan dat zij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het 

niet mogelijk zou zijn om een gezinsleven te ontwikkelen of verder te zetten in haar land van herkomst 

of elders. Er blijkt derhalve hoe dan ook niet dat er sprake is van een effectieve inmenging in het 

gezinsleven van verzoekende partij of dat op de gemachtigde van de staatssecretaris enige, uit artikel 8 

van het EVRM voortvloeiende, positieve verplichting zou rusten om verzoekende partij toe te laten tot 

een verblijf op het Belgisch grondgebied.  

Daarenboven stelt de verzoekende partij zelf dat zij sedert 2014 illegaal in België verblijft. De 

voorgehouden relatie werd bijgevolg opgebouwd tijdens illegaal verblijf.  

Ook om die reden kan geen positieve verplichting in hoofde van de Belgische Staat worden 

weerhouden.  

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen.  

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 

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

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM 

kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de 

door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om 

de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 

het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de 

uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 

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

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

67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen 

dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie 

R.v.St. nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.).  

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007).  

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.)  

De bestreden beslissing heeft inderdaad niet tot gevolg dat de verzoekende partij definitief van haar 

partner wordt gescheiden, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid er 

terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een 

regelmatige binnenkomst in het Rijk, en na het verstrijken van de termijn van het inreisverbod. De 

bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te komen en 

er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet 

opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 

4.070 dd. 27.11.2007).  

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.  

De verzoekende partij kan evenmin worden gevolgd alwaar zij voorhoudt dat de bestreden beslissing 

een schending uitmaakt van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet.  
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Er is in casu geen sprake van een verwijderingsmaatregel zodat artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

niet kan worden toegepast.  

“Verzoekers houden vervolgens voor dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissingen heeft 

nagelaten de bepalingen van de artikelen 74/13 en 74/17 van de Vreemdelingenwet te respecteren. 

Voormelde wetsartikelen leggen verweerder een aantal verplichtingen op bij het nemen van een 

verwijderingsmaatregel. De bestreden beslissingen zijn evenwel geen verwijderingsmaatregelen, doch 

inreisverboden, zodat verzoekers in voorliggende zaak niet nuttig kunnen verwijzen naar de 

verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 74/13 en 74/17 van de Vreemdelingenwet, waarin 

bovendien geen bijkomende formele motiveringsverplichting kan worden gelezen.” (R.v.V. nr. 137 877 

van 3 februari 2015)  

“Uit de bewoordingen van deze bepaling blijkt duidelijk dat dit artikel enkel van toepassing bij het nemen 

van een beslissing tot verwijdering. Deze bepaling speelt dus niet bij het nemen van een beslissing tot 

het opleggen van een inreisverbod, wat hier het geval is. Verzoekers betoog dat steunt op een 

schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, mist juridische grondslag.” (R.v.V. nr. 135 117 

van 16 december 2014)  

Verweerder merkt geheel ten overvloede op dat artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet als volgt luidt:  

“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.”  

Dit artikel is een algemene bepaling dat een individueel onderzoek noodzakelijk maakt en er op gericht 

is te waarborgen dat de gemachtigde van de Staatssecretaris, ook in het kader van een gebonden 

bevoegdheid, bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde 

fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. 

Het komt in de eerste plaats toe aan diegene die zich wil beroepen op de bescherming voorzien in 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, om aan de hand van concrete gegevens aan te tonen dat hij 

zich daadwerkelijk kan beroepen op de hierin vermelde elementen.  

Verzoekende partij levert dit bewijs niet.  

Verweerder laat gelden dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij in België een 

beschermingswaardig gezinsleven heeft met haar beweerde partner en broers en ouders. Verweerder 

verwijst dienomtrent naar hetgeen supra werd uiteengezet.  

Louter volledigheidshalve merkt verweerder nog op dat aan de verzoekende partij wel degelijk gevraagd 

werd of zij een partner heeft met wie zij een duurzame relatie onderhoudt. De verzoekende partij 

antwoordde hierop negatief. De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie stelde dan 

ook geheel terecht vast dat de verzoekende partij geen partner heeft in België.  

Terwijl de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie ook geheel terecht vaststelde dat 

de verzoekende partij geen medische problematiek heeft. De verzoekende partij ontkent dit ook niet.  

Zie in die zin:  

“Het komt in de eerste plaats toe aan diegene die zich wil beroepen op de bescherming voorzien in 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, om aan de hand van concrete gegevens aan te tonen dat hij 

zich daadwerkelijk bevindt in één van de in dit artikel vermelde situaties. In casu blijkt echter dat de 

verzoeker zich beperkt tot loutere beweringen en dat hij het beweerde gezinsleven met V(...) Y(...) I(..) in 

het kader van het onderhavige beroep op geen enkele wijze staaft.” (R.v.V. nr. 105.706 van 19 

november 2012)  

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt bovendien dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie rekening heeft gehouden met het familie- en gezinsleven van de 

verzoekende partij, het hoger belang van de (eventuele) kinderen en de gezondheidstoestand van de 

verzoekende partij.  

Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.  

De uiteenzetting van verzoekende partij kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden 

beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij 

een overschrijding of afwending van de macht inhouden.  

Het tweede middel is evenmin ernstig.” 

 

3.2.3.1. Verzoekster kan tegen de bestreden beslissing niet dienstig de schending aanvoeren van artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet. Overeenkomstig deze bepaling moet de minister (c.q. staatssecretaris) 

of zijn gemachtigde bij het nemen van een beslissing tot verwijdering ten aanzien van de onderdaan van 

een derde land rekening houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken persoon. Artikel 1, 6° van de vreemdelingenwet definieert een 

beslissing tot verwijdering als volgt: “de beslissing die de illegaliteit van het verblijf van een vreemdeling 
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vaststelt en een terugkeerverplichting oplegt”. Er blijkt niet dat deze bepaling tevens van toepassing is 

op de beslissing waarbij een inreisverbod wordt opgelegd. Het tweede middel is wat dit onderdeel 

betreft niet-ontvankelijk. 

 

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de vermelding in huidige bestreden beslissing van artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet, voorkomt in het motief dat “de gemachtigde van de Staatssecretaris in 

zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden (heeft) met de bepalingen van artikel 74/13”.  

 

3.2.3.2. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het 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.” 

 

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 de loutere goede wil 

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

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

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

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

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

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

een vreemdeling bij de uitoefening van het privé- en/of familie- en gezinsleven hier te lande, en 

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

het handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM.  

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

 

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

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 'familie- en gezinsleven', noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd.  
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Verzoekster verwijst naar haar partner E.B., met wie zij naar eigen zeggen al twee jaar een relatie heeft 

en met wie zij verloofd is (zie stukkenbundel verzoekster, stuk 3).  

 

De Raad benadrukt dat, wat koppels betreft, het begrip ‘gezin’ niet mag worden beperkt tot gehuwde 

koppels, maar dat dit dient te worden uitgebreid tot andere de facto gezinsrelaties buiten het huwelijk 

(EHRM 18 december 1986, Johnston & others v. Ierland, § 56; EHRM 3 april 2012, Van der Heijden v 

Nederland, § 50). Er moet sprake zijn van een stabiele de facto partnerrelatie, ongeacht het geslacht 

van de partners (EHRM 23 februari 2016, Pajic/Kroatië, § 64). Om te bepalen of een partnerrelatie een 

voldoende standvastigheid heeft om te worden gekwalificeerd als ‘gezinsleven’ in de zin van artikel 8 

van het EVRM, kan rekening worden gehouden met een aantal relevante factoren, waaronder het al dan 

niet samenwonen, de aard en duur van de relatie en het al dan niet uiten van toewijding ten aanzien van 

elkaar, bijvoorbeeld door samen kinderen te hebben (EHRM 20 juni 2002, Al-Nashif/Bulgarije, § 112; 

EHRM 8 januari 2009, nr. 10606/07, Joseph Grant v. Verenigd Koninkrijk, § 30). Uit recente rechtspraak 

blijkt dat samenwoning geen absolute vereiste is. Het feit dat een koppel niet samenwoont, omwille van 

professionele of sociale redenen, doet op zich geen afbreuk aan de stabiliteit, duurzaamheid of 

standvastigheid van een relatie (EHRM 23 februari 2016, Pajic/Kroatië, § 65).  

 

Er wordt vastgesteld dat uit de stukken van het administratief dossier niet blijkt dat verzoekster in België 

een duurzame relatie heeft. De Raad stelt vast dat uit de op 4 december 2018 opgestelde verklaring op 

eer waaruit blijkt dat dhr. E.B. (zie stukkenbundel verzoekster, stuk 3) met verzoekster zou willen 

huwen, niet kan worden opgemaakt dat er op 27 november 2018 (datum van de bestreden beslissing) of 

in de periode die daaraan voorafgaat zij wel al een daadwerkelijke relatie zouden hebben. Thans ligt er 

geen enkel begin van bewijs voor van het duurzame karakter van verzoeksters partnerrelatie. 

Verzoekster stelt al gedurende twee jaar een relatie te hebben met E.B., maar beperkt zich op dit punt 

tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs. 

De ongedateerde foto’s die verzoekster thans bij haar verzoekschrift voegt (stukkenbundel verzoekster, 

stuk 14), kunnen onmogelijk worden beschouwd als een bewijs van haar partnerrelatie in België 

aangezien niet blijkt waar of in welke omstandigheden deze beelden werden gemaakt.  

 

Een beschermenswaardig gezinsleven met de heer E.B. wordt niet aangetoond. 

 

Daarnaast wijst verzoekster op de relatie met haar boers. Verzoekster laat gelden dat er met haar broer 

Y.A. bijkomende banden van afhankelijkheid zijn. Zo woont zij bij hem in wanneer haar ouders in 

Marokko verblijven en staat hij in voor haar levensonderhoud en heeft hij verklaard dat ook in de 

toekomst te zullen blijven doen (zie stukkenbundel verzoekster, stuk 9).  

 

In beginsel heeft de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking op het 

kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Banden met andere gezinsleden dan 

die van het kerngezin of familieleden worden slechts gelijkgesteld met een gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan 

de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond. Bijkomende elementen kunnen onder meer zijn 

het samenwonen, de financiële afhankelijkheid, lichamelijke, psychische of medische afhankelijkheid, de 

reële banden tussen betrokkenen. 

 

De Raad stelt echter vast dat er geen enkel begin van bewijs voorligt van de afhankelijkheidsband die er 

met haar broer(s) zou bestaan. Uit niets blijkt dat verzoekster op het tijdstip waarop de bestreden 

beslissing is genomen, materieel afhankelijk zou zijn van haar broers. Het feit dat zij bij Y.A. zou 

inwonen wanneer haar ouders in Marokko verblijven, volstaat in dit opzicht niet. De ongedateerde foto’s 

die verzoekster thans bij haar verzoekschrift voegt (zie stukkenbundel verzoekster, stuk 14), kunnen 

onmogelijk worden beschouwd als een bewijs van haar gezinsleven in België aangezien niet blijkt waar 

of in welke omstandigheden deze beelden werden gemaakt.  

 

Een beschermenswaardig familieleven met haar broer Y.A. en haar andere legaal in België verblijvende 

broers wordt niet aangetoond.  

 

Bovendien betwist verzoekster niet dat haar “broers A. S. (…), M. (…) en M. (…) (…) net als (zij) (…) 

illgaal in België (verblijven)” en “dienen (zij) net als betrokkene België te verlaten en terug te keren naar 

Marokko”. Evenmin betwist verzoekster dat “(h)aar ouders A. M. (…) en B. A. (…) (…) momenteel in 

België (verblijven) met een geldig visum tot 19.12.2018” en zij “na afloop van hun visum (dienen) terug 

te keren naar Marokko.” 
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Nu verzoekster geen beschermenswaardig gezins- en familieleven met de heer E.B. en haar legaal in 

België verblijvende broers heeft aangetoond, diende de verwerende partij niet over te gaan tot een 

verdere belangenafweging in het kader van artikel 8 van het EVRM.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM of van het “fair balance-beginsel” wordt niet aangetoond.  

 

3.2.3.3. Het tweede middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

5. 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 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 negentien maart tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


