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 nr. 223 808 van 9 juli 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. HALABI 

Veydtstraat 28 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 18 maart 2019 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 26 februari 2019 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering en van de beslissing van diezelfde gemachtigde van 26 februari 2019 houdende 

een inreisverbod. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. DE WOLF, die loco advocaat E. HALABI verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 31 januari 2008 wordt de verzoekende partij aangetroffen in België, terwijl zij zonder de vereiste 

toelating is tewerkgesteld. Op 1 februari 2008 wordt ten aanzien van de verzoekende partij een bevel 

om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot 

vrijheidsberoving te dien einde (formulier E) genomen. Op 28 februari 2008 wordt de verzoekende partij 

gerepatrieerd. 

 

1.2 Op 14 december 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
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het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Op 7 

november 2012 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard. Tevens wordt ten aanzien van haar een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) genomen. Op 20 juli 2017, bij arrest nr. 189 990, 

verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) het tegen deze beslissingen 

ingestelde beroep. 

 

1.3 Op 20 september 2011, 19 november 2013 en 3 augustus 2016 wordt de verzoekende partij 

aangehouden door de politie. Op 3 augustus 2016 wordt ten aanzien van haar een bevel om het 

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

4 augustus 2016 wordt beslist dat met deze beslissing geen rekening mag worden gehouden, wordt de 

verzoekende partij vrijgesteld en wordt ten aanzien van haar een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13) genomen. 

 

1.4 Op 25 februari 2019 wordt de verzoekende partij opnieuw aangetroffen in België. 

 

1.5 Op 26 februari 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) een beslissing houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit is de 

eerste bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht. 

 

1.6 Op 26 februari 2019 neemt de gemachtigde tevens een beslissing houdende een inreisverbod 

(bijlage 13sexies) van twee jaar. Dit is de tweede bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan de 

verzoekende partij ter kennis werd gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) Aan de Heer/ die verklaart te heten: 

Naam : P(...) R(...) 

voornaam : R(...) 

geboortedatum : (...) 

geboorteplaats : <AANVULLEN - LIEUNAISSANCE> 

nationaliteit : Brazilië 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

 

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

volle toepassen, tenzij hij/zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 26/02/2019 gaat gepaard met dit inreisverbod  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

26/02/2019 en werd rekening gehouden met zijn/haar 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: 

 

 

 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

 

Betrokkene kreeg verschillende bevelen om het grondgebied te verlaten waarvan het laatste betekend 

werd op 03/08/2016. 
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Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij/zij 

vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Betrokkene werd gehoord op 26/02/2019 door PZ Dilbeek hij verklaart dat hij hier is om te werken, hij 

stuurt maandelijks geld naar zijn familie in Brazilië. Hij verklaart dat hij niet terug kan naar Brazilië omdat 

hij al zo lang in België is en hij wil in België blijven. Zijn vriendin heeft recht op verblijf in België (het 

betreft F(...) J(...) C(...)(...) ) en hij zou ermee willen trouwen. De intentie om te trouwen opent geen 

verblijfsrecht. Betrokkene ondernam verder geen formele stappen om zich in regel te stellen. 

We stellen dus vast dat betrokkene met zijn/haar uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM 

aantoont. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij/zij aan te tonen dat er 

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij/zij in BRazilië 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 brengt geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren 

terug te keren naar zijn land van herkomst. 

 

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. 

 

Betrokkene woont samen met zijn vriendin die beschikt over een recht op verblijf. Ze zouden willen 

trouwen. Dit opent geen verblijfsrecht. Betrokkene ontwikkelde zijn familiaal leven in illegaal verblijf. De 

overheid mengt zich dus niet wanneer zij beslist om betrokkene te verwijderen van het grondgebied. Het 

belang van de overheid in haar strijd tegen de illegaliteit weegt op tegen het belang van betrokkene om 

zijn familiaal en privéleven in de illegaliteit verder te zetten. Het staat de partner van betrokkene vrij om 

hem achterna te reizen naar Brazilië. Betrokkene krijgt een inreisverbod van twee jaar opgelegd maar hij 

kan hiervan de opschorting anavragen in overeenstemming met de vigerende bepalingen ter zake. 

Bovendien heeft hij ook nog familie wonen in BRazilie waar hij nog contact mee heeft. Deze beslissing 

betekent geen inbreuk op artikel 8 van het EVRM. 

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13. 

 

Het opleggen van een inreisverbod doet aan bovenstaande geen afbreuk. 

 

Twee jaar 

 

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

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op al deze elementen 

en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel. (...)” 

 

1.7 Op 8 maart 2019 vertrekt de verzoekende partij zonder verzet naar Brazilië. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen 

van de verzoekende partij. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1 Ambtshalve stelt de Raad zijn onbevoegdheid vast met betrekking tot het onderdeel van de eerste 

bestreden beslissing dat de vasthouding betreft. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

De vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een maatregel van vrijheidsberoving, kan 

overeenkomstig artikel 71 van de vreemdelingenwet een beroep instellen bij de raadkamer van de 

correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen. De 

Raad is derhalve onbevoegd, in zoverre het beroep gericht is tegen het onderdeel van de eerste 

bestreden beslissing dat de vrijheidsberoving betreft. In deze mate is het beroep gericht tegen de eerste 

bestreden beslissing onontvankelijk.  

 

3.2 In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie van onontvankelijkheid op 

met betrekking tot (de overige onderdelen van) de eerste bestreden beslissing, aangezien de 

verzoekende partij op 8 maart 2019 werd verwijderd naar Brazilië. 

 

3.2.1 Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen voor 

de Raad worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

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

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

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

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

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

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

 

Een verzoekende partij beschikt over dit rechtens vereiste belang indien twee voorwaarden vervuld zijn: 

zij moet door de bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel 

en wettig nadeel lijden en de eventueel tussen te komen nietigverklaring van die rechtshandeling moet 

haar een direct en persoonlijk voordeel verschaffen, hoe miniem ook. 

 

Het belang waarvan een verzoekende partij blijk moet geven, moet bestaan op het ogenblik van het 

indienen van het annulatieberoep en zij moet dat belang behouden tot aan de uitspraak. De aard van 

het belang kan weliswaar evolueren, maar de verzoekende partij moet minstens aannemelijk maken dat 

de vernietiging haar een concreet voordeel oplevert. 

 

3.2.2 Uit het “verslag vertrek” dat zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat de verzoekende 

partij op 8 maart 2019 zonder verzet naar Brazilië is vertrokken. 

 

Ter terechtzitting van 16 mei 2019 wijst de waarnemend voorzitter op de exceptie van gebrek aan 

belang, opgeworpen door de verwerende partij. De advocaat van de verzoekende partij gedraagt zich 

met betrekking tot de voormelde exceptie naar de wijsheid, maar benadrukt dat de verzoekende partij 

met betrekking tot het inreisverbod wel belang heeft. De verwerende partij antwoordt hierop dat het 

belang voor het inreisverbod niet wordt betwist.  

 

De Raad stelt vast dat de partijen de terugkeer van de verzoekende partij naar haar herkomstland niet 

betwisten. Hij wijst erop dat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar 

de grens door deze terugkeer werd uitgevoerd, en dat de verzoekende partij aldus niet langer wordt 

benadeeld door dit bevel en de nietigverklaring ervan haar geen voordeel meer kan opleveren. Door 

zich ter terechtzitting slechts naar de wijsheid te gedragen, kan de advocaat van de verzoekende partij 

ook niet aannemelijk maken dat de verzoekende partij toch nog een belang zou hebben bij haar beroep 

gericht tegen de betrokken onderdelen van de eerste bestreden beslissing.  

 

De verzoekende partij toont bijgevolg niet aan dat zij beschikt over het rechtens vereiste belang bij haar 

beroep gericht tegen het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de 

grens. 

 

3.3 Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk, voor zover het betrekking heeft op de eerste 

bestreden beslissing. Naar de tweede bestreden beslissing, het inreisverbod van 26 februari 2019, 

wordt hieronder verder verwezen als “de bestreden beslissing”. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1 In een enig middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van artikel 74/11 van 

de vreemdelingenwet, van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 
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Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de 

wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van het proportionaliteitsbeginsel. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift in dit verband het volgende uiteen: 

 

“(...) Alors que la partie adverse fonde sa décision sur l'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 qui 

dispose : (...) 

 

Qu'en l'espèce, la partie adverse n'a nullement tenu compte, dans la décision litigieuse, de la vie privée 

et familiale du requérant en Belgique, lequel entretient pourtant une relation amoureuse avec une Belge 

avec laquelle il cohabite et forme une cellule familiale ; 

 

Que davantage, le requérant a des attaches sociales durables avec la Belgique étant sur le territoire 

depuis 14 ans de manière ininterrompue à l'exception d'un mois où il fût renvoyé au Brésil ; 

 

Que le requérant a développé de nombreuses relations amicales et parle parfaitement la langue locale ; 

 

Que le défendeur motive la non violation de l'article 8 CEDH par le simple fait que le requérant a encore 

de la famille au Brésil ; (...) 

 

Qu'il incombait à la partie adverse de procéder à un examen de proportionnalité et d'examiner 

concrètement les conséquences qu'auraient un retour du requérant au Brésil, assorti d'une interdiction 

d'entrée sur le territoire durant deux ans, sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ; 

 

Que cet examen fait cependant défaut en l'espèce ; (...) 

  

Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas des motifs de la décision que l'Office des Etrangers ait pris en 

considération ni dans son principe ni de façon proportionnelle l'atteinte qu'elle porterait à la vie privée et 

familiale du requérant et de sa compagne belge lorsqu'elle justifie que la lutte contre l'illégalité l'emporte 

sur le droit à la vie privée et familiale sans en expliquer les raisons ; (...) 

 

Que les mêmes principes trouvent à s'appliquer par analogie au cas d'espèce ; 

 

Que le défendeur ne peut se prévaloir d'un examen de proportionnalité en affirmant simplement que « 

het belang van de overheid in haar strijd tegen de illegaliteit weegt op tegen het belang van betrokkene 

om zijn familiaal en privéleven in de illegaliteit verder te zetten » ; 

 

Que la partie défenderesse n'explique en rien et n'avance aucun motif justifiant que son intérêt prévaut 

sur le droit fondamental à la vie privée du requérant ; 

 

Que comme le démontre la jurisprudence de Votre conseil, la partie défenderesse ne s'est pas livrée à 

un examen de proportionnalité rigoureux en mettant en balance le droit à la vie privée du requérant et 

l'interdiction d'entrée de deux ans ; 

  

Que la partie adverse a par conséquent gravement manqué à son obligation de motivation en ne 

procédant pas à l'examen de proportionnalité qui lui incombe au regard des articles (...) et 8 CEDH, de 

sorte que cette décision est entachée d'illégalité ; 

 

Que par ailleurs, l'interdiction d'entrée de deux ans est non proportionnée au regard des conséquences 

que l'éloignement du requérant aurait sur sa vie privée et familiale ; 

 

Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;” 

 

4.2 In haar nota met opmerkingen antwoordt de verwerende partij hierop het volgende : 

 

“Vervolgens nam de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel en 

Migratie een beslissing houdende een inreisverbod van 2 jaar, op grond van art. 74/11, §1, tweede lid 1° 

en 2°, dat het volgende bepaalt: (...) 

 

De gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel en Migratie stelde meer 

bepaald vast dat:  
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- een risico op onderduiken werd vastgesteld, en daarom geen termijn voor vrijwillig vertrek werd 

toegestaan;  

- verzoekende partij reeds verschillende bevelen om het grondgebied te verlaten niet heeft uitgevoerd, 

waarbij het laatste bevel op 03.08.2016 werd betekend.  

 

Ook deze motieven worden door verzoekende partij niet betwist.  

 

Verweerder besluit dat verzoekende partij de determinerende motieven van de bestreden beslissingen 

niet betwist. 

 

Verzoekende partij verwijst evenwel naar art. 74/13 van de Vreemdelingenwet. In de bestreden 

beslissingen zou geen rekening gehouden zijn met zijn familieleven. Verzoeker verwijst naar zijn relatie 

met mevr. C(...) J(...) F(...). Hij zou op het punt staan om met haar te trouwen.  

 

Vooreerst benadrukt verweerder het bestreden inreisverbod geen beslissing tot verwijdering is die onder 

de toepassing van art. 74/13 van de Vreemdelingenwet valt. De kritiek van verzoekende partij kan 

bijgevolg uitsluitend gericht zijn tegen het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering. (...) 

 

Ook een schending van art. 8 EVRM kan niet aangenomen worden.   

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: (...) 

 

Verweerder herhaalt dat uit de bestreden beslissingen duidelijk blijkt dat rekening is gehouden met de 

specifieke familiale situatie van de verzoekende partij. (...) 

 

Voor zover verzoekende partij nog verwijst naar het feit dat hij reeds 14 jaar in België verblijft, laat 

verweerder gelden dat dit privéleven opgebouwd werd in illegaliteit.  

 

“Los van de vraag of voormelde elementen getuigen van een privéleven dat onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM zou kunnen vallen, dient de Raad op te merken dat verzoeker dit privéleven 

slechts heeft opgebouwd tijdens een verblijf in België dat vanaf het begin als precair te beschouwen is. 

Verzoeker kwam immers op onwettige wijze het Rijk binnen en diende een asielaanvraag in, gevolgd 

door een aanvraag tot verblijf als minderjarige op grond van de omzendbrief van 15 september 2005 en 

twee meervoudige asielaanvragén. Hij wist of behoorde te weten dat hij niet op legale wijze in het land 

kon verblijven indien zijn asielverzoek(en) werd(en) afgewezen of geen gunstig gevolg werd gegeven 

aan voormelde bijzondere verblijfsprocedure (EHRM 28 mei 1985, nrs. 9214/80, 9473/81, 9474/81, 

Abdulaziz, Cabales en BalkandaliNerenigd Koninkrijk). Hierbij dient ook te worden opgemerkt dat het 

EHRM in het arrest Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk reeds vaststelde dat het privéleven opgebouwd 

door een vreemdeling die in de betrokken lidstaat nooit een definitieve toelating tot verblijf heeft 

bekomen, bij het afwegen tegen het legitieme publieke belang in een effectieve immigratiecontrole, niet 

tot gevolg heeft dat de uitwijzing een disproportionele inmenging in zijn privéleven uitmaakt (EHRM, 8 

april 2008, nr. 21878/06, NnyanziNerenigd Koninkrijk).  

 

Terwijl de integratie in België niet onder de bescherming van art. 8 EVRM valt: 

 

“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)  

 

Bovendien heeft verzoekende partij tijdens zijn verhoor dd. 26.02.2018 melding gemaakt van enkele 

familieleden (zijn zoon, zijn zus en zijn moeder), die in Brazilië zouden verblijven. In de beslissing heeft 

de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel en Migratie geheel 

terecht verwezen naar deze familieleden. Verzoekende partij kan zich bij hen vestigen.  

 

Waar verzoekende partij nog voorhoudt dat de bestreden beslissing een onredelijke en disproportionele 

inmenging van zijn privéleven inhoudt, laat verweerder gelden dat er in casu geen toetsing aan de hand 

van artikel 8, tweede lid EVRM dient te gebeuren.  

 

De bestreden beslissing betreft immers geen weigering van een voortgezet verblijf.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

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 hij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan 

leiden. (...) 

 

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).  

 

Een schending van art. 8 EVRM kan bijgevolg niet aangenomen worden. (...) 

 

Vervolgens meent verzoekende partij dat de bestreden beslissing op een stereotiepe wijze zou 

gemotiveerd zijn, gebreken zou vertonen en geenszins geïndividualiseerd zou zijn. Dit is evenwel een 

blote bewering, die in strijd is met de inhoud van de bestreden beslissing.  

 

Immers blijkt uit de bestreden beslissing dat, zoals supra reeds werd aangetoond, de gemachtigde van 

de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel en Migratie wel degelijk rekening hield met de 

individuele situatie van verzoekende partij, evenals zijn relatie met mevr. F(...).  

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat zelfs 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 

is gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171, RvS 27 juni 2007, nr.172.821, e.a.). (...) 
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Verweerder besluit dat de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel 

en Migratie geheel terecht besloten heeft tot het nemen van een bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), evenals tot het nemen van een 

inreisverbod van 2 jaar (bijlage 13sexies). De beslissingen werden genomen met inachtneming van de 

toepasselijke rechtsregels, evenals van het proportionaliteitsbeginsel.    

 

Het enig middel kan niet worden aangenomen.” 

 

4.3 Het door de verzoekende partij geschonden geachte 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. (...)” 

 

Voorafgaandelijk wijst de Raad erop dat artikel 74/11, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet de 

gemachtigde oplegt de verwijderingsbeslissing met een inreisverbod gepaard te laten gaan, wanneer in 

deze verwijderingsbeslissing voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of wanneer een 

vroegere beslissing tot verwijdering niet werd uitgevoerd. Uit het bestreden inreisverbod blijkt niet 

duidelijk of de gemachtigde zich op het eerste of het tweede geval, of op beide gevallen stoelt. Het blijkt 

echter alleszins dat de bestreden beslissing van 26 februari 2019 in casu gepaard ging met een bevel 

om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) van 

dezelfde datum, dat niet voorzag in een termijn voor vrijwillig vertrek. Ook wordt in het bestreden 

inreisverbod aangegeven dat de vorige beslissingen tot verwijdering niet werden uitgevoerd, hetgeen de 

verzoekende partij niet betwist. Wat betreft het opleggen van het inreisverbod op zich kan de 

verzoekende partij dan ook niet aannemelijk maken dat dit in strijd zou zijn met het voormelde artikel 

74/11. 

 

De verzoekende partij gaat in haar verzoekschrift echter uitdrukkelijk in op het feit dat haar een 

inreisverbod met een specifieke duur van twee jaar werd opgelegd. Zij stelt dat geen rekening werd 

gehouden met haar privéleven in België, terwijl zij duurzame sociale banden met België heeft, gelet op 

het feit dat zij zich al 14 jaar op ononderbroken wijze (met uitzondering van één maand, toen ze naar 

Brazilië werd teruggestuurd) op het grondgebied bevindt. Zij geeft hierbij aan dat zij talrijke 

vriendschapsrelaties heeft ontwikkeld en de plaatselijke taal perfect spreekt. De verzoekende partij stelt 

dat de gemachtigde de niet-schending van artikel 8 van het EVRM motiveert door het loutere feit dat zij 

nog familie in Brazilië heeft. Zij voert aan dat het aan de gemachtigde toekomt om een 

proportionaliteitsonderzoek te voeren en concreet de gevolgen te onderzoeken van een terugkeer naar 

Brazilië samen met een inreisverbod gedurende twee jaar, op haar recht op eerbiediging van haar 

privéleven. Dit onderzoek ontbreekt volgens de verzoekende partij echter in casu. Zij stelt dat uit de 

motieven van de bestreden beslissing niet blijkt dat de gemachtigde noch principieel noch op een 

proportionele manier rekening heeft gehouden met de inbreuk op haar privéleven die deze beslissing 

met zich meebrengt, wanneer hij vaststelt dat de strijd tegen de illegaliteit opweegt tegen het recht op 

privéleven, zonder de redenen ervan uiteen te zetten. De verzoekende partij voert verder aan dat de 

gemachtigde niet aan een proportionaliteitsonderzoek onderuit kan door louter te bevestigen dat het 

belang van de overheid in haar strijd tegen de illegaliteit opweegt tegen het belang van de verzoekende 

partij om haar familiaal en privéleven in de illegaliteit verder te zetten. Zij stelt dat de gemachtigde geen 

uitleg en geen motief naar voren brengt om te rechtvaardigen dat het belang van de staat prevaleert op 

het fundamenteel recht van de verzoekende partij op een privéleven. De verzoekende partij besluit dat 

de gemachtigde niet is overgegaan tot een rigoureus proportionaliteitsonderzoek waarin een afweging 

wordt gemaakt tussen haar recht op een privéleven en het inreisverbod van twee jaar. 

 

Zoals blijkt het de bewoordingen van artikel 74/11, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet, moet de 

gemachtigde voor het vaststellen van de duur van het inreisverbod inderdaad rekening houden met de 

specifieke omstandigheden van elk geval. Hierbij kan nog erop worden gewezen dat het voormelde 

artikel 74/11, § 1 een omzetting is van artikel 11, tweede lid van de richtlijn 2008/115/EG van het 

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

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

grondgebied verblijven (de zogenaamde Terugkeerrichtlijn). Het voormelde artikel 11, tweede lid stelt 
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het volgende: “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.” In de parlementaire voorbereiding aangaande 

het voormelde artikel 74/11 en het inreisverbod wordt het volgende benadrukt: “de richtlijn legt echter op 

dat men tot een individueel onderzoek overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met “alle 

omstandigheden eigen aan het geval en dat men het evenredigheidsbeginsel respecteert” (Wetsontwerp 

van 19 oktober 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie van toelichting, 

Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 53-1825/001, 23). De verzoekende partij voert de schending van dit 

beginsel overigens ook aan. 

 

De Raad stelt vast dat de motivering van de bestreden beslissing met betrekking tot de specifieke duur 

van twee jaar luidt als volgt:  

 

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

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op al deze elementen 

en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel.” 

 

Vervolgens wijst de Raad erop dat de verzoekende partij zich beroept op een privéleven in België sinds 

14 jaar. In de bestreden beslissing wordt verwezen naar het gehoor van de verzoekende partij op 26 

februari 2019 en het feit dat zij hierin verklaarde dat zij hier is om te werken, dat zij maandelijks geld 

stuurt naar haar familie in Brazilië, en dat zij niet terug kan naar Brazilië omdat zij al zo lang in België is 

en zij in België wil blijven.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij blijkens het formulier met betrekking tot het hoorrecht dat 

zich in het administratief dossier bevindt, verklaarde in september 2005 in België te zijn aangekomen, 

dat zij aangaf in België te zijn om haar familie in Brazilië (met name haar zoon aan de universiteit, haar 

zus en haar moeder) te helpen en dat zij geld (ca. 300-400 euro per maand) stuurt. Zij verklaarde verder 

dat zij al lang in België is en alles in België wil regelen met haar vriendin, die reeds vijf jaar een 

verblijfskaart heeft en met wie zij 12,5 jaar samen is. Daarnaast blijkt uit het administratief dossier dat de 

verzoekende partij in haar aanvraag van 14 december 2009 om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet reeds verklaarde dat zij in september 2005 in België is 

binnengekomen. Zij legde in het kader van deze aanvraag ook een paspoort voor, uitgegeven in Goiânia 

(Brazilië) en geldig van 23 “out” 2002 tot 22 “out” 2007, met daarin een inreisstempel van 7 september 

2005. De verzoekende partij voegde bij deze aanvraag ook meerdere stukken om haar verblijf in België 

aan te tonen, zoals onder meer facturen van Proximus, waarvan de oudste dateert van juli 2006. In het 

administratief dossier bevindt zich tevens een nieuw paspoort, opnieuw uitgegeven in Goiânia en 

ditmaal geldig van 31 oktober 2013 tot 30 oktober 2018. Dit paspoort bevat een inreisstempel van 10 

november 2013. Blijkens een administratief verslag: illegaal verblijf van 3 augustus 2018 verklaarde de 

verzoekende partij een eerste keer in België te hebben verbleven en in 2013 terug vertrokken te zijn, om 

terug te komen in november 2013. Het meest recente paspoort dat zich in het administratief dossier 

bevindt, is een paspoort uitgegeven door het Braziliaans consulaat-generaal te Brussel en geldig van 17 

januari 2019 tot 16 januari 2029.  

 

Het blijkt niet dat de gemachtigde zou betwisten dat de verzoekende partij sinds 2005 in België verblijft. 

In dit verband wijst de Raad er nog op dat de verzoekende partij weliswaar op 28 februari 2008 werd 

verwijderd naar Brazilië, maar dat uit het administratief dossier blijkt dat zij zich ten laatste op 14 juni 

2008 – aldus minder dan vier maanden later –  terug op het grondgebied bevond, aangezien zij dan te 

Jette een huurcontract ondertekende. Hoger is ook reeds gebleken dat de verzoekende partij in 2013 in 

Brazilië is geweest (aangezien zij daar haar paspoort heeft vernieuwd), maar dat zij op 10 november 

2013 opnieuw het Schengengrondgebied is binnengekomen. Aangezien de gemachtigde in de 

(uitgevoerde) bijlage 13septies van 26 februari 2019 waarmee het bestreden inreisverbod gepaard gaat, 

zonder meer stelde dat de verzoekende partij reeds sedert 2005 in België verblijft en zij niet kan 

aantonen dat zij in al die jaren België heeft verlaten, blijkt niet dat deze tijdelijke afwezigheden voor hem 

afbreuk hebben gedaan aan zijn vaststelling dat de verzoekende partij sinds 2005 in België verblijft. 

 

Daarnaast kan ook niet worden voorgehouden dat de gemachtigde onwetend zou zijn over de 

elementen van integratie en duurzame verankering (waaronder tewerkstelling) die door de verzoekende 

partij zijn ingeroepen in het kader van de voormelde aanvraag van 14 december 2009 (geactualiseerd 
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op 14 februari 2011) op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De gemachtigde is hierop 

immers ingegaan in zijn beslissing van 7 november 2012, waarin hij de betrokken aanvraag wegens het 

ontbreken van buitengewone omstandigheden om de aanvraag in België in te dienen, onontvankelijk 

verklaarde. Ook in de bestreden beslissing verwijst hij zonder meer naar het feit dat de verzoekende 

partij hier is om te werken en dat zij in België wil blijven, en blijkt nergens dat hij het bestaan van een 

privéleven in België zou betwisten. 

 

Vervolgens stelt de Raad vast dat uit de motivering aangaande de specifieke duur van het inreisverbod 

niet blijkt dat de gemachtigde voor het bepalen van de duur rekening heeft gehouden met het privéleven 

van de verzoekende partij in België gedurende 14 jaar. Er wordt immers slechts verwezen naar het feit 

dat zij niet heeft getwijfeld op illegale wijze in België te verblijven, en vervolgens dat een inreisverbod 

van twee jaar, gelet op “al deze elementen” en op het belang van de immigratiecontrole, proportioneel 

is. Dat de gemachtigde voor het bepalen van de specifieke duur rekening heeft gehouden met de 

concrete specifieke omstandigheden van het geval waarop de verzoekende partij in haar verzoekschrift 

wijst en waarvan is gebleken dat de gemachtigde ervan kennis had vóór het nemen van de bestreden 

beslissing, blijkt aldus niet. De Raad gaat echter ervan uit, zoals ook de verzoekende partij in haar 

verzoekschrift lijkt te doen, dat de verwijzing naar “al deze elementen” tevens slaat op de vaststellingen 

die de gemachtigde hoger in de bestreden beslissing, met name in de motivering met betrekking tot het 

opleggen van het inreisverbod op zich, heeft gemaakt met betrekking tot de artikelen 3 en 8 van het 

EVRM en artikel 74/13 van de vreemdelingenwet.  

 

Op artikel 3 van het EVRM gaat de Raad niet in, aangezien ook de verzoekende partij niet op dit 

onderdeel van de motivering van de bestreden beslissing ingaat. 

 

Artikel 8 van het EVRM, waarvan de verzoekende partij wel de schending aanvoert, luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder 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 Raad herinnert eraan dat artikel 8 van het EVRM erop gericht is om het individu te beschermen 

tegen een willekeurige overheidsinmenging in het gezins- en privéleven.  

 

Evenwel benadrukt de Raad dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor 

het gezins- en privéleven niet absoluut is. Inzake immigratie heeft het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens (hierna: EHRM) bij diverse gelegenheden eraan 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). 

 

Anderzijds, hoewel artikel 8 van het EVRM dus geen absoluut recht omvat en ongeacht of een verblijf 

wordt geweigerd dan wel beëindigd, zijn Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden om, binnen de 

beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de concurrerende 

belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-

69). In zaken die zowel op een gezinsleven als op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van de 

negatieve dan wel positieve verplichtingen van een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van 

het EVRM afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden van de betrokken personen en het 

algemeen belang (EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 140). 
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Zowel wanneer sprake is van een eerste vraag om toelating tot verblijf als wanneer het gaat om een 

weigering van een voortgezet verblijf, zijn de toepasselijke beginselen dezelfde en moet dezelfde 

kernvraag worden beantwoord, met name of de Staat binnen haar beleidsmarge een billijke afweging 

gemaakt heeft tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 

28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-69).  

 

De beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke 

afweging maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds. Of 

het nu een negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen moeten de 

genomen maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel zijn. Rekening houdend met het feit enerzijds 

dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van de overige bepalingen van het EVRM, te 

maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of met praktische regelingen (EHRM 5 

februari 2002, Conka/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 zij kennis heeft of zou moeten hebben. De toepassing van de 

vreemdelingenwet moet aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst (cf. RvS 26 

mei 2009, nr. 193.522). Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij Verdragsluitende Staten: bij het 

nemen van een verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing moeten steeds nauwgezet de individuele en 

concrete omstandigheden van een bepaald geval worden onderzocht in het kader van een billijke 

belangenafweging.  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt aldus dat een correcte belangenafweging is vereist waarbij 

rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak kenmerken. 

 

In de eerste plaats moet echter worden nagekeken of er een gezins- en/of privéleven bestaat in de zin 

van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van 

het EVRM. 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 moeten 

worden geïnterpreteerd. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezins- of privéleven moet 

de Raad zich plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 13 februari 2001, 

Ezzoudhi/Frankrijk, § 25). 

 

In casu beroept de verzoekende partij zich zowel op een gezinsleven met haar partner, mevrouw J. C. 

F., die verblijfsrecht heeft in België, als op een privéleven in België. De Raad gaat echter slechts in op 

de uiteenzetting van de verzoekende partij met betrekking tot het privéleven. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat artikel 8 van het EVRM aspecten behelst van de sociale 

identiteit van een persoon. Het houdt het recht in op een persoonlijke ontwikkeling alsook het recht om 

relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere personen en de buitenwereld in het algemeen 

(EHRM 29 april 2002, Pretty/Verenigd Koninkrijk, § 61; EHRM 16 december 1992, Niemietz/Finland, § 

29). Het netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen maakt onderdeel uit van het 

privéleven van elke persoon (EHRM 9 oktober 2003, Grote Kamer, Slivenko/Letland, §§ 95-96). 

 

Hoger is reeds uiteengezet op welk privéleven de verzoekende partij zich beroept en op het feit dat uit 

de bestreden beslissing niet blijkt dat de gemachtigde dit privéleven zou betwisten. Bijgevolg kan ervan 

worden uitgegaan dat de verzoekende wel degelijk een privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

heeft. 

 

Vervolgens stelt zich dan ook de vraag of de gemachtigde in het licht van dit privéleven een concrete, 

individuele belangenafweging heeft gemaakt.  

 

In dit verband wijst de Raad er vooreerst op dat het eerste deel van de betrokken motivering, waarin de 

gemachtigde verwijst naar de verklaringen die de verzoekende partij tijdens haar gehoor aflegde, 

geenszins een belangenafweging met betrekking tot het privéleven bevat. De gemachtigde beperkt zich 

immers tot te stellen dat de intentie om te trouwen geen verblijfsrecht opent. Deze overweging is echter 

gekoppeld aan de verwijzing naar de vriendin van de verzoekende partij, en niet aan het bestaan van 

een privéleven in België. De gemachtigde vervolgt dat de verzoekende partij verder geen formele 

stappen ondernam om zich in regel te stellen. Uit de motivering blijkt echter niet dat de gemachtigde 
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deze overweging in het licht van het privéleven van de verzoekende partij heeft gemaakt. Ten slotte 

gaat de gemachtigde in dit onderdeel van de motivering in op artikel 3 van het EVRM. Deze bepaling 

heeft echter betrekking op het risico op een onmenselijke en vernederende behandeling en heeft dan 

ook geen uitstaans met de bescherming van het privéleven onder artikel 8 van het EVRM. 

 

In het tweede deel van de motivering gaat de gemachtigde wel in op een eventuele inbreuk op het 

voormelde artikel 8. Hij overweegt hierin het volgende: “Betrokkene woont samen met zijn vriendin die 

beschikt over een recht op verblijf. Ze zouden willen trouwen. Dit opent geen verblijfsrecht. Betrokkene 

ontwikkelde zijn familiaal leven in illegaal verblijf. De overheid mengt zich dus niet wanneer zij beslist om 

betrokkene te verwijderen van het grondgebied. Het belang van de overheid in haar strijd tegen de 

illegaliteit weegt op tegen het belang van betrokkene om zijn familiaal en privéleven in de illegaliteit 

verder te zetten. Het staat de partner van betrokkene vrij om hem achterna te reizen naar Brazilië. 

Betrokkene krijgt een inreisverbod van twee jaar opgelegd maar hij kan hiervan de opschorting 

anavragen in overeenstemming met de vigerende bepalingen ter zake. 

Bovendien heeft hij ook nog familie wonen in BRazilie waar hij nog contact mee heeft. Deze beslissing 

betekent geen inbreuk op artikel 8 van het EVRM.” 

 

De Raad stelt vast dat de gemachtigde opnieuw de nadruk legt op het familiaal leven van de 

verzoekende partij met haar vriendin, maar ook eenmalig zonder meer stelt dat het belang van de 

overheid in haar strijd tegen de illegaliteit opweegt tegen het belang van de verzoekende partij om haar 

familiaal en privéleven in de illegaliteit verder te zetten. De verzoekende partij voert echter terecht aan 

dat niet blijkt dat de gemachtigde is overgegaan tot een rigoureus proportionaliteitsonderzoek waarin 

een afweging wordt gemaakt tussen haar recht op een privéleven en het inreisverbod van twee jaar. Het 

blijkt inderdaad ook niet op grond waarvan de gemachtigde oordeelde waarom het belang van de 

overheid in haar strijd tegen de illegaliteit opweegt tegen het belang van de verzoekende partij om haar 

concrete privéleven, dat reeds 14 jaar duurt, in de illegaliteit verder te zetten. De Raad benadrukt dat 

artikel 8 van het EVRM vereist dat een concrete, individuele belangenafweging wordt doorgevoerd. Nog 

los van de vaststelling dat de gemachtigde deze overwegingen heeft gemaakt in het licht van artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet, een bepaling die slechts betrekking heeft op beslissingen tot 

verwijdering en dus niet op inreisverboden, en vervolgens zonder meer stelt dat het opleggen van een 

inreisverbod “aan bovenstaande” geen afbreuk doet, stelt de Raad vast dat concrete overwegingen, met 

betrekking tot de concrete elementen van het privéleven van de verzoekende partij waarvan de 

gemachtigde kennis had (of moest hebben) en in het licht van de concreet genomen beslissing (met 

name een inreisverbod met een duur van twee jaar) ontbreekt. Zoals de verzoekende partij ook erkent, 

verwijst de gemachtigde nog naar het feit dat zij familie in Brazilië heeft wonen waarmee zij nog contact 

heeft, om vervolgens te besluiten dat deze beslissing geen inbreuk op het voormelde artikel 8 betekent. 

De aanwezigheid van familie in Brazilië blijkt inderdaad uit het gehoor van de verzoekende partij op 26 

februari 2019 en wordt door haar ook niet betwist. Zij kan echter worden gevolgd dat het niet volstaat 

om naar dit loutere feit te verwijzen, om te onderbouwen dat er geen schending van artikel 8 van het 

EVRM voorligt. De gemachtigde zet immers op geen enkele manier uiteen op welke manier het gegeven 

dat de verzoekende partij nog contact heeft met haar familie in Brazilië, zou maken relevant is voor haar 

privéleven hier in België en voor de vaststelling van de gemachtigde dat de belangen van de Belgische 

staat zwaarder doorwegen dan de belangen van de verzoekende partij.  

 

In de bovenstaande mate kan de verzoekende partij worden gevolgd waar zij stelt dat een degelijk 

proportionaliteitsonderzoek in het licht van haar privéleven in het kader van artikel 8 van het EVRM 

ontbreekt. Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de gemachtigde niet is tegemoetgekomen aan zijn 

onderzoeksplicht die voortvloeit uit het voormelde artikel 8. 

 

Op grond van het bovenstaande kan eveneens worden vastgesteld dat de gemachtigde met de 

betrokken motivering niet is tegemoetgekomen aan de plicht die voortvloeit uit artikel 74/11, § 1, eerste 

lid van de vreemdelingenwet, met name dat voor het bepalen van de duur van het inreisverbod rekening 

moet worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval van de verzoekende partij. 

Ook een schending van deze bepaling wordt bijgevolg aannemelijk gemaakt. 

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij de determinerende 

motieven van de bestreden beslissing niet betwist, waarbij zij verwijst naar de redenen waarom het 

inreisverbod werd opgelegd. Hoger heeft de Raad echter reeds vastgesteld dat niet kan worden betwist 

dat het opleggen van het inreisverbod op zich beantwoordt aan artikel 74/11, § 1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet. Hij is dan ook slechts ingegaan op het betoog van de verzoekende partij met 

betrekking tot de specifieke duur van het inreisverbod. 
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Vervolgens geeft de verwerende partij aan dat de verzoekende partij verwijst naar artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet en stelt dat geen rekening zou zijn gehouden met haar familieleven. Zij wijst erop dat 

het bestreden inreisverbod geen beslissing tot verwijdering is die onder de toepassing van het 

voormelde artikel 74/13 valt, zodat de kritiek van de verzoekende partij volgens haar bijgevolg 

uitsluitend gericht kan zijn tegen het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog 

op verwijdering. De Raad stelt vooreerst vast dat de verwerende partij in dit verband slechts verwijst 

naar het familieleven van de verzoekende partij, en niet ingaat op haar privéleven. Vervolgens wijst hij 

erop dat hij hoger reeds heeft vastgesteld dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet inderdaad niet van 

toepassing is op het bestreden inreisverbod. Bovendien legt het voormelde artikel 74/13 geen 

verplichting op om rekening te houden met het privéleven. De verwerende partij kan echter niet 

voorhouden dat het betoog van de verzoekende partij dat niet op een degelijke manier rekening is 

gehouden met haar privéleven, niet relevant zou zijn in het licht van het door haar geschonden geachte 

artikel 74/11 van de vreemdelingenwet, dat uitdrukkelijk bepaalt dat voor het bepalen van de duur van 

het inreisverbod rekening moet worden gehouden met de specifieke omstandigheden van elk geval. De 

verwerende partij gaan in haar nota met opmerkingen niet in op het privéleven van de verzoekende 

partij in het licht van deze verplichting, zodat zij geen afbreuk kan doen aan de vaststellingen van de 

Raad in dit verband. Daarnaast kan de verwerende partij ook niet voorhouden dat het betoog van de 

verzoekende partij niet relevant is in het licht van het door de verzoekende partij eveneens geschonden 

geachte artikel 8 van het EVRM.  

 

Met betrekking tot dit artikel 8 verwijst de verwerende partij opnieuw voornamelijk naar het familieleven 

van de verzoekende partij, waarop de Raad, zoals reeds meermaals is gesteld, niet op is ingegaan. 

Vervolgens wijst de verwerende partij op het feit dat de verzoekende partij haar privéleven van 14 jaar 

heeft opgebouwd in illegaliteit. Zij citeert daarbij uit een onbekende bron, waarin verwezen wordt naar 

rechtspraak van het EHRM, en tevens uit een arrest van de Raad van 2013. De verwerende partij wijst 

er tevens op dat de bestreden beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf uitmaakt, zodat 

geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid van het EVRM moet gebeuren. Ten slotte gaat de 

verwerende partij in op het bestaan van hinderpalen om het voorgehouden gezinsleven al dan niet 

elders te kunnen leiden. 

 

In de eerste plaats wijst de Raad erop dat het betoog van de verwerende partij, daar waar het concreet 

betrekking heeft op het privéleven, niet voorkomt in de bestreden beslissing en aldus een a posteriori-

motivering uitmaakt. De Raad heeft hoger reeds vastgesteld dat de gemachtigde zich beperkt tot één 

verwijzing naar het privéleven van de verzoekende partij, te midden van zijn uiteenzetting met 

betrekking tot het gezinsleven van de verzoekende partij, en daarbij algemeen stelt dat het belang van 

de overheid in haar strijd tegen de illegaliteit opweegt tegen het belang van de verzoekende partij om 

(onder meer) haar privéleven in de illegaliteit verder te zetten. De verwerende partij kan deze beperkte 

redenering niet herstellen door in haar nota met opmerkingen een uitgebreid betoog in het licht van 

artikel 8 van het EVRM op te nemen. Met dit betoog kan de verwerende partij aldus hoe dan ook geen 

afbreuk doen aan de hoger gemaakte vaststellingen van de Raad. 

 

Bijkomend wijst de Raad met betrekking tot het voormelde arrest van de Raad van 2013 erop dat 

arresten in de continentale rechtstraditie geen precedentenwaarde hebben. Bovendien wordt in dit 

arrest blijkens het citaat van de verwerende partij gesteld dat sociale en zakelijke relaties, gebaseerd op 

een arbeidsovereenkomst, bezwaarlijk als een gezinsleven kunnen worden aanzien. De verzoekende 

partij voert echter geenszins aan dat dit het geval zou zijn, zij beroept zich immers op een privéleven in 

de zin van artikel 8 van het EVRM. Deze verwijzing van de verwerende partij doet aldus hoe dan ook 

niet ter zake.  

 

Met betrekking tot de in de onbekende bron geciteerde rechtspraak van het EHRM, in het bijzonder het 

arrest Nnyanzi/Verenigd Koninkrijk van 8 april 2008, stelt de Raad vooreerst vast dat deze rechtspraak 

blijkens het opgenomen citaat betrekking heeft op een uitwijzing. De thans bestreden beslissing maakt 

echter een inreisverbod uit. Nog los van deze vaststelling wijst de Raad erop dat de verwerende partij 

niet uiteenzet dat de feitelijke omstandigheden die aanleiding gaven tot het door het betrokken arrest 

van het EHRM vergelijkbaar zijn met deze in de voorliggende zaak. Daarnaast wijst de Raad erop dat uit 

de rechtspraak van het EHRM blijkt dat het gegeven of het privéleven al dan niet werd opgebouwd in 

illegaal verblijf, een relevant element is in het kader van de door te voeren belangenafweging. Het 

EHRM oordeelde immers dat een belangrijke overweging is of het privé- en gezinsleven zich heeft 

ontwikkeld in een periode waarin de betrokken personen zich ervan bewust moesten zijn dat de 

verblijfsstatus van een van hen er toe leidt dat het voortbestaan van het gezins- en privéleven in het 



  

 

 

RvV  X - Pagina 14 

gastland vanaf het begin precair zou zijn, en dat er, waar dit het geval is, enkel in zeer uitzonderlijke 

omstandigheden sprake zal zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 142). Dit neemt 

echter niet weg dat de gemachtigde nog steeds de fair balance-toets moet doorvoeren. De Raad 

benadrukt in dit verband nogmaals dat, zowel wanneer sprake is van een eerste vraag om toelating tot 

verblijf als wanneer het gaat om een weigering van een voortgezet verblijf, de toepasselijke beginselen 

dezelfde zijn en dat dezelfde kernvraag moet worden beantwoord, met name of de Staat binnen haar 

beleidsmarge een billijke afweging gemaakt heeft tussen de concurrerende belangen van het individu en 

het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-69). Hoger heeft de Raad 

echter vastgesteld dat de in de bestreden beslissing doorgevoerde afweging niet kan worden 

beschouwd als een concrete, individuele billijke afweging. De Raad benadrukt nog dat het aan hem als 

annulatierechter niet toekomt om zelf alsnog een belangenafweging te maken nadat hij heeft vastgesteld 

dat het bestuur ze niet heeft gemaakt (RvS 26 september 2018, nr. 242.436). 

 

Met haar betoog kan de verwerende partij geen afbreuk doen aan de vaststelling van de Raad dat de 

gemachtigde is tekortgekomen aan zijn verplichting om overeenkomstig artikel 74/11, § 1, eerste lid van 

de vreemdelingenwet voor het bepalen van de duur van het inreisverbod rekening te houden met de 

specifieke omstandigheden van het geval van de verzoekende partij. Hetzelfde geldt voor de 

vastgestelde tekortkoming van de gemachtigde om bij het bepalen van de duur van twee jaar op een 

degelijke manier tegemoet te komen aan zijn onderzoeksplicht in het kader van het privéleven van de 

verzoekende partij in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

4.4 Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van 

het bestreden inreisverbod. De overige aangevoerde schendingen behoeven geen verder onderzoek. 

 

5. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is met betrekking tot de eerste bestreden beslissing onontvankelijk, en de 

verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de tweede 

bestreden beslissing. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, wordt met betrekking tot de eerste bestreden beslissing samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen, en is met betrekking tot de tweede bestreden beslissing zonder voorwerp. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging van 26 februari 2019 houdende een inreisverbod van twee jaar 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is in deze mate zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden voor het overige verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen juli tweeduizend negentien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 


