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 nr. 224 713 van 7 augustus 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. VAN DE VELDE 

Wijngaardlaan 39 

2900 SCHOTEN 

  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 Macedonische nationaliteit te zijn, op 1 april 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 2 maart 2019 tot het opleggen van een inreisverbod. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat G. VAN DE VELDE 

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

DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 2 maart 2019 beslist de gemachtigde van de federale Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, 

Asiel en Migratie tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Op 2 maart 2019 

beslist de gemachtigde tot het opleggen van een inreisverbod. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten: 

Naam : M(…) 

voornaam : F(…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : (…) 



  

 

 

RvV  X- Pagina 2 

nationaliteit : Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.) 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

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

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

 

De beslissing tot verwijdering van 01.03.2019 gaat gepaard met dit inreisverbod 

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

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

01.03.2019 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:  

 

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

 

 

Er bestaat een risico op onderduiken:  

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

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente.  

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor Diefstal. (PV ME.18.L4.001222/2019 van de politie zone van 

Bodukap)  

 

Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden.  

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd.  

 

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

 

Betrokkene werd gehoord op 01.03.2019 door de politiezone van Bodukap. Hij verklaart niet een partner 

of minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische problemen te hebben. Bijgevolg heeft de 

gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de bepalingen van 

artikel 74/13.  

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

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

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

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

en gezinsleven niet absoluut is.  

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor Diefstal. (PV ME.18.L4.001222/2019 van de politie zone van 

Bodukap)  

Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden.  

 

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

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 
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“Schending van de materiële motiveringsplicht - Art. 62 Vw. en art 2 en 3 wet 03/07/1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurlijke handelingen - beginsel van behoorlijk bestuur - 

onzorgvuldigheid bij het nemen van de beslissing - geen rekening gehouden met al de elementen van 

het dossier - redelijkheidsbeginsel  

 

De beslissing waartegen beroep is oa. gemotiveerd als volgt:  

“Betrokkene werkt niet mee of heeft niet mee gewerkt met de overheden - Betrokkene heeft zich niet 

aangemeld bij de gemeente”  

 

Verzoeker is onderdaan van Noord - Macedonië en kwam het Schengengebied legaal binnen via de 

grenspost van Gosselies.  

Het is in het bezit van een biometrisch Paspoort; dat bij binnenkomst werd gestempeld.  

Hij is bijgevolg vrijgesteld van visum plicht voor een verblijf van 90 dagen.  

 

Omdat hij niet- verblijft in een hotel, diende hij zich, conform art. 5 Wet van 15/12/1980, binnen een 

termijn van 3 dagen aan te melden op het gemeentehuis van zijn verblijfplaats voor aflevering van een 

aankomstverklaring met vaststelling van de uiterste datum van verblijf. ( bijlage 3 ) Dit betreft een 

administratieve verplichting.  

Bij vergetelheid had verzoeker zich nog niet in regel gesteld met deze bepaling. Daarbij kon hij ook na 

binnenkomst via België doorreizen naar een ander Schengenland.  

 

Ingevolge het niet - naleven van deze administratieve verplichting / dan wel laattijdig naleven van deze 

administratieve verplichting,, kon er een administratieve geldboete opgelegd worden aan verzoeker.  

 

Het is niet omdat de termijn van 3 dagen van de aanmeldingsplicht verstreken was, dat verzoeker zich 

niet meer in regel kon stellen met de bepaling van art. 5 Wet 15/12/1980 al dan niet op risico van de 

administratieve sanctie.  

 

Verzoeker is wel in het bezit van een geldig Paspoort. - stuk 3  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten en het daarmee gepaard gaande inreisverbod, zijn 

onzorgvuldig gemotiveerd en werden ten onrechte afgeleverd.  

 

De zorgvuldigheidsnorm werd overtreden  

 

Het middel is op dit punt gegrond.  

 

De beslissing is gemotiveerd als volgt:  

“betrokkene is op heterdaad betrapt voor diefstal. Gelet op de ernst van de feiten kan worden afgeleid 

dat betrokkene doorzijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden”  

 

Er wordt in de beslissing alleen verwezen naar een juridische kwalificatie van niet nader omschreven 

feiten, alsmede naar een PV nummer.  

Deze gegevens zij voor verzoeker onvoldoende om standpunt in te nemen, te meer daar hij de 

strafrechtelijke inbreuk ontkent.  

 

De beslissing is onvoldoende gemotiveerd.  

 

De beslissing is verder gemotiveerd als volgt 

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

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

Openbare Orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel”  

 

De gemachtigde blijkt zich te beroepen op art 74/11 wet 15/12/1980  

“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 

maximaal drie jaar in volgende gevallen  

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

 

Vooreerst dient gesteld dat verzoeker er van uit ging dat hij legaal verbleef op het grondgebied voor een 

periode vanaf 90 dagen vanaf de binnenkomststempel.  
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De stelling “dat hij niet twijfelde om op illegale wijze in België te verblijven” is onzorgvuldig geponeerd; 

bovendien onjuist zodat er geen rekening mee kan gehouden worden.  

 

Verzoeker heeft tevens gelijktijdig een annulatieberoep ingediend tegen het bevel om het grondgebied 

te verlaten. Bij vernietiging van het Bevel om het grondgebied te verlaten, vervalt de toepassing van art. 

74/11 Wet 15/12/1980.  

 

Nergens in de beslissing van de gemachtigde wordt op enigerlei wijze gemotiveerd waarom specifiek 

een inreisverbod voor de maximum duur van 3 jaar wordt gegeven.  

 

Verzoeker kan dan ook niet achterhalen waarom in zijn casus een inreisverbod van 3 jaar en niet korter 

werd opgelegd. Uit de motivering blijkt dat eenzelfde feitelijke motivering wordt gegeven die wordt 

gehanteerd zowel ter verantwoording van het opleggen van het inreisverbod als ter verantwoording van 

de termijn van drie jaar.  

De gemachtigde stelt met name dat wordt gehandeld in het belang van de Openbare Orde, hetgeen dus 

zowel de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod als de beslissing tot het opleggen van een 

termijn van drie jaar onderbouwt.  

Aldus blijkt geenszins een afzonderlijke motivering waarom in de thans voorliggende zaak, gelet op de 

specifieke omstandigheden van dit geval, wordt geopteerd voor de maximum termijn van 3 jaar, conform 

art. 74/11 Wet 15/12/1980.  

 

Daarbij werd een woordelijk identieke motivering gebruikt in de beslissing van zelfde datum, bijlage 13, 

bevel om het grondgebied te verlaten, die op de zelfde dag aan verzoeker werd betekend.  

 

Er ontbreekt een specifieke motivering mbt. de termijn van het inreisverbod.  

Nergens werd een afweging van de mogelijk op te leggen termijn gedaan.  

De loutere stelling dat het inreisverbod van 3 jaar proportioneel is in het belang van de 

immigratiecontrole en het Openbaar Belang en de verwijzing naar het PV voor de betrapping op 

heterdaad van diefstal, voldoet niet aan de plicht van voldoende motivatie voor de termijn het 

inreisverbod.  

 

De gemachtigde heeft niet afdoende gemotiveerd waarom hij opteerde voor een inreisverbod van 3 jaar 

en niet korter.  

 

Verzoeker roept de schending van art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 in.  

 

De beslissing is nog gemotiveerd als volgt: ivm. het hoorrecht en toetsing aan art. 8 EVRM  

“Betrokkene werd gehoord op 01/03/2019 door de Politiezone Bodukap..... Bovendien het feit dat de zus 

en de moeder van betrokkene in België verblijven, kan niet worden behouden in het kader van de 

bepalingen van art. 8 EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van 

het land schaden zoals bepaald in artikel 8par 2 EVRM.” 

 

Verzoeker is nog jong; geboren in het jaar 2000.  

Zijn moeder en zus verblijven legaal in België.  

 

Verzoeker werd inderdaad tegengehouden door de Politie van de zone Bodukap op verdenking van 

diefstal.  

Hij ontkent de feiten en wordt geacht onschuldig te zijn tot bewijs van de feiten.  

Hij werd niet verder aangehouden tw het strafrechtelijk onderzoek; wat er op wijst dat er mogelijks 

onvoldoende aanwijzingen van schuld zijn.  

Mogelijk wordt er geen strafvervolging lastens verzoeker opgestart.  

 

Art. 8 EVRM par 2 heeft, als uitzondering op de algemene draagkracht van art. 8parl EVRM, een 

subsidiaire toepassing en na grondige afweging van alle elementen in het dossier. Een strafrechtelijke 

inbreuk is hic en nunc lastens verzoeker niet bewezen.  

 

Het onderzoek naar de toepasbaarheid van art. 8 EVRM is onzorgvuldig gedaan.  

Dit middel is gegrond.” 

 

2.2. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de 

plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 
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toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht verplicht de overheid 

onder meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen 

dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid 

met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de motiveringsplicht 

treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. 

Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane 

feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

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

 

De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk het door verzoeker geschonden geachte artikel 74/11 van 

de Vreemdelingenwet als haar juridische grondslag, in het bijzonder artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1°, 

van de Vreemdelingenwet. De toepasselijke bepalingen van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet 

luiden 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; 

(…)” 

 

Uit de overwegingen van de bestreden beslissing blijkt dat het bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) van 2 maart 2019 gepaard gaat met 

onderhavig inreisverbod omdat “voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan.” Op grond 

van voormeld artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1°, van de Vreemdelingenwet diende de gemachtigde van 

de minister aldus het bevel van 2 maart 2019 gepaard te laten gaan met een inreisverbod met een 

maximumduur van drie jaar. 

 

Verzoeker betwist niet dat er bij het bevel om het grondgebied te verlaten geen termijn voor vrijwillig 

vertrek werd toegestaan. 

 

Verzoeker kan evenmin worden gevolgd waar hij stelt dat nergens uit blijkt waarom hem een 

inreisverbod van drie jaar zou worden opgelegd. Naast het vermelden van de toepasselijke wettelijke 

bepalingen van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, verduidelijkt de gemachtigde van de minister 

immers het volgende: “Betrokkene werd gehoord op 01.03.2019 door de politiezone van Bodukap. Hij 

verklaart niet een partner of minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische problemen te 

hebben. Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. Bovendien het feit dat de zus en moeder van betrokkene 

in België verblijven, kan niet worden behouden in het kader van de bepalingen van artikel 8§1 van het 

EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van het land schaden 

zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het 

EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is. Betrokkene is op 

heterdaad betrapt voor Diefstal. (PV ME.18.L4.001222/2019 van de politie zone van Bodukap) Gezien 

de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te 

verblijven en om de openbare orde te schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de 

immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar 

proportioneel.” Waar verzoeker aanhaalt dat er niet gemotiveerd is waarom er een inreisverbod van 3 

jaar werd opgelegd, kan opgemerkt worden dat volgens artikel 74/11, §1 niet bepaald wordt dat de 

minister of zijn gemachtigde moet motiveren waarom er een bepaalde termijn van inreisverbod wordt 

opgelegd en geen minder lange termijn, alleen dat de beslissing van verwijdering gepaard kan gaan met 
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een inreisverbod van 3 jaar indien er voor het vrijwillig vertrek geen termijn is toegestaan (wat in casu 

het geval is) of indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. Er wordt wel 

vermeld in artikel 74/11 dat er rekening dient gehouden te worden met de specifieke omstandigheden 

van elk geval, wat gebeurd is zoals hierboven aangegeven. Waar verzoeker betoogt dat de verwerende 

partij kennelijk onredelijk, of disproportioneel heeft geoordeeld door een inreisverbod op te leggen voor 

de duur van drie jaar kan de Raad niet vaststellen dat de duur van het inreisverbod en de gevolgen 

daarvan buiten alle proportie zijn, waardoor het ten enenmale ondenkbaar is dat een redelijk en 

zorgvuldig handelende overheid tot eenzelfde beslissing zou kunnen komen in het licht van de in de 

beslissing vermelde omstandigheden en de mogelijkheid om een inreisverbod op te leggen voor een 

duur van drie jaar. Het is nu eenmaal eigen aan de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid 

zoals deze tot het bepalen van de duur van een inreisverbod, dat uiteenlopende beslissingen denkbaar 

zijn, die nochtans alle de toets aan het redelijkheidsbeginsel doorstaan (cf. RvS 13 oktober 2014, nr. 

228.740) 

 

Artikel 1, 11° van de Vreemdelingenwet definieert het begrip “risico op onderduiken” als volgt: “het feit 

dat een onderdaan van een derde land die het voorwerp uitmaakt van een procedure tot verwijdering, 

een actueel en reëel risico vormt om zich te onttrekken aan de autoriteiten. Daartoe baseert de minister 

of zijn gemachtigde zich op objectieve en ernstige elementen”. Uit deze definiëring blijkt dat het begrip 

“risico op onderduiken” onlosmakelijk verbonden is aan een procedure tot verwijdering en derhalve niet 

van toepassing is op een inreisverbod, zodat het motief in de bestreden beslissing aangaande het risico 

op onderduiken overtollig is. Waar verzoeker betoogt dat het bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering niet geldig werd genomen, dient opgemerkt dat die beslissing 

niet het voorwerp uitmaakt van huidige vordering en hij daartegen niet dienstig een middel kan 

uiteenzetten. Zijn betoog, gericht tegen de bijlage 13septies, is dus onontvankelijk. 

 

Verzoeker voert aan dat hij de feiten ontkent en wordt geacht onschuldig te zijn tot de feiten bewezen 

zijn, dat er op dit moment niet zeker is dat er een strafvervolging zal ingesteld worden en dat een loutere 

verwijzing naar een PV-nummer en een juridische kwalificatie van vermeende feiten onvoldoende is 

omdat dit niet toelaat de feiten zelf te beoordelen dan wel te weerleggen of ervan bijkomende toelichting 

te geven.  

 

Het “vermoeden van onschuld” is een fundamenteel beginsel uit het strafrecht dat onder meer werd 

gecodificeerd in artikel 6, § 2 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 de wet 

van 13 mei 1955 (EVRM). Dit beginsel heeft betrekking op de bewijslast in het kader van de 

strafvervolging. De beslissing waarbij een bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven, dat het 

voorwerp vormt van onderhavig beroep, is geen maatregel van strafrechtelijke aard doch een 

administratieve rechtshandeling. Het “vermoeden van onschuld” kan dus te dezen niet dienstig worden 

opgeworpen. Het loutere feit dat de verzoekende partij de feiten ontkent, maakt niet dat de gemachtigde 

geen rekening zou mogen houden met de feitelijke vaststellingen van de politiediensten. Het staat de 

gemachtigde vrij om binnen zijn wettelijk toegewezen beoordelingsbevoegdheid alle elementen 

aanwezig in het administratief dossier in hun geheel in ogenschouw en in overweging te nemen. De 

verzoekende partij beperkt zich trouwens tot de summiere opmerking dat zij de feiten ontkent. Zij toont 

op die manier niet aan dat de vaststellingen die door de politiediensten werden gedaan, en die 

aanleiding gaven tot een proces-verbaal, geen correcte weergave van de realiteit zouden zijn. De 

verzoekende partij betoogt nog dat de bestreden beslissing onvoldoende gemotiveerd zou zijn omdat de 

deze enkel een verwijzing naar het PV-nummer en de juridische kwalificatie bevat. Het betoog van de 

verzoekende partij kan niet worden bijgetreden. Het volstaat om duidelijk, en desnoods bondig, de 

inhoud van deze stukken te vermelden zonder dat het nodig is ze in extenso over te nemen of ze als 

bijlage toe te voegen. In casu wordt gesteld dat verzoeker op heterdaad is betrapt voor diefstal. Deze 

bondige veruitwendiging van de inhoud van het proces-verbaal in de bestreden beslissing geeft 

verzoeker reeds zodanig inzicht in de motieven van de beslissing dat hij met kennis van zaken kan 

uitmaken of het zinvol is de beslissing in rechte te bestrijden.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt 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 
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wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het gezinsleven wordt aangevoerd, kijkt de 

Raad in de eerste plaats na of er een gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te 

onderzoeken of de verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van het EVRM. Bij de beoordeling 

of er al dan niet sprake is van een gezinsleven dient de Raad zich te 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). 

 

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. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (zie EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland, § 150). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, is een feitenkwestie. 

 

Verzoeker betoogt dat zijn moeder en zus in België verblijven. 

 

Aangezien de verzoekende partij meerderjarig is, zal er slechts sprake zijn van een in de zin van artikel 

8 EVRM beschermenswaardige relatie indien blijkt dat er naast de gewone affectieve banden ook 

bijzondere elementen van afhankelijkheid worden aangetoond. Het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens reeds meermaals geoordeeld heeft dat een familieband tussen meerderjarige 

broers/zussen/ouders niet aangenomen kan worden, tenzij er kan aangetoond worden dat er 

bijkomende elementen van afhankelijkheid bestaan. (EHRM, 10 april 2012, Balogun v. UK, nr. 

60286/09; EHRM, 2003, Kwakye-Nti and Dufie v. the Netherlands, nr. 31519/96) 

 

Verzoeker toont niet aan dat er bijkomende elementen van afhankelijkheid bestaan tussen hem en zijn 

zuster en moeder. Het bestaan van een beschermenswaardige relatie wordt niet aangetoond. 

 

In casu toont verzoeker niet aan dat hij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. Verzoeker 

is een volwassen man en moet geacht worden in staat te zijn om een eigen leven uit te bouwen in het 

land van herkomst. Zulks geldt temeer nu verzoeker verklaart steeds in het land van herkomst verbleven 

te hebben en aangeeft louter naar België te zijn gekomen om bij zijn moeder en zus op bezoek te gaan. 

Terwijl minstens moet worden aangenomen dat verzoeker gedurende de periode van tijdelijke scheiding 

geacht moet worden nauw contact te kunnen blijven onderhouden met zijn moeder en zus. Uit niets 

blijkt dat de moeder en zus niet in staat zouden zijn om hem te bezoeken in het land van herkomst, 

evenmin blijkt dat zij geen contact zouden kunnen onderhouden middels het gebruik van moderne 

communicatiekanalen. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. 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. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven augustus tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

mevr. H. CALIKOGLU, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

H. CALIKOGLU M. MILOJKOWIC 

 


