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 nr. 225 342 van 29 augustus 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. KAYIMBA KISENGA 

Eugène Plaskysquare 92/6 

1030 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Senegalese nationaliteit te zijn, op 15 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 6 april 2019 tot het opleggen van 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 16 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 juni 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. SAMU, die loco advocaat P. KAYIMBA KISENGA verschijnt 

voor de verzoeker en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 april 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot het opleggen van 

een inreisverbod. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten: 

Naam : W(…) 

voornaam : B(…) G(…) 

geboortedatum : (…) 

nationaliteit : Senegal 
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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 beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 06.04.2019 gaat gepaard met dit inreisverbod 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de ambtenaar DVZ op 06.04.2019 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; 

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

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

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

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 14.05.2012 

dat hem betekend werd. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig 

waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Betrokkene heeft in het Rijk of in andere lidstaten meerdere verzoeken tot internationale bescherming 

en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een negatieve beslissing. 

Aanvraag art 9, 3° d.d. 24/11/2004 met beslissing ontvankelijk op 24.03.2005, 2° Aanvraag art 9, 3° d.d. 

29/06/2005 met beslissing ontvankelijk op 25/01/2006, 3° aanvraag art 9, 3° d.d. 05/03/2009 met 

beslissing ontvankelijk op 05/01/2010, 4° aanvraag art 9, 3° d.d. 11/02/2011 met beslissing ontvankelijk 

op 14/05/2012. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

Om de volgende reden gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 

 

Betrokkene verklaart niet een gezinsleven 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. 

 

Betrokkene werd gehoord op 06.04.2019 door de ambtenaar DVZ en verklaart geen familiale relaties te 

onderhouden in België 

Een schendig van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen 

 

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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoeker de schending op van de rechten van verdediging, het hoorrecht, 

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

bestuurshandelingen, het zorgvuldigheidsbeginsel, artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), de artikelen 7, 74/11, 

74/13 en 74/14 van de Vreemdelingenwet en het beginsel audi alteram partem.  

 

Het middel luidt als volgt: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

“(…) En ce que, 

Attendu que le requérant s'est crée des attaches avec la Belgique en raison de son long séjour sur le 

territoire du Royaume. Ces attaches relèvent de la protection conférée par l'article 8 de la CEDH. Les 

relations sociales ordinaires sont protégées par cette disposition. 

Que le requérant ne comprends pas les raisons pour lesquelles la partie adverse n'a pas prise en 

compte les relations sociales qu'il a tissé en Belgique depuis 2004 et en quoi sa vie sociale ne peut être 

protégée par l'article 8 de la CEDH. 

Que cela est d'autant plus vrai que l'article 8 de la CEDH protège différentes relations sociales tant 

familiales que privées mais qu'il ne définit pas les notions de «vie familiale» et de «vie privée ». 

Que les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du 

droit national. 

Qu'en ce qui concerne l'existence d'une vie familiale, il convient tout d'abord de vérifier s'il est question 

d'une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T. / Finlande § 150). 

Que la notion de 'vie privée' n'est pas non plus définie par l'article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne 

que la notion de Vie privée' est un terme large et qu'il n'est pas possible ni nécessaire d'en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L'existence d'une vie 

familiale ou d'une vie privée, ou des deux, s'apprécie en fait. 

Qu'en conséquence, étant donné que le requérant vit en Belgique depuis 15 ans et qu'il a tissé des 

relations sociales, force est de constater qu'il est dans l'impossibilité de comprendre la raison pour 

laquelle ses attaches avec la Belgique n'ont pas été prises en considération lors de la prise de la 

décision querellée, que cette décision n'est pas suffisamment et valablement motivée, et qu'il convient 

par conséquent de l'annuler. (CCE, arrêt n° 203 085 du 26 avril 2018) ; 

Que le requérant a déclaré avoir créé des attaches avec la Belgique, des relations sociales ordinaires 

qui rentrent dans le cadre de la protection conférée par l'article 8 de la CEDH. Il convient de rappeler 

que le requérant vit en Belgique depuis 2002. 

Que le requérant est dans l'impossibilité de comprendre la raison pour laquelle ses attaches avec la 

Belgique n'ont pas été prises en considération lors de la prise de la décision querellée, que cette 

décision n'est pas suffisamment et valablement motivée, et qu'il convient par conséquent de l'annuler 

Qu'il incombait à la partie adverse de tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait de la 

situation du requérant avant de prendre un ordre de quitter le territoire à son encontre ; 

Que le respect des relations sociales, affectives et familiales nouées par le requérant en Belgique 

depuis plus de 15 ans, est ainsi couvert par la protection conférée par l'article 8 et que la partie adverse 

ne souffle mot de la vie privée et familiale du requérant, alors qu'elle est sensée motiver sa décision en 

tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas ; 

Que la partie adverse reste totalement en défaut d'établir que l'ingérence que constitue la décision 

litigieuse dans la vie privée et familiale du requérant est nécessaire et proportionnée à un des buts visés 

à l'article 8§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales alors qu'il lui incombait de faire apparaître dans la motivation de sa décision qu'elle a eu 

le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé par l'acte attaqué et la gravité de l'atteinte au 

droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qu'elle ne fait nullement ; 

Que la partie adverse ne s'est pas livrée à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en 

fonction des circonstances dont elle avait connaissance et, partant, que l'acte viole l'article 8 de la 

CEDH ;  

Qu'il ne ressort nullement de la motivation de l'interdiction d'entrée de deux ans que la partie adverse a 

eu le souci de prendre en considération ces éléments, dont elle avait pourtant parfaitement 

connaissance ; 

Qu'en s'abstenant ainsi de prendre en compte « la vie familiale» du requérant, ainsi que prévu par 

l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, la partie adverse a violé son obligation de prendre en 

considération l'ensemble des éléments pertinents de la cause, au regard de la disposition précitée ; 

Qu'en ne motivant pas sa décision en référence à la vie privée et familiale que mène le requérant en 

Belgique, la décision litigieuse contrevient manifestement à l'article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme ; 

Attendu que dans son arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, la Cour de Justice de l'Union 

européenne a indiqué que le droit d'être entendu « fait [...] partie intégrante du respect des droits de la 

défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu garantit à toute personne la 

possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure 

administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses 

intérêts » (§§ 45 et 46), elle précise toutefois que « L'obligation de respecter les droits de la défense des 

destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les 
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administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ 

d'application du droit de l'Union » (§ 50). 

Que l'article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 résulte de la transposition en droit belge de 

l'article 6.1. de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 

relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lequel dispose que « Les États membres prennent une 

décision de retour à /'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, 

sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ». Il résulte de ce qui précède que toute 

décision contenant un ordre de quitter le territoire au sens de la loi précitée du 15 décembre 1980 est 

ipso facto une mise en œuvre du droit européen. Le droit d'être entendu en tant que principe général de 

droit de l'Union européenne est donc applicable en l'espèce. 

Que dans un arrêt, rendu le 11 décembre 2014, la Cour de Justice de l'Union européenne a indiqué que 

« la règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir 

ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de 

tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents. Afin d'assurer une protection effective de 

la personne concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière puisse corriger une erreur ou 

faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit 

prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu [...]. [...]. Il résulte de ce qui précède que le droit 

d'être entendu avant l'adoption d'une décision de retour doit permettre à l'administration nationale 

compétente d'instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause 

et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant l'intéressé puisse 

valablement exercer son droit de recours. [...] » (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, 

points 34, 36-37 et 59). 

Que le Conseil d'Etat a relevé, dans son arrêt n° 230.257 du 19 février 2015, que « Selon la Cour de 

justice de l'Union européenne, le droit à être entendu, avant l'adoption de toute décision susceptible 

d'affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie des droits de la défense consacrés par un 

principe général du droit de l'Union européenne (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, 

point 34). 

Que ce droit à être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision 

susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d'une 

décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit 

prise, a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble 

des éléments pertinents. Le droit à être entendu avant l'adoption d'une telle décision doit permettre à 

l'administration nationale compétente d'instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine 

connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, 

l'intéressé puisse valablement exercer son droit de recours (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, 

Khaled Boudjlida, points 36, 37 et 59) )) (dans le même sens, C.E, 24 février 2015, n° 230.293). 

Partant, eu égard à la finalité de ce principe général de droit, l'autorité compétente doit, pour statuer en 

pleine connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter des 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération fous les éléments du 

dossier (dans le même sens : C.E, 19 février 2015, n° 230.257). 

Qu'en l'occurrence, il ne ressort nullement du dossier administratif que la partie adverse aurait invité le 

requérant à faire valoir, avant la prise de la décision entreprise, des éléments relatifs à sa situation 

personnelle. 

Que si cette possibilité lui avait été donnée, le requérant aurait fait valoir, notamment qu'il a noué des 

relations sociales en Belgique pendant les 15 ans de son séjour sur le territoire du Royaume. 

Que si la partie adverse avait respecté le principe « audi alteram partem » et le devoir de soin et 

minutie, ou à tout le moins garanti un effet utile à ces principes, elle aurait été informée de la situation 

familiale du requérant.  

Qu'il a été jugé que « la circonstance que le requérant a été entendu par les services de police, lors de 

son contrôle, ne peut suffire à énerver ce constat dans la mesure où le rapport administratif résultant de 

ce contrôle ne peut nullement être assimilé à une procédure ayant respecté le droit d'être entendu, en 

ce qu'il ne ressort pas dudit document que le requérant a été informé de l'intention de la partie 

défenderesse de lui délivrer un ordre de quitter le territoire et qu'il a pu valablement faire valoir ses 

observations à cet égard. En effet, il ne ressort nullement des mentions figurant dans le document 

susmentionné que le requérant a été interrogé sur les éléments relatifs à sa vie privée et familiale dans 

la mesure où ledit document a été rédigé suite à l'interpellation du requérant dans le cadre d'un contrôle 

suite aux «renseignements de la part de la Commune de Frameries ». 
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Que toutefois, force est de constater que le requérant a fait part, lors de ce contrôle, du fait qu'il vit en 

Belgique depuis 2004, en telle sorte que la partie adverse ne pouvait ignorer qu'il existait des éléments 

pouvant constituer une vie privée et familiale. 

Qu'en ne donnant pas au requérant la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son 

point de vue avant l'adoption de l'acte attaqué, qui constitue une décision susceptible d'affecter de 

manière défavorable ses intérêts, la partie adverse a méconnu son droit d'être is entendu, en tant que 

principe général de droit. 

Que les éléments sus évoqués suffisent à considérer que la partie adverse avait connaissance 

d'indications devant la conduire à s'interroger quant à l'existence éventuelle d'une vie familiale 

bénéficiant de la protection de l'article 8 de la CEDH et sur la nécessité d'un examen du respect de 

ladite disposition. 

Qu'en pareille perspective, la partie adverse ne pouvait ignorer, en effet, qu'il existait des risques que la 

prise de l'ordre de quitter le territoire attaqué puisse porter atteinte à un droit fondamental protégé par 

des instruments juridiques internationaux liant l'Etat belge, à savoir, l'article 8 de la CEDH. Il lui 

incombait donc, à tout le moins, de procéder à un examen attentif de la situation au regard de ladite 

disposition et, le cas échéant, de réaliser la balance des intérêts en présence, ce qui ne ressort 

nullement de la motivation de l'acte attaqué ; 

Que la partie adverse ne s'est pas livrée, en l'espèce, à un examen aussi rigoureux que possible de la 

cause, en fonction des circonstances dont elle avait ou devait avoir connaissance au moment de 

prendre le premier acte attaqué, et que la violation invoquée de l'article 8 de la CEDH doit, dès lors, être 

considérée comme fondée à cet égard.” 

 

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

bestuurshandelingen, alsook artikel 62 van de Vreemdelingewet, verplichten de overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op 

een “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing 

te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de 

voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf 

de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of 

minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist 

zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar 

beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, 

Staelens). 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Deze motivering laat de verzoeker op voldoende wijze toe kennis te nemen 

van de determinerende motieven, waardoor is voldaan aan de formele motiveringsplicht. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de minister 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 bij het nemen van een 

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

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

 

“§ 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.  
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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.” 

 

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 6 april 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 dus het bevel van 6 april 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 of dat een vroegere beslissing tot verwijdering niet werd uitgevoerd. 

 

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.   

 

De vaststelling dat geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan, volstaat als reden om een 

inreisverbod te nemen. Naast het vermelden van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 74/11 

van de Vreemdelingenwet, verduidelijkt de gemachtigde van de minister aangaande de duur van het 

inreisverbod het volgende: “Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. Om de volgende 

reden gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: Betrokkene verklaart niet een 

gezinsleven 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. Betrokkene werd gehoord op 06.04.2019 door de ambtenaar DVZ en 

verklaart geen familiale relaties te onderhouden in België. Een schendig van artikel 8 EVRM kan dan 

ook niet worden aangenomen. 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.” 

 

2.3. Verzoeker betoogt omwille van zijn lang verblijf banden in België gesmeed te hebben. Hij stelt niet 

te begrijpen waarom de verweerder geen rekening gehouden heeft met  die sociale relaties. Hij verwijst 

hierbij naar zijn verblijf van 15 jaar in het Rijk. De verweerder zou geen grondig onderzoek hebben 

gevoerd.  Hij besluit dat hem niet de mogelijkheid gegeven werd om zijn persoonlijke situatie uiteen te 

zetten.  

 

In de bestreden beslissing stelt de gemachtigde hierover het volgende: “Betrokkene verklaart niet een 

gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische problemen te hebben. (‘…) 

Betrokkene werd gehoord op 06.04.2019 door de ambtenaar DVZ en verklaart geen familiale relaties te 

onderhouden in België. Een schending van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen”.  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“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.” 

 

Aangezien de bestreden beslissing een inreisverbod betreft kan artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

niet dienstig worden aangevoerd. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. 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 
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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 rechten en 

vrijheden van anderen”. 

 

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. Verder wordt erop gewezen dat de beoordeling of er 

sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, een feitenkwestie is. Het door artikel 8 van het EVRM 

gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet absoluut. Inzake immigratie heeft 

het 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. 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. 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. 

 

Er dient te worden nagegaan 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 gezins-/privéleven hier te lande en 

anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en 

het handhaven van de openbare orde.  

 

De Raad wijst er vooreerst op dat verzoeker geen gezinsleven, laat staan een beschermenswaardig 

gezinsleven, aantoont in België. Wat betreft het aangevoerde privéleven wijst de Raad erop dat 

verzoeker vaag blijft over de banden die hij doorheen zijn jarenlang illegaal verblijf in België heeft 

opgebouwd. Waar hij bovendien stelt dat hij al sinds 2004 onafgebroken op het Belgische grondgebied 

verblijft, kan hij niet worden gevolgd. Immers blijkt uit nazicht van het administratief dossier dat hij op 17 

mei 2008 door de grenspolitie op de luchthaven van Zaventem werd staande gehouden toen hij vanuit 

Senegal kwam. Hij verklaarde naar aanleiding hiervan dat hij naar Senegal was gereisd met de 

bedoeling zijn vrouw en twee kinderen te bezoeken die hij al tien jaar niet meer zou gezien hebben. Hij 

zou op 6 januari 2008 naar Dakar zijn vertrokken. Hieruit blijkt dat hij belangen heeft in Senegal. Verder 

blijkt ook dat verzoeker zich bedient van een alias en dat hij op 16 januari 2010 een eerste keer 

gerepatrieerd werd naar Senegal. Op 15 januari 2011 werd hij opnieuw geïntercepteerd op het 

Belgische grondgebied tijdens een verkeerscontrole. Van een onafgebroken verblijf in België sinds 2004 

is bijgevolg geen sprake. De Raad wijst er verder op dat er zich in het administratief dossier geen 

doorslaggevende elementen bevinden waaruit kan afgeleid worden dat verzoeker in België gewag kan 

maken van intense sociale contacten of professionele belangen. Betreffende de sociale relaties dient 

dus te worden vastgesteld dat verzoeker nalaat hiervan concrete stukken voor te leggen die dit 

onderbouwen en die de aard en de intensiteit van de door hem aangegane relaties kunnen staven. Hij 

maakt niet aannemelijk dat de door hem in België opgebouwde sociale relaties van die aard en 

intensiteit zijn dat deze de gebruikelijke sociale relaties overstijgen en de bescherming van artikel 8 van 

het EVRM kunnen doen optreden.  

 

Inzake de opgeworpen schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wijst de Raad erop dat 

verzoeker geen minderjarige kinderen op Belgisch grondgebied heeft en geen medische problemen 

heeft, en de bestreden beslissing uitdrukkelijk motiveert inzake vermeld artikel.  

 

Ook het hoorrecht zoals voorzien in artikel 41 van het Handvest ziet verzoeker geschonden omdat hij 

niet de kans zou hebben gehad om zijn persoonlijke situatie toe te lichten.  

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet vormt een omzetting van artikel 11 van de Terugkeerrichtlijn. 

Bijgevolg kadert ook deze beslissing binnen de uitvoering van het Unierecht. Het hoorrecht, als 

algemeen beginsel van Unierecht, is in casu derhalve van toepassing. 

 

Tijdens het verhoor van verzoeker dat plaatsvond op 6 april 2019, dat tevens in de bestreden beslissing 

wordt vermeld, had hij wel degelijk de kans om zich te laten horen over zijn privé- en gezinsleven.   
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De Raad wijst erop dat volgens vaste rechtspraak van het Hof een schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van 

de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., § 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. 

blz. I 307, § 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 1 oktober 

2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, § 94, 

en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, § 80). In deze kan verweerder worden gevolgd. Om een 

dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad aan de hand van de specifieke feitelijke en 

juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een onregelmatigheid die het 

hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een andere afloop had kunnen 

hebben, met name omdat verzoeker in casu specifieke omstandigheden had kunnen aanvoeren die na 

een individueel onderzoek het al dan niet afleveren van de bestreden beslissingen of de modaliteiten 

ervan hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 40). 

 

Verzoeker blijft in gebreke aan te tonen dat de besluitvorming een andere afloop had kunnen hebben. 

Hij kan niet worden gevolgd dat het kunnen uiten van de aspecten van zijn privé- en gezinsleven, in dit 

geval de door hem voorgehouden sociale relaties, en de gevolgen van een inreisverbod hierop een 

andere afloop had teweeg gebracht. Deze elementen worden immers uitvoerig besproken in de 

bestreden beslissing. Verzoeker laat na aan te geven welke informatie hij dan wel had aangebracht die 

van invloed op de bestreden beslissing kon zijn, laat staan een andere afloop had teweeggebracht. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, van artikel 74/11, artikel 74/13 en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de rechten van verdediging en het hoorrecht en van artikel 8 van het EVRM 

wordt niet aangetoond. 

 

Het enig middel is ongegrrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoeker 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 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig augustus tweeduizend 

negentien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


