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 nr. 230 363 van 17 december 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Y. CHALLOUK 

Abdijstraat 234 

2020 ANTWERPEN 

  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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 20 mei 2019 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 15 april 2019 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 20). 

 

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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 22 mei 2019 met refertenummer X 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 september 

2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat Y. CHALLOUK verschijnt 

voor de verzoekende partij en van attaché N. ONRAET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker wordt in 1982 geboren in Borgerhout. Hij beschikt over een recht op vestiging. 

 

1.2. Op 25 juni 2003 wordt verzoeker van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister. Op 22 

september 2006 wordt hij opnieuw ingeschreven. 

 

1.3. Op 19 oktober 2007 wordt verzoeker opnieuw van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister. 

Op 27 november 2012 weigert de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een herinschrijving.  
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1.4. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris neemt op 29 juli 2015 de beslissingen tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot het opleggen van een inreisverbod voor acht jaar. 

Deze beslissingen worden verzoeker op dezelfde dag ter kennis gebracht. 

 

Het inreisverbod is gemotiveerd als volgt: 

 

Aan de heer  

[…] 

 

wordt een inreisverbod voor 8 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 29.07.2015 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard meteen inreisverbod omdat: 

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

[…] 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan gewone diefstal als mededader, feit(en) waarvoor hij op 

31.07.2002 door de Correctionele Rechtbank van Mechelen veroordeeld werd tot een gevangenisstraf 

van 6 maanden, gijzeling / gijzeling met lichamelijke foltering als mededader, feit(en) waarvoor hij op 

18.10.2010 door het Hof van Assisen veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 7 jaar, inbreuk op 

de wetgeving inzake verdovende middelen, feit(en) waarvoor hij op 02.03.2012 door de Correctionele 

Rechtbank van Leuven veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 3 maanden jaren (2/3 met uitstel) 

De ouders van betrokkene, beiden Belg, zijn Marokkaanse broer en drie Belgische zussen, zijn allen 

gerechtigd tot verblijf in België. Het wordt niet betwist dat hij zich kan beroepen op een gezins- en 

privéleven in de zin van het artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden. Het verplicht verlaten van het grondgebied vormt een inmenging in 

het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van dit gezins- en privéleven. 

De bescherming van de orde en het voorkomen van de strafbare feiten rechtvaardigen deze inmenging. 

Betrokkene heeft zich immers schuldig gemaakt aan gewone diefstal als mededader, feit(en) waarvoor 

hij op 31.07.2002 door de Correctionele Rechtbank van Mechelen veroordeeld werd tot een 

gevangenisstraf van 6 maanden, gijzeling / gijzeling met lichamelijke foltering als mededader, feit(en) 

waarvoor hij op 18.10.2010 door het Hof van Assisen veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 7 

jaar, inbreuk op de wetgeving inzake verdovende middelen, feit(en) waarvoor hij op 02.03.2012 door de 

Correctionele Rechtbank van Leuven veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 3 maanden jaren 

(2/3 met uitstel). 

Gezien het herhalend, lucratief en gewelddadig karakter van deze feiten, bestaat er een ernstig en 

actueel gevaar voor een nieuwe schending van de openbare orde. 

Overwegende dat de maatschappij het recht heeft zich te beschermen tegen betrokkene die haar regels 

stelselmatig met de voeten treedt. Overwegende dat de openbare orde dient te worden beschermd en 

dat een verwijdering uit het Rijk hiertoe een gepaste maatregel vormt. Het gevaar dat betrokkene vormt 

voor de openbare orde, is bijgevolg superieur aan de privébelangen die hij kan doen gelden. 

Bovendien werd op 27.11.2012 geen gunstig gevolg gegeven aan betrokkene’s verzoek om terug in het 

bezit te worden gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen gezien hij zich niet in de 

voorwaarden bevindt om terug in het bezit gesteld te worden van een verblijfskaart zoals voorzien in art. 

19 van de wet van 15.12.1980. 

Inderdaad, betrokkene werd ambtshalve afgeschreven door het gemeentebestuur van Antwerpen op 

19.10.2007. hij heeft onvoldoende aangetoond dat hij het land niet verlaten heeft in de periode 

voorafgaand aan de schrapping en tot 05.10.2008, wanneer hij werd opgesloten te Antwerpen. Vanaf 

deze datum blijkt uit het administratief dat betrokkene nooit meer dan een jaar het land verlaten kan 

hebben, gezien zijn opsluitingen te Antwerpen en Leuven. Ook na onze nadrukkelijke vraag zijn 

aanwezigheid te bevestigen tussen 19.04.2007 (periode vóór de ambtshalve schrapping) en 05.10.2008 
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in ons schrijven dd. 19.04.2011, maakt betrokkene geen overtuigende stukken over die zijn 

aanwezigheid in België in voormelde periode zouden bevestigen. Betrokkene legt slechts een verklaring 

op erewoord voor van zijn ouders, die verklaren dat hij in de gevraagde periode bij hen verbleef. 

Dergelijke verklaringen hebben natuurlijk geen enkele rechtswaarde en zijn geen aanvaardbaar bewijs 

van zijn aanwezigheid in België. Betrokkene kan dus niet bewijzen dat hij het land niet langer dan één 

jaar verlaten heeft tussen 19.04.2007 en 05.10.2008, zodat conform art. 39 van het K.B. van 08.10.1981 

moet worden verondersteld dat hij het land in die periode wel degelijk verlaten heeft. Betrokkene verliest 

bij een afwezigheid uit het Rijk van meer dan één jaar zijn recht op terugkeer zoals voorzien in art. 19 

van de wet van 15.12.1980 

De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent alleszins geen breuk van de 

familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig 

en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt; dat zijn familie op ieder moment kan beslissen om 

betrokkene een bezoek te brengen in Marokko. 

Betrokkene kan op elk ogenblik de opschorting of de opheffing van het inreisverbod vragen  

Er bestaat een risico op onderduiken: 

Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in België  

Artikel 74/11, §1, vierde lid, van de wet van 15 december van 1980: 

□ De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van acht vijf jaar, omdat de 

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

veiligheid. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan gewone diefstal als mededader, feit(en) waarvoor hij op 

31.07.2002 door de Correctionele Rechtbank van Mechelen veroordeeld werd tot een gevangenisstraf 

van 6 maanden, gijzeling / gijzeling met lichamelijke foltering als mededader, feit(en) waarvoor hij op 

18.10.2010 door het Hof van Assisen veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 7 jaar, inbreuk op 

de wetgeving inzake verdovende middelen, feit(en) waarvoor hij op 02.03.2012 door de Correctionele 

Rechtbank van Leuven veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 3 maanden jaren (2/3 met uitstel) 

De ouders van betrokkene, beiden Belg, zijn Marokkaanse broer en drie Belgische zussen, zijn allen 

gerechtigd tot verblijf in België. Het wordt niet betwist dat hij zich kan beroepen op een gezins- en 

privéleven in de zin van het artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden. Het verplicht verlaten van het grondgebied vormt een inmenging in 

het uitoefenen van het recht op de eerbiediging van dit gezins- en privéleven. 

De bescherming van de orde en het voorkomen van de strafbare feiten rechtvaardigen deze inmenging. 

Betrokkene heeft zich immers schuldig gemaakt aan gewone diefstal als mededader, feit(en) waarvoor 

hij op 31.07.2002 door de Correctionele Rechtbank van Mechelen veroordeeld werd tot een 

gevangenisstraf van 6 maanden, gijzeling / gijzeling met lichamelijke foltering als mededader, feit(en) 

waarvoor hij op 18.10.2010 door het Hof van Assisen veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 7 

jaar, inbreuk op de wetgeving inzake verdovende middelen, feit(en) waarvoor hij op 02.03.2012 door de 

Correctionele Rechtbank van Leuven veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 3 maanden jaren 

(2/3 met uitstel). 

Gezien het herhalend, lucratief en gewelddadig karakter van deze feiten, bestaat er een ernstig en 

actueel gevaar voor een nieuwe schending van de openbare orde. 

Overwegende dat de maatschappij het recht heeft zich te beschermen tegen betrokkene die haar regels 

stelselmatig met de voeten treedt. Overwegende dat de openbare orde dient te worden beschermd en 

dat een verwijdering uit het Rijk hiertoe een gepaste maatregel vormt. Het gevaar dat betrokkene vormt 

voor de openbare orde, is bijgevolg superieur aan de privébelangen die hij kan doen gelden. 

Bovendien werd op 27.11.2012 geen gunstig gevolg gegeven aan betrokkene’s verzoek om terug in het 

bezit te worden gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen gezien hij zich niet in de 

voorwaarden bevindt om terug in het bezit gesteld te worden van een verblijfskaart zoals voorzien in art. 

19 van de wet van 15.12.1980. 

Inderdaad, betrokkene werd ambtshalve afgeschreven door het gemeentebestuur van Antwerpen op 

19.10.2007. hij heeft onvoldoende aangetoond dat hij het land niet verlaten heeft in de periode 

voorafgaand aan de schrapping en tot 05.10.2008, wanneer hij werd opgesloten te Antwerpen. Vanaf 

deze datum blijkt uit het administratief dat betrokkene nooit meer dan een jaar het land verlaten kan 

hebben, gezien zijn opsluitingen te Antwerpen en Leuven. Ook na onze nadrukkelijke vraag zijn 

aanwezigheid te bevestigen tussen 19.04.2007 (periode vóór de ambtshalve schrapping) en 05.10.2008 

in ons schrijven dd. 19.04.2011, maakt betrokkene geen overtuigende stukken over die zijn 

aanwezigheid in België in voormelde periode zouden bevestigen. Betrokkene legt slechts een verklaring 

op erewoord voor van zijn ouders, die verklaren dat hij in de gevraagde periode bij hen verbleef. 

Dergelijke verklaringen hebben natuurlijk geen enkele rechtswaarde en zijn geen aanvaardbaar bewijs 

van zijn aanwezigheid in België. Betrokkene kan dus niet bewijzen dat hij het land niet langer dan één 

jaar verlaten heeft tussen 19.04.2007 en 05.10.2008, zodat conform art. 39 van het K.B. van 08.10.1981 
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moet worden verondersteld dat hij het land in die periode wel degelijk verlaten heeft. Betrokkene verliest 

bij een afwezigheid uit het Rijk van meer dan één jaar zijn recht op terugkeer zoals voorzien in art. 19 

van de wet van 15.12.1980 

De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent alleszins geen breuk van de 

familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig 

en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt; dat zijn familie op ieder moment kan beslissen om 

betrokkene een bezoek te brengen in Marokko. 

Het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender welk moment gedurende de komende 8 

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

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

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

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

Er bestaat een risico op onderduiken: 

Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in België”. 

 

1.5. Op 31 juli 2015 vraagt verzoeker opnieuw een herinschrijving in het bevolkingsregister. De 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris wijst dit verzoek op 4 augustus 2015 af. 

 

1.6. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris neemt op 29 juni 2017 een nieuwe beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

1.7. Verzoeker dient op 9 november 2017, in functie van zijn vader met de Belgische nationaliteit, een 

aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. Op 8 mei 

2018 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris om verzoekers aanvraag niet in 

overweging te nemen, omwille van het hem opgelegde inreisverbod voor acht jaar van 29 juli 2015. 

 

1.8. Verzoeker dient op 18 oktober 2018, in functie van zijn vader met de Belgische nationaliteit, een 

nieuwe aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

Inzake deze aanvraag neemt de gemachtigde van de bevoegde minister op 15 april 2019 de beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Dit is de bestreden beslissing, die is gemotiveerd 

als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 18.10.2018 werd 

ingediend door: 

 

Naam: [A.] 

Voorna(a)m(en): [A.] 

Nationaliteit: Marokko 

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Er werd een aanvraag gezinshereniging ingediend op 18.10.2018 (bijlage 19ter) als descendant ten 

laste van de genaamde [A.M.] [RR …] in toepassing van artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 

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

vreemdelingen. Om deze in overweging te kunnen nemen dient aan twee ontvankelijkheidsvoorwaarden 

voldaan te worden. 

 

Uit nazicht van het dossier blijkt betrokkene het voorwerp uit te maken van een inreisverbod genomen 

door de Belgische autoriteiten voor een periode van acht jaar dewelke nog steeds van kracht is gezien 

hij nog steeds geseind staat als ontoegankelijk op het Schengengrondgebied (Art. 24 S.I.S. II) tot 

28.07.2023. Betrokkene werd door België ter fine van weigering van toegang gesignaleerd in de staten 

die partij zijn bij de Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van Schengen, ondertekend op 19 juni 

1990, hetzij omdat zijn aanwezigheid een gevaar uitmaakt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid, hetzij omdat hij het voorwerp heeft uitgemaakt van een verwijderingsmaatregel die noch 
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ingetrokken noch opgeschort werd en die een verbod van toegang behelst wegens overtreding van de 

nationale bepalingen inzake de binnenkomst of het verblijf van de vreemdelingen. Dit inreisverbod werd 

hem betekend op 29.07.2015. 

 

Om het verblijfsrecht als gezinslid te bekomen dient niet enkel voldaan te worden aan de voorwaarden 

van artikel 40ter van de wet van 15.12.1980, maar ook aan het recht tot binnenkomst in België (arrest 

van de Raad van State n° 238.596 van 09.08.2016). Betrokkene beschikt niet over dit recht, gezien hij 

nog steeds onder een inreisverbod staat dewelke noch opgegeven noch geschorst is door de Belgische 

autoriteiten en hij zich bevindt onder artikel 3, alinea 1, 5° van de vreemdelingenwet van 15.12.1980 en 

als zodanig in illegaal verblijf. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden 

ingetrokken.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van artikel 11, lid 2 van de richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappe-

lijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die 

illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn), van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet 

van 29 juli 1991), van de artikelen 40, 40ter en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet), van artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het 

Vreemdelingenbesluit), van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

redelijkheidsbeginsel en van het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

Hij verstrekt de volgende toelichting bij het middel: 

 

“Geschonden bepalingen en bespreking: 

Artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van Vreemdelingen-

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

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

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

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

Zo stipuleert artikel 62 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.[…]” 

Er moet worden benadrukt dat conform artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen in 

de motivering van de administratieve beslissing steeds uitdrukkelijk de feitelijke en de juridische gronden 

vermeld moeten worden opdat de betrokken perso(o)n(en) kennis zouden hebben van gronden waarop 

de administratieve overheid zich baseert om een (weigerings)beslissing te nemen. 

Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen volgt 

duidelijk dat: 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; 

b) In de motivering (opgenomen in de betrokken administratieve beslissing – in casu de bestreden 

beslissing d.d. 15.04.2019) zowel de feitelijke als de juridische gronden dienen vermeld te worden; 

c) De motivering afdoende dient te zijn; 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

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

administratieve overheid.  Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. arrest n° 154.954 van 14 



  

 

RvV X - Pagina 6 van 16 

februari 2006; R.v.St. arrest n° 167.411 van 2 februari 2007; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010). 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van de beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het betreffende dossier en op ALLE 

daarin vervatte dienstige stukken (R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest n° 28.599 van 

11 juni 2009, punt 2.4.).  

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het is de taak van Uw Raad om het oordeel 

van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de administratieve beslissing tegen alle redelijkheid 

ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief 

volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 september 1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 

2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 juni 

2009, punt 2.4. in fine). Met betrekking tot de uiteenzetting inzake het zorgvuldigheidsbeginsel verwijst 

verzoeker naar zijn uiteenzetting in het eerste middel van huidig verzoekschrift.  

Het rechtszekerheidsbeginsel in combinatie met het vertrouwensbeginsel houdt in dat een rechtsonder-

horige erop moet kunnen vertrouwen dat de administratieve overheid een vaste gedragslijn zal blijven 

aanhouden en dat de rechtsonderhorige bij het uitblijven van enig handelen van de administratieve 

overheid ervan mag uitgaan dat er geen reden zal bestaan dat het bestuur anders zal handelen dan de 

schijn die zij heeft opgewekt door te verzuimen te handelen. De rechtsonderhorige mag er dan ook op 

rekenen dat hij niet langer in een rechtsonzekere positie verkeert, zodat hij erop kan vertrouwen dat er 

geen reden bestaat dat de administratie een andere gedragslijn zal aannemen. 

De materiële motiveringsplicht houdt grosso modo in dat iedere bestuurshandeling moet gedragen 

worden door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en met andere woorden gecontroleerd 

kunnen worden aan de hand van (overtuigings)stukken uit het (administratief) dossier. 

Zie o.m. R.v.St. nr. 46.663, 25 maart 1994, rev dr étr. 1994, afl. 78, 168-170; R.v.St. nr. 40.061, 21 juli 

1992, R.A.C.E. 1992, z.p.: R.v.St. nr. 74.935, 3 juli 1998, onuitg. Zie tevens P. VAN ORSHOVEN, “De 

uitdrukkelijke motivering van administratieve rechtshandelingen”, R.W. 1991-92, 488, voor wie de 

materiële motiveringsplicht geen doel op zich is, “doch slechts een middel om de legaliteit – 

voornamelijk de naleving van het redelijkheidsbeginsel en van het verbod van willekeur – van 

bestuurshandelingen na te gaan”. 

Artikel 40ter van de Vreemdelingewet bepaalt de regels inzake een aanvraag gezinshereniging en 

artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

“[…] Het familielid dat zelf geen burger van de Unie is en zijn familieband overeenkomstig artikel 44 

bewijst, dient een aanvraag in voor een verblijfkaart van familielid van een burger van de Unie bij het 

gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft door middel van een document overeenkomstig het 

model van bijlage 19ter. 

In dit geval wordt de betrokkene, na de controle van de verblijfplaats, ingeschreven in het 

vreemdelingenregister en in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie (model A) met een 

geldigheidsduur van zes maanden, te rekenen vanaf de aanvraag. De woorden " Ministerie van 

Tewerkstelling en Arbeid of ", die voorkomen in de tweede paragraaf van de tekst op de voorzijde van 

dit document, worden geschrapt. 

Indien de vreemdeling het bewijs van zijn familieband daarentegen niet overlegt, overeenkomstig artikel 

44, om zijn aanvraag te staven, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in 

overweging, door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 19quinquies. Hij 

overhandigt geen bijlage 19ter. 

Na de woonstcontrole wordt de betrokkene ingeschreven in het vreemdelingenregister en hij ontvangt 

een attest van immatriculatie model A met een geldigheidsduur van [1 zes maanden]1 te rekenen vanaf 

de aanvraag. […]” 

Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van de hoorplicht houdt in dat een rechtsonderhorige het 

recht heeft om te worden gehoord of om zijn standpunt naar voor te brengen wanneer een 

administratieve overheid het overweegt om ten aanzien van een rechtsonderhorige een ernstige 

maatregel te nemen gebaseerd op zijn persoonlijk gedrag, dat hem als een tekortkoming wordt 

aangerakend en welke maatregel van aard is om de belangen van de rechtsonderhorige zwaar aan te 

tasten. 

In casu is de bestreden beslissing van 15 april 2019 op een niet-afdoende wijze gemotiveerd, daar 

administratieve beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, juist, 

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

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

zorgvuldigheidsbegingsel de verwerende partij de plicht op om beslissingen zorgvuldig voor te bereiden 
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en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, 

punt 2.3.). 

De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts na een behoorlijk 

onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante (ACTUELE) gegevens een beslissing mag 

nemen (Cf. R.v.V. arrest n° 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4.). Overigens staat ook vast dat het 

redelijkheidsbeginsel Uw Raad toestaat de bestreden beslissing onwettig te bevinden wanneer het 

tegen alle redelijkheid ingaat (Cf.  Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en Cf. 

R.v.V. arrest n° 28.599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine).   

Verwerende partij stelt het volgende vast: 

- dat verzoeker een actief inreisverbod van 8 jaren heeft en nog geen opheffing daarvan heeft gevraagd, 

dat loopt tot 28/07/2023; 

- dat aan twee ontvankelijkheidsvoorwaarden dient voldaan te worden alvorens men een aanvraag op 

basis van artikel 40ter Vreemdelingenwet van 15/12/1980 kan indienen en aldus verwerende partij een 

dergelijke aanvraag “in overweging” kan nemen; 

Verweerder gaat te snel door de bocht in het dossier van verzoeker. 

Ten eerste heeft verzoeker een eerste aanvraag gezinshereniging middels een bijlage 19ter ingediend 

op 09/11/2017 om herenigd te worden met zijn Belgische vader met wie hij samenwoonde. In dit kader 

werd toepassing gemaakt van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. In het uitvoeringbesluit (lees: 

Vreemdelingenbesluit ) staat duidelijk de te volgen procedure. Verwerende partij dient – bij een 

gebeurlijke weigering – een bijlage 20 af te leveren al dan niet met een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Dit is in casu effectief het geval.  

Verzoeker diende weerom een aanvraag gezinshereniging op basis van zijn Belgische vader op 

18/10/2018.  In dit kader werd toepassing gemaakt van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. In het 

uitvoeringbesluit (lees: Vreemdelingenbesluit ) staat duidelijk de te volgen procedure. Verwerende partij 

dient – bij een gebeurlijke weigering – een bijlage 20 af te leveren al dan niet met een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit is in casu effectief het geval. Dit is de bestreden beslissing. 

In huidig dossier werd door verwerende partij een “administratieve beslissing” genomen waarbij de 

aanvraag van verzoeker botweg eigenlijk “niet in overweging” wordt genomen. Van een administratieve 

overheid mag verwacht worden dat zij de wettelijke bepalingen volgen en minstens conform artikel 52 

van het Vreemdelingenbesluit  / artikel 40ter van de Vreemdelingenwet een beslissing te nemen en dit in 

overeenstemming met de geldende rechtspraak. 

Overigens wordt ter ondersteuning van de genomen “administratieve beslissing” (lees: bestreden 

beslissing) gesteld dat er een actief inreisverbod zou zijn van 8 jaren. Het klopt inderdaad dat ten 

aanzien van verzoeker door verwerende partij een inreisverbod werd genomen, doch deze bijlage 

13sexies niet eens ondertekend is door een gemachtigde van verwerende partij en/of door een attaché. 

Er staat immers helemaal geen handtekening en geen naam (stuk 2). Een dergelijke beslissing is zelfs 

absoluut nietig. Het klopt echter niet dat het inreisverbod reeds in werking was getreden op het moment 

dat verzoeker een aanvraag gezinshereniging heeft ingediend. Immers, uit de recente rechtspraak van 

het Hof van Justitie van 26/07/2017 (zaak C-225/16) blijkt kort samengevat het volgende: 

In zijn arrest Ouhrami van 26 juli 2017 verduidelijkt het Hof van Justitie (HvJ) op vraag van de Hoge 

Raad der Nederlanden hoe artikel 11, lid 2 Terugkeerrichtlijn geïnterpreteerd moet worden. Het HvJ 

verduidelijkt dat een inreisverbod pas ingaat op het ogenblik dat de betrokkene het grondgebied van de 

lidstaten daadwerkelijk verlaten heeft. 

Verder verduidelijkt het HvJ de voorwaarden waaraan een nationale strafbaarstelling van een inbreuk op 

een inreisverbod moet voldoen om in overeenstemming te zijn met de Terugkeerrichtlijn. 

Feiten en procedurele voorgaanden 

De Nederlandse overheid verklaarde in 2002 een Algerijn ongewenst wegens een gevaar voor de 

openbare orde. Op dat ogenblik was de Terugkeerrichtlijn, die gemeenschappelijke normen en 

procedures vaststelt voor de terugkeer van onwettig verblijvende derdelanders, nog niet in werking. De 

betrokkene moest ten gevolge van de ongewenstverklaring Nederland verlaten en er tien jaar wegblijven 

te rekenen vanaf de datum van effectief vertrek uit Nederland. 

Hij ging niet in beroep tegen deze beslissing maar voerde ze nooit uit. 

Nadat de Terugkeerrichlijn in werking was getreden, liep hij een strafrechtelijke gevangenisstraf op 

omdat hij onwettig in Nederland verbleef ondanks zijn ongewenstverklaring. 

Tegen de strafrechtelijke veroordeling ging hij in cassatieberoep bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

Volgens hem moest een ongewenstverklaring gelijk gesteld worden aan een inreisverbod en waren de 

bepalingen van de Terugkeerrichtlijn erop van toepassing. Hij voerde aan dat zijn ongewenstverklaring 

op het ogenblik van zijn strafrechtelijke veroordeling al verstreken was. De Hoge Raad der Nederlanden 

stelde daarop een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie over de datum van de inwerkingtreding 

van een inreisverbod. 

Toepasselijkheid Terugkeerrichtlijn: 
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Volgens vaste rechtspraak van het HvJ is een nieuwe regeling, voor zover niet anders bepaald, 

onmiddellijk van toepassing op de toekomstige gevolgen van een onder de oude regeling ontstane 

situatie. 

Het HvJ verklaart de Terugkeerrichtlijn van toepassing op de ongewenstverklaring van de betrokkene. 

Bij gebrek aan een overgangsregeling is de Terugkeerrichtlijn onmiddellijk van toepassing op: 

- de gevolgen van besluiten houdende een inreisverbod  

- die zijn vastgesteld op grond van nationale regels 

- die van kracht waren vóór de datum waarop de richtlijn in de betrokkene lidstaat van toepassing is 

geworden 

- voor zover deze gevolgen zich na deze datum voordoen. 

Artikel 11, lid 2 Terugkeerrichtlijn: 

Artikel 11, lid 2 Terugkeerrichtlijn stelt dat: 

- de duur van het inreisverbod volgens alle relevante omstandigheden van het individuele geval wordt 

bepaald en 

- niet meer dan vijf jaar mag bedragen, uitgezonderd voor derdelanders ingeval van gevaar voor 

openbare orde, openbare veiligheid of nationale veiligheid kan het inreisverbod voor langer dan vijf jaar 

worden afgeleverd. 

De Terugkeerrichtlijn bepaalt nergens vanaf welk tijdstip de duur van het inreisverbod moet worden 

berekend. 

Geen subsidiairiteit: 

Het HvJ oordeelt dat de vaststelling van het tijdstip waarop het inreisverbod ingaat niet aan de 

beoordeling van de lidstaten kan worden overgelaten, rekening houdend met: 

- het doel van de richtlijn, namelijk gemeenschappelijke normen en procedures vaststellen om de 

doeltreffende terugkeer van onwettig verblijvende derdelanders verzekeren, en 

- het feit dat voor de betekenis en de draagwijdte van het begrip ‘inreisverbod’ in de Terugkeerrichtlijn 

nergens wordt verwezen naar het recht van de lidstaten. 

Bepaling begin looptermijn van inreisverbod: 

Het inreisverbod begint te lopen vanaf de datum waarop de betrokkene het grondgebied van de 

lidstaten daadwerkelijk verlaten heeft. Dat leidt het HvJ af uit de bewoordingen, het opzet en het doel 

van de Terugkeerrichtlijn: 

- de bewoordingen van o.m. de artikelen 3 lid 4, 3 lid 6, en 11 lid 1 van de Terugkeerrichtlijn. 

- de Terugkeerrichtlijn wil de doeltreffendheid van het terugkeerbeleid van de EU vergroten door het 

opleggen van een inreisverbod waardoor een onwettig verblijvende derdelander gedurende een 

bepaalde periode na zijn verwijdering niet wettig kan terugkomen op het grondgebied van de lidstaten. 

- het doel van de Terugkeerrichtlijn wordt ondermijnd als een derdelander zich aan de rechtsgevolgen 

van een inreisverbod zou kunnen onttrekken door te weigeren een terugkeerverplichting uit te voeren en 

aan de verwijderingsprocedure mee te werken. Dit zou het geval zijn wanneer het tijdvak waarin een 

inreisverbod geldt, zou kunnen ingaan of verstrijken tijdens de verwijderingsprocedure. 

Inreisverbod in Belgische context: 

Artikel 11, lid 2 Terugkeerrichtlijn werd in 2012 naar Belgisch recht omgezet in artikel 74/11, §3 

Verblijfswet (Vw). 

Dat artikel bepaalt dat “het inreisverbod in werking treedt de dag waarop de beslissing met betrekking 

tot het inreisverbod wordt betekend”. 

Gevolgen van het HvJ-arrest 

De uitspraken van het HvJ zijn op de eerste plaats bindend ten aanzien van de rechtstreeks betrokken 

partijen. De Nederlandse rechter die de prejudiciële vraag stelde, moet rekening houden met de 

interpretatie van het HvJ. 

Daarnaast moeten ook alle andere rechtscolleges in de EU in identieke of vergelijkbare situaties als die 

waarvan sprake in de rechtszaak, de door het HvJ gegeven interpretatie van artikel 11, lid 2 

Terugkeerrichtlijn volgen, en dit vanaf het moment dat het Hof uitspraak heeft gedaan. 

De door het Hof gegeven uitleg van een bepaling geldt vanaf de datum van inwerkingtreding van die 

bepaling (ex tunc werking). 

Tenslotte zijn ook de administratieve overheden gebonden door de interpretatie van artikel 11, lid 2 

Terugkeerrichtlijn. 

In de Belgische rechtsorde blijft artikel 74/11, §3 Vw (dat zegt het inreisverbod in werking treedt de dag 

waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod wordt betekend) verder bestaan. Er is een 

wetgevend optreden nodig om de Belgische Verblijfswet in overeenstemming te brengen met de 

rechtspraak van het HvJ wat de hogere rechtsnorm is.  In afwachting daarvan moet artikel 74/11, §3 Vw 

buiten toepassing gelaten worden conform artikel 159 van de Belgische Grondwet. 

Dit betekent in concreto dat het inreisverbod genomen ten aanzien van verzoeker 1) niet eens bestaat 

(gelet op de absolute nietigheid ervan) en 2) (voor zover het zou bestaan) niet in werking in getreden en 
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dus dat de aanvraag van verzoeker om gezinshereniging te vragen met zijn Belgische vader middels 

een bijlage 19ter op 18/10/2018 wel degelijk “bestaat” en dat de procedure dan ook verdergezet moet 

worden, waardoor verzoeker na een positieve woonstcontrole in het bezit dient gesteld te worden van 

een attest van immatriculatie geldig voor 6 maanden conform artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit. 

Immers, verzoeker was op het moment van de aanvraag gezinshereniging nog steeds op Belgische 

bodem, zodat het inreisverbod (conform de recente rechtspraak van het Hof van Justitie) niet inwerking 

was getreden er dan ook geen reden bestaat om de opheffing daarvan te vragen. 

Bovendien mag verwezen worden naar het gedrag zelf van verwerende partij, die het gewekte 

vertrouwen van verzoeker heeft beschaamt. Immers, er werd door verzoeker steeds een aanvraag 

gezinshereniging ingediend, waarop dan verwerende partij steeds een bijlage 20.  

Het feit dat de gemeentelijke administratie en verwerende partij  de procedure gezinshereniging 

ondanks het inreisverbod – voor zover deze bestaat - heeft opgestart mag geen afbreuk doen aan de 

regels die in artikel 52 van het voormeld koninklijk besluit worden opgelegd.  

In dat opzicht werd artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 geschonden zodat de 

bestreden beslissing dient vernietigd te worden.  

Het gemeentebestuur/verwerende partij heeft impliciet maar zeker het inreisverbod genegeerd/opge-

heven minstens naast zich neergelegd waardoor verwerende partij niet kan aanhalen dat er in casu  een 

actief inreisverbod was.  

Aangezien de bijlage 19ter toch herhaaldelijk in het verleden werd afgeleverd diende verwerende partij 

de procedureregels van artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 te volgen, en dient de 

bijlage 13sexies als onbestaande, minstens als opgeheven te worden beschouwd. 

De aanvraag voor een gezinshereniging kan onder andere ook beschouwd als een verzoek tot opheffing 

van het reeds opgelegd inreisverbod (voor zover deze bestaat). 

Het gedrag van verwerende partij is niet verenigbaar met een houding van een bonus pater familias, 

zodat hier ook het rechtszekerheidsbeginsel als geschonden dient beschouwd te worden.  

Bovendien kan verwezen worden naar de inhoud zelf van de bestreden beslissing, met name dat 

inhoudelijk verwerende partij stelt dat niet voldaan is aan “ontvankelijkheidsvorwaarden” om een 

aanvraag conform artikel 40ter Vreemdelingenwet  juncto artikel 52 Vreemdelingenbesluit. De 

ontvankelijkheidsvoorwaarden worden niet eens grondig besproken door verwerende partij. Men stelt 

enkel dat er een actief inreisverbod is, waardoor zij de aanvraag van verzoeker kunnen afwijzen. Dit is 

een duidelijk schending van artikel 40ter Vreemdelingenwet juncto artikel 52 Vreemdelingenbesluit. 

Immers, verwerende partij dient een inhoudelijk onderzoek te voeren naar de mogelijkheden van 

verzoeker om met zijn Belgische vader gezinshereniging aan te vragen door de door verzoeker 

bijgebrachte stukken (ziektekostenverzekering, geregistreerd huurcontract/eigendomsakte, ten laste in 

het verleden, onvermogen, bestaansmiddelen). Echter verwerende partij is voorbij gegaan aan dit 

inhoudelijk onderzoek. Bovendien kan de vraag gesteld worden naar welke “ontvankelijheidsvoor-

waarden” verwerende partij refereert. Deze “ontvankelijkheidsvoorwaarden” zijn 1) niet terug te vinden in 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, noch artikel 52 Vreemdelingenbesluit en 2) worden niet eens 

gepreciseerd. Ook begrijpt verzoeker niet waarom hem een bijlage 20 zonder bevel om het grondgebied 

te verlaten worden wordt afgeleverd, terwijl zij zogenaamd een inreisverbod zou hebben en volgens 

verwerende partij het grondgebied niet eens mag binnenkomen. De logica zou dan stellen dat verzoeker 

een bijlage 20 met bevel diende te ontvangen. 

De modus operandi van verwerende partij is strijdig met de in het middel aangehaalde bepalingen en 

verwerende partij voegt extra (ontvankelijkheids)voorwaarden aan artikel 40ter Vreemdelingenwet / 

artikel 52 Vreemdelingenbesluit die daar niet in begrepen zijn. Om deze reden dient de bestreden 

beslissing van verwerende partij te worden vernietigd. 

Ten slotte verwijst verzoeker naar het arrest van de RvV n° 131 885 dd. 23/10/2014 (zaak 149 992 / III) 

waarin gesteld werd dat wanneer een bijlage 19ter en erna een attest van immatriculatie wordt 

afgeleverd – terwijl er zogenaamd een actief inreisverbod zou zijn – dat de afgifte van het attest van 

immatriculatie de impliciete doch zekere intrekking is van het inreisverbod (stuk 3): 

En l’espèce, la seule base légale qui fonde la décision querellée est l’article 7, alinéa 1, 12°, de la loi, qui 

oblige la partie défenderesse à délivrer un ordre de quitter le territoire à l’étranger, qui n’est ni autorisé ni 

admis à séjourner plus de trois moi ou à s’établir dans le Royaume, si celui-ci fait l’objet d’une 

interdiction d’entrée ni suspendue ni levée. 

Or, s’il ressort du dossier administratif que le 8 novembre 2013, la partie défenderesse a pris à 

l’encontre de la requérante un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée, dont la notification 

n’est toutefois pas établie ni à l’examen du dossier ni aux dires des parties interrogées quant à ce à 

l’audience, le Conseil constate néanmoins que le 24 décembre 2013, la partie défenderesse a mis la 

requérante en possession d’une attestation d’immatriculation valable 3 mois, en telle sorte que l’ordre 

de quitter le territoire avec interdiction d’entrée daté du 8 novembre 2013 doit être considéré comme 

implicitement mais certainement retiré. 



  

 

RvV X - Pagina 10 van 16 

De modus operandi van verwerende partij is kennelijk onzorgvuldig en kennelijk onredelijk en schendt 

de in het middel aangehaalde bepalingen en beginselen.” 

 

2.1.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit artikel 62, § 2 van de Vreemdelingen-

wet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen 

van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 

september 2002, nr. 110.667; RvS 10 december 2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 144.471). De 

naleving van de genoemde plicht houdt evenwel geen verband met de inhoudelijke juridische of feitelijke 

correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (RvS 18 november 1993, nr. 44.948).  

 

In de bestreden beslissing kan worden gelezen dat verzoeker een aanvraag tot gezinshereniging 

indiende als familielid ten laste van zijn Belgische vader en dit in toepassing van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet. Verweerder duidt dat om het verblijfsrecht als familielid te verkrijgen enerzijds dient 

te zijn voldaan aan de voorwaarden van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet en anderzijds de 

aanvrager het recht op binnenkomst moet hebben in België. Verweerder stelt vast dat verzoeker niet 

beschikt over dit laatste recht, nu hij het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod voor acht jaar dat nog 

steeds van kracht is en dat noch opgeheven noch geschorst is. Hij wijst erop dat verzoeker door België 

met het oog op weigering van toegang is gesignaleerd in de staten die partner zijn bij het 

Schengenacquis en verwijst naar artikel 3, eerste lid, 5° van de Vreemdelingenwet. Verweerder besluit 

dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsrecht op basis van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet en weigert hem het recht op verblijf van meer dan drie maanden.  

 

Waar in de bestreden beslissing nog staat vermeld dat om de aanvraag “in overweging te kunnen 

nemen […] aan twee ontvankelijkheidsvoorwaarden [dient] voldaan te worden”, moet worden opgemerkt 

dat deze passage niet in verband kan worden gebracht met de eigenlijke redengeving die in de 

bestreden beslissing is opgenomen en die een duidelijke motivering is aan de hand waarvan blijkt dat de 

aanvraag wel in aanmerking wordt genomen, maar wordt vastgesteld dat niet is voldaan aan de 

voorwaarden om het verblijfsrecht op grond van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet te kunnen 

genieten, dit gelet op het ontbreken van het recht op binnenkomst. Het opschrift van de bestreden 

beslissing luidt zo ook: “beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden”. De voormelde 

passage doet op zich geen afbreuk aan de duidelijkheid van de determinerende redengeving op basis 

waarvan verzoeker een recht op verblijf van meer dan drie maanden wordt geweigerd.  

 

Verzoeker toont met zijn uiteenzetting geen schending aan van de formele motiveringsplicht zoals 

vervat in de aangehaalde wetsbepalingen. 

 

2.1.3. In de mate dat verzoeker aangeeft inhoudelijk niet akkoord te kunnen gaan met de motivering van 

de bestreden beslissing wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling is uitgegaan van de juiste 

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

besluit is gekomen. 

 

Het redelijkheidsbeginsel, dat enkel speelt waar de overheid over een discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid beschikt, staat de rechter verder niet toe het oordeel van het bestuur over te 

doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat 

de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt. 

 

Het eveneens geschonden geachte zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting 

op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feiten-

vinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het 

nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken. 

 

Het wordt niet betwist dat verzoeker op 18 oktober 2018 een aanvraag heeft ingediend voor een 

verblijfskaart als descendent ouder dan 21 jaar, maar ten laste van een Belgische onderdaan van wie 
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niet blijkt dat deze zijn rechten van vrij verkeer als burger van de Unie reeds heeft uitgeoefend. Dit valt 

onder het toepassingsgebied van artikel 40ter, § 2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. 

 

Zoals reeds werd gesteld, is de bestreden beslissing een beslissing waarbij de aanvraag wel in 

overweging wordt genomen, maar wordt vastgesteld dat verzoeker het recht op verblijf van meer dan 

drie maanden als familielid van een Belg niet kan genieten, nu hij niet beschikt over het recht op 

binnenkomst in België. De door verzoeker geuite kritiek dat verweerder zijn aanvraag ten onrechte niet 

in overweging zou hebben genomen of niet-ontvankelijk zou hebben verklaard, is dan ook niet dienstig. 

 

Verzoeker is vervolgens van mening dat niet dienstig kon worden verwezen naar het inreisverbod, 

enerzijds omdat dit nietig zou zijn waar deze “beslissing” geen naam of handtekening bevat van de 

steller van de akte en anderzijds omdat dit inreisverbod nog niet in werking zou zijn getreden op het 

ogenblijk dat hij de aanvraag tot gezinshereniging indiende. Hiervoor verwijst hij naar het arrest Ouhrami 

van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 26 juli 2017 (C-225/16), waarin hij leest dat een 

inreisverbod pas in werking treedt op het ogenblik dat de betrokkene het grondgebied van de lidstaten 

daadwerkelijk verlaat. Hij geeft aan dat hij nog geen gevolg gaf aan de hem opgelegde verplichting om 

het grondgebied van de lidstaten te verlaten. Hij betoogt dat, gelet op deze rechtspraak, artikel 74/11, § 

3 van de Vreemdelingenwet – dat voorziet dat het inreisverbod in werking treedt op de dag van 

betekening – buiten toepassing moet worden gelaten conform artikel 159 van de Belgische Grondwet. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat het inreisverbod voor acht jaar van 29 juli 2015 

werd genomen door adviseur G.V. en hierin is wel degelijk ook de door hem ondertekende beslissing 

opgenomen. Gelet op artikel 5 van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van 

bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is het inreisverbod opgelegd door een 

hiervoor bevoegde ambtenaar. Het gegeven dat in het afschrift van het inreisverbod dat aan verzoeker 

ter kennis werd gebracht de naam van de steller van de akte en diens handtekening niet waren 

opgenomen, maakt de beslissing zelf nog niet nietig. Verzoeker liet na beroep in te stellen tegen het 

opgelegde inreisverbod, waardoor deze beslissing definitief in het rechtsverkeer is.  

 

In artikel 1, 8° van de Vreemdelingenwet wordt het inreisverbod verder omschreven als “een beslissing 

waarbij de toegang tot en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor een bepaalde termijn 

wordt verboden, die kan samengaan met een beslissing tot verwijdering”. De artikelen 74/11 en 74/12 

van de Vreemdelingenwet hebben respectievelijk betrekking op het opleggen dan wel het opheffen of 

opschorten van een inreisverbod. Ze vormen de omzetting in het Belgische recht van artikel 11 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 (hierna: de Terugkeerrichtlijn). Artikel 74/11, § 3, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat het inreisverbod in werking treedt “de dag waarop de 

beslissing met betrekking tot het inreisverbod wordt betekend”. 

 

In antwoord op een prejudiciële vraag heeft het Hof van Justitie in zijn arrest van 26 juli 2017 in de zaak 

C-225/16, Ouhrami tegen Nederland, gesteld “dat artikel 11, lid 2, van richtlijn 2008/115 aldus moet 

worden uitgelegd dat de duur van het inreisverbod als bedoeld in deze bepaling, die in principe niet 

meer dan vijf jaar bedraagt, moet worden berekend vanaf het tijdstip waarop de betrokkene het 

grondgebied van de lidstaten daadwerkelijk heeft verlaten”. Daarmee heeft het Hof van Justitie enkel 

uitspraak gedaan over de vraag of de duur van het inreisverbod moet worden berekend vanaf de datum 

waarop dit verbod is uitgevaardigd dan wel vanaf de datum waarop de betrokkene het grondgebied van 

de lidstaten daadwerkelijk heeft verlaten dan wel vanaf enig ander tijdstip. Uit het voornoemde arrest 

van het Hof kan echter niet op algemene wijze worden afgeleid dat bij de beoordeling van een 

verblijfsaanvraag geen rekening mag worden gehouden met het bestaan van een inreisverbod zolang 

de betrokkene niet het grondgebied van de lidstaten heeft verlaten. Zo overweegt het Hof in punt 51 van 

het genoemde arrest van 26 juli 2017 dat een eventueel inreisverbod een middel vormt “om de 

doeltreffendheid van het terugkeerbeleid van de Unie te vergroten, door te waarborgen dat gedurende 

een bepaalde periode na de verwijdering van een illegaal verblijvende derdelander, deze persoon niet 

legaal zal kunnen terugkomen op het grondgebied van de lidstaten” en in punt 52 dat aan deze 

doelstelling “afbreuk [zou] worden gedaan indien de weigering van een dergelijke derdelander om 

gevolg te geven aan de terugkeerverplichting en mee te werken in het kader van een verwijderings-

procedure hem in staat zou stellen zich geheel of ten dele te onttrekken aan de rechtsgevolgen van een 

inreisverbod, wat het geval zou zijn indien het tijdvak waarin een dergelijk inreisverbod geldt, gedurende 

deze procedure zou kunnen ingaan of verstrijken”. 
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Het Hof van Justitie heeft in antwoord op een prejudiciële vraag in zijn arrest van 8 mei 2018 in de zaak 

C-82/16, K.A. en anderen tegen België, gesteld dat de Terugkeerrichtlijn, met name de artikelen 5 en 11 

ervan, “aldus [moet] worden uitgelegd dat zij zich niet verzet tegen een praktijk van een lidstaat die 

inhoudt dat hij een verblijfsaanvraag met het oog op gezinshereniging die op zijn grondgebied is 

ingediend door een derdelander, familielid van een Unieburger die de nationaliteit van die lidstaat bezit 

en zijn recht op vrij verkeer nooit heeft uitgeoefend, niet in aanmerking neemt op de enkele grond dat 

deze derdelander de toegang tot het grondgebied is verboden”. Uit het arrest blijkt geen onderscheid 

tussen derdelanders aan wie een inreisverbod was opgelegd naargelang zij al dan niet het grondgebied 

van de lidstaten daadwerkelijk hebben verlaten. (Zie RvS 7 oktober 2019, nr. 245.654) 

 

Rekening houdende met de voorgaande overwegingen, toont verzoeker niet aan dat het bestuur in de 

bestreden beslissing niet kon steunen op de vaststelling dat hij het voorwerp uitmaakt van een inreis-

verbod voor acht jaar van 29 juli 2015, ook al heeft de termijn van acht jaar nog geen aanvang genomen 

omwille van het feit dat verzoeker tot nu weigert om gevolg te geven aan de hem opgelegde verplichting 

om het grondgebied van de lidstaten te verlaten.  

 

Verzoeker kan ook geenszins worden gevolgd in zijn betoog dat het stadsbestuur van Gent dan wel 

verweerder, door hem in het bezit te stellen van de bijlage 19ter, zou zijn overgegaan tot de (impliciete) 

intrekking of opheffing van het inreisverbod voor acht jaar. De afgifte van de bijlage 19ter attesteert 

enkel dat verzoeker een aanvraag tot gezinshereniging indiende en maakt niet dat het hem eerder 

opgelegde inreisverbod als onbestaande is te beschouwen. Ook de eventuele afgifte van een attest van 

immatriculatie na de aanvraag tot gezinshereniging heeft nog niet tot gevolg dat het inreisverbod als 

opgeheven of ingetrokken is te beschouwen. De Raad merkt op dat de door verzoeker aangehaalde 

rechtspraak van de Raad dateert van voor de invoering van artikel 1/3 van de Vreemdelingenwet, dat 

thans voorziet dat het indienen van een verblijfsaanvraag door een vreemdeling die reeds het voorwerp 

is van een maatregel tot verwijdering of terugdrijving, het bestaan van deze maatregel niet aantast. De 

maatregel tot verwijdering in hoofde van verzoeker van 29 juli 2015, met het hieraan gekoppelde 

inreisverbod voor acht jaar, blijft dus – ondanks verzoekers verblijfsaanvragen van 9 november 2017 en 

18 oktober 2018 – voorhanden in het rechtsverkeer. Met zijn uiteenzetting toont verzoeker geen 

schending aan van artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit. 

 

De Raad kan verder enkel vaststellen dat verzoeker geen concrete argumenten naar voor brengt die 

afbreuk kunnen doen aan het gestelde in de bestreden beslissing, in navolging van de Raad van State 

in zijn arrest van 9 augustus 2016 met nr. 235.596, dat om het verblijfsrecht van meer dan drie maanden 

als familielid van een Belg overeenkomstig artikel 40ter van de Vreemdelingenwet te kunnen genieten 

niet enkel moet zijn voldaan aan de in deze bepaling vervatte voorwaarden maar de betrokkene ook het 

recht tot binnenkomst in België moet hebben. Het louter aangegeven hiermee niet akkoord te gaan, 

volstaat niet om enige onwettigheid of onregelmatigheid aan te tonen. Verzoeker haalt het motief niet 

onderuit dat hij, gelet op het opgelegde inreisverbod voor acht jaar, geen recht op binnenkomst heeft.  

 

Er blijkt uit de voorliggende gegevens niet dat verzoeker reeds een, zoals vereist in artikel 74/12 van de 

Vreemdelingenwet, gemotiveerd verzoek tot opheffing of opschorting van het hem opgelegde 

inreisverbod indiende. Nergens geeft verzoeker ook aan dat hij in zijn aanvraag elementen naar voor 

bracht dat hij intussen, dit is na het definitief worden van de eerder genomen verwijderingsmaatregel 

met het hiermee gepaard gaande inreisverbod voor acht jaar, alsnog zou zijn verhinderd om de 

opheffing of intrekking van het inreisverbod te vragen vanuit het buitenland of dat enig recht in het kader 

van het Unierecht in gedrang is.  

 

Door te stellen dat het, nu hij geen recht op binnenkomst heeft, logisch zou zijn geweest om hem ook 

een bevel om het grondgebied te verlaten te geven, brengt verzoeker evenmin een argument naar voor 

dat de onwettigheid van de bestreden beslissing aantoont. Verzoeker maakt bovendien nog steeds het 

voorwerp uit van eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

Verzoeker toont met zijn uiteenzetting geen schending aan van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 

of van artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit. Evenmin blijkt dat de bestreden beslissing is genomen 

met miskenning van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel of van redelijkheids-

beginsel. 

 

2.1.4. Artikel 40 van de Vreemdelingenwet heeft betrekking op burgers van de Unie, hetgeen verzoeker 

niet is. Elke toelichting ontbreekt ook over de wijze waarop verweerder door het nemen van de 
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bestreden beslissing deze wetsbepaling dan zou hebben miskend. Dit onderdeel van het middel is, bij 

gebrek aan de vereiste toelichting, onontvankelijk. 

 

2.1.5. Het betoog van verzoeker in verband met artikel 11, lid 2 van de Terugkeerrichtlijn is verder in 

geen geval van aard te kunnen leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Verzoeker 

grijpt terug naar deze bepaling om te stellen dat artikel 74/14, § 3 van de Vreemdelingenwet buiten 

toepassing moet worden verklaard en om te horen vaststellen dat het inreisverbod nog niet in werking is 

getreden en hiernaar dus niet kon worden verwezen in de bestreden beslissing. Hierboven werd 

evenwel reeds vastgesteld dat, gelet op het gegeven dat de verwijderingsmaatregel nog niet werd 

uitgevoerd, enkel de termijn van het inreisverbod nog niet is ingegaan, maar niet blijkt dat in de 

bestreden beslissing niet reeds kon worden verwezen naar het bestaan van het inreisverbod. 

 

2.1.6. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het 

recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen 

van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen 

op een zekere standvastigheid bij het bestuur (RvS 11 januari 2007, nr. 166.563; I. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-349).  

 

Het vertrouwensbeginsel kan verder worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk 

bestuur krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de over-

heid, of op toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 

2001, nr. 93.104; RvS 25 februari 2009, nr. 190.792). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het 

bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden 

gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 179.021; RvS 23 december 2008, nr. 189.168). 

 

Verzoeker betoogt dat het bestuur een bij hem gewekt vertrouwen heeft beschaamd, waar er door hem 

“steeds een aanvraag gezinshereniging [werd] ingediend, waarop dan verwerende partij steeds een 

bijlage 20 [nam]”. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker, nadat hem het 

inreisverbod voor acht werd betekend, enkel op 9 november 2017, in functie van zijn vader met de 

Belgische nationaliteit, reeds een aanvraag indiende tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie. Op 8 mei 2018 besliste de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 

om verzoekers aanvraag niet in overweging te nemen, omwille van het hem opgelegde inreisverbod 

voor acht jaar van 29 juli 2015. Verzoekers uitgangspunt is dus niet correct. In het kader van de thans 

voorliggende aanvraag werd daarnaast net wel een bijlage 20 uitgereikt. De door verzoeker verstrekte 

toelichting mist de nodige duidelijkheid. Hieruit blijkt niet dat verweerder bij verzoeker enig rechtmatig 

vertrouwen zou hebben gewekt dat met het nemen van de bestreden beslissing werd beschaamd.  

 

Zoals reeds werd vastgesteld, houdt de afgifte van de bijlage 19ter geen impliciete opheffing of 

intrekking in van het eerder aan verzoeker opgelegde inreisverbod voor acht jaar. 

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe vast te stellen dat het vertrouwens- of het rechtszeker-

heidsbeginsel werd miskend. Verzoeker had er kennis van dat hem een inreisverbod voor acht jaar werd 

opgelegd, dat gevolgen inhoudt voor de beleving van de banden met zijn familieleden in België. 

Verzoeker ging ook niet in beroep tegen dit inreisverbod, zodat hij niet aangaf dat hij met deze 

beslissing niet akkoord kon gaan of dat hiermee zijn rechten, of deze van zijn familieleden, werden 

miskend. 

 

2.1.7. Verzoeker verstrekt nog een theoretische uitleg over de hoorplicht. Nergens in zijn middel geeft hij 

echter aan dat hij de hoorplicht ook geschonden acht, laat staan dat hij dan een concrete toelichting 

verstrekt in dit verband. Voor zover als nodig wordt verwezen naar de bespreking van het tweede 

middel.  

 

2.1.8. Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 

4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van het hoorrecht. 

 

Hij stelt als volgt: 

 

“Met betrekking tot de schending van artikel 8 EVRM: 
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[…] 

Het recht op een gezinsleven dat geput kan worden uit artikel 8 van het EVRM sluit niet uit dat de 

overheid, gelet op het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, zich in het gezinsleven mengt op 

voorwaarde dat dit gebeurt via een maatregel die voorzien is bij de wet, dat de inmenging noodzakelijk 

is in een democratische samenleving en dat een legitiem doel wordt nagestreefd.  

Echter is het zo dat de bestreden beslissing op geen enkele wijze in evenredigheid is met de grote 

schade die zij aanricht aan het hele gezin.  

De bestreden beslissing is echter enkel onrechtmatig wanneer zij het resultaat is van een kennelijk 

onredelijk handelen, en wanneer het voordeel dat de overheid uit de bestreden beslissing zou putten, 

buiten elke redelijke verhouding staat tot het nadeel dat de verzoekende partij erdoor ondergaat.  

Dat bovendien verzoeker in België geboren is, heel zijn leven er heeft gewoond, Nederlands spreekt en 

er al zijn familieleden heeft, waaronder zijn Belgische vader. 

Verzoeker heeft in België de volgende familieleden wonen (stuk 4): 

- [A.M.] (vader); 

- [A.F.] (moeder); 

- [A.A.] (broer); 

- [A.A.] (broer); 

- [A.N.] (zus); 

- [A.R.] (broer); 

- [A.A.] (zus); 

- [A.R.] (zus); 

- [A.M.] (zus); 

Dit betekent concreet dat verzoeker nog steeds zijn verblijfstoestand kan regulariseren en conform 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet en artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit een aanvraag 

gezinshereniging kan doen en deze aanvraag inhoudelijk dient beoordeeld te worden.  

De genomen bestreden beslissing is niet verenigbaar met de rechtspraak van het Hof van Justitie en 

nog minder met de bepalingen van artikel 8 EVRM. Dat verzoeker een gezinsleven heeft in de zin van 

artikel 8 EVRM met  zijn familieleden.  

Dat ondanks deze elementen, de Dienst Vreemdelingenzaken niet getuigt van een proportioneel en 

zorgvuldig handelen; 

Dat er dan ook een schending voorhanden is van artikel 8 EVRM, daar met het gezinsleven van 

verzoeker door verwerende partij schromelijk met de voeten werd gestreden. 

Uit de in het eerste middel aangehaalde elementen en feitelijkheden maakt verzoeker minstens 

aannemelijk dat de verwerende partij een disproportionele beslissing heeft genomen en dat het voordeel 

dat de verweerder uit de bestreden beslissing haalt, buiten elke redelijke en evenwichtige verhouding is 

tot het nadeel dat verzoeker en familieleden. 

Dat verzoeker duurzame en hechte relatie heeft met zijn familieleden. Immers, alle gegevens bevinden 

zich in het administratief dossier en/of zijn ter beschikking van verwerende partij. 

Dat verwerende partij geen enkele ernstige afweging heeft gemaakt van de persoonlijke belangen van 

verzoeker. Immers, verzoeker toonde minstens aan dat hij een gezinscel vormt in de zin van artikel 8 

EVRM. Ondertussen is verzoeker verder gegaan met zijn leven en heeft geen enkel nieuw strafbaar feit 

gepleegd. 

Bovendien is er sprake van een voldoende hechte relatie tussen de verzoeker en Belgische 

familieleden. Het is nagenoeg onmogelijk (of alleszins bijzonder moeilijk) voor verzoeker om op basis 

van deze opgebouwde relatie in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden, daar het centrum 

van zijn sociale, familiale en economische belangen zich in België bevinden en zijn land van oorsprong 

nu eenmaal België is.  

Gelet op dit alles maakt verzoeker minstens aannemelijk dat er sprake is van een kennelijk 

disproportionele en kennelijk onredelijke beslissing, dewelke in strijd is met de bepalingen en de geest 

van artikel 8 EVRM. 

Minstens is er een schending van artikel 8 EVRM vast te stellen;”. 

 

2.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.” 
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Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden 

beslissing.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of verzoeker een beschermenswaardig privé- en/of familie- en 

gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd 

op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de bestreden 

beslissing. 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

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

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term is en dat het mogelijk noch 

noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er 

sprake kan zijn van een privéleven, is eveneens een feitenkwestie. 

 

Verzoeker beroept zich op een gezins- en familieleven met zijn ouders en broers en zussen in België.  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat de relaties tussen ouders en meerderjarige kinderen of 

tussen meerderjarige kinderen onderling enkel onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM vallen 

indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke 

affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 33; eveneens: EHRM 2 

juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59).  

 

Verzoeker stelt duurzame en hechte banden te hebben met zijn familieleden in België, maar geeft 

hiermee niet aan dat er tussen hem en deze familieleden sprake is van een bijzondere 

afhankelijkheidssituatie die de normale affectieve banden tussen leden van eenzelfde familie overstijgt, 

zoals vereist om, tussen meerderjarige familieleden, een gezins- of familieleden dat onder de 

bescherming valt van artikel 8 van het EVRM aan te tonen. Nergens duidt verzoeker concreet de 

banden met zijn familieleden. In zijn verzoekschrift stelt verzoeker ook te verblijven op een adres in 

Gent, terwijl hij een stuk voegt dat leert dat zijn vader verblijft op een adres in Antwerpen. Nog is 

verzoeker een man van 37 jaar, zodat zijn leeftijd evenmin een aanwijzing vormt voor het bestaan van 

een bijzondere afhankelijkheidsrelatie met zijn familieleden. Er blijken evenmin gezondheidsproblemen. 

Een gezins- of familieleven dat onder de bescherming valt van artikel 8 van het EVRM wordt op geen 

enkele wijze aannemelijk gemaakt. 

 

Daarenboven merkt de Raad op dat verzoeker reeds op 29 juli 2015 bevel werd gegeven om het 

grondgebied te verlaten met inreisverbod voor acht jaar. Hierbij werd uitdrukkelijk rekening gehouden 

met het gegeven dat de Belgische ouders van verzoeker alsook verschillende van zijn broers en/of 

zussen, al dan niet ook met de Belgische nationaliteit, legaal in dit land verblijven en dat verzoeker in dit 

land een privéleven heeft in de zin van artikel 8 van het EVRM. Verweerder achtte verzoekers 

persoonlijke en familiale belangen evenwel ondergeschikt aan het ernstig en actueel gevaar voor de 

openbare orde dat hij door zijn persoonlijke gedragingen werd geacht te vormen, gelet op door hem 

gepleegde feiten van diefstal, gijzeling met lichamelijke foltering en inbreuk op de wetgeving inzake 

verdovende middelen. Verweerder achtte een inreisverbod voor acht jaar gerechtvaardigd en 

proportioneel ter bescherming van de openbare orde en dit ondanks de aanwezigheid van verzoekers 

familieleden in België en zijn in België opgebouwde privéleven. Verweerder wees er hierbij op dat de 

familieleden verzoeker op ieder ogenblik kunnen komen bezoeken in Marokko. Verzoeker ging niet in 

beroep tegen de voormelde beslissingen, waardoor deze definitief in het rechtsverkeer aanwezig zijn. In 

zoverre verzoeker alsnog aangeeft dat hij niet akkoord gaat met de in deze beslissingen doorgevoerde 

belangenafweging in het kader van artikel 8 van het EVRM is deze kritiek laattijdig. 

 

Er moet worden vastgesteld dat de thans door verzoeker ingeroepen elementen, met name dat hij in 

België is geboren, dat hij minstens een groot deel van zijn leven in België doorbracht, dat hij Nederlands 

spreekt en dat zijn ouders en broers en zussen hier verblijven, reeds voorlagen bij het nemen van de 

voormelde beslissingen van 29 juli 2015 en de op dat ogenblik doorgevoerde belangenafweging. Deze 
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elementen wijzen niet op enige gewijzigde situatie die een hernieuwde beoordeling of belangenafweging 

noodzakelijk maakt. Verzoeker heeft het over schade die wordt aangericht in het voorgehouden 

familieleven, maar concretiseert dit op geen enkele wijze. 

 

Verzoeker maakt op geen enkele wijze aannemelijk dat er actueel sprake is van nieuwe omstandig-

heden inzake de relatie met zijn familieleden in België of zijn privéleven en die kunnen maken dat zijn 

persoonlijke belangen alsnog op disproportionele wijze dreigen te worden miskend.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

2.2.3. In zoverre verzoeker in de hoofding van zijn middel ook een schending aanvoert van het hoor-

recht moet opnieuw worden vastgesteld dat elke verdere toelichting ontbreekt. Minstens moet wordt 

vastgesteld dat verzoeker bij zijn aanvraag alle volgens hem dienstige gegevens kon aanbrengen en dat 

hij ook niet duidt welke gegevens hij dan nog had willen aanbrengen en die een andere uitkomst van de 

procedure tot gevolg konden hebben. Een miskenning van het hoorrecht kan in deze omstandigheden 

niet worden vastgesteld.  

 

2.2.4. Verzoeker stelt ten slotte dat de bestreden beslissing “niet verenigbaar [is] met de rechtspraak 

van het Hof van Justitie”, maar laat na in dit verband enige verdere toelichting te verstrekken. Dit 

onderdeel van het middel is, bij gebrek aan de vereiste precisie, niet ontvankelijk.  

 

2.2.5. Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien december tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


