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 nr. 230 757 van 20 december 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 16 juli 2019 heeft 

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 19 juni 2019 tot afgifte van een 

inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 11 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

4 oktober 2019. 

 

Gelet op het tegensprekelijk uitstel verleend op de terechtzitting van 4 oktober 2019 waarbij de zaak 

wordt uitgesteld naar de terechtzitting van 8 november 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER & T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 14 februari 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

1.2. Op 1 maart 2017 wordt de verzoekende partij gerepatrieerd naar Belgrado. 

 

1.3. Op 26 juni 2017 wordt de verzoekende partij bij verstek veroordeeld door de Correctionele 

Rechtbank van Brugge tot een gevangenisstraf van zes maanden wegens diefstal met braak, 

inklimming, valse sleutels en bendevorming. 

 

1.4. Op 16 juni 2019 wordt de verzoekende partij opgesloten in de gevangenis van Brugge. 

 

1.5. Op 16 juni 2019 neemt de gemachtigde van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.6. Op 19 juni 2019 neemt de gemachtigde van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

1.7. Op 19 juni 2019 neemt de gemachtigde van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing houdende een inreisverbod. Dit is de bestreden beslissing waarvan 

de motieven luiden als volgt: 

 

“Aan Mevrouw 

(…) 

wordt een inreisverbod voor 6 jaar opgelegd, 

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

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

begeven.  De beslissing tot verwijdering van 19.06.2019 gaat gepaard met dit inreisverbod &  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:  Overeenkomstig artikel 74/11, §1, vierde lid van 

de Wet 15/12/1980:  Gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van zes 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 deelname aan bendevorming, diefstal 

met braak,inklimming of valse sleutels, feiten  waarvoor zij op 26.06.2017 werd veroordeeld door de 

correctionele rechtbank van Brugge tot een definitief geworden gevangenisstraf  van 6 maanden!  

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare  orde te kunnen schaden.   

Artikel 74/13.   

Betrokkene heeft op het ogenblik van de politie controle verklaard dat zij haar tante kwam bezoeken. Ze 

heeft dus familie in België.  Artikel 8 van het Europees Verdrag van de rechten van de Mens beschermt 

in eerste instantie de familie in de strikte zin van het  woord, deze bescherming is heel zelden 

toepasbaar op andere verwanten, zelf wanneer die een belangrijke rol spelen binnen' deze  familie. 

Tussen betrokkene en haar tante van zijn familie bestaan er geen particuliere banden van 

afhankelijkheid behalve banden van  normale affectie. Betrokkene heeft ook geen vrees in kader van 

art. 3 EVRM vermeld.  Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing 

rekening gehouden met de bepalingen van  artikel 74/13.  Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale 

wijze in België te verblijven en om de openbare orde zwaar te verstoren. Gelet  op al deze elementen, 

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

6 jaar proportioneel.“ 

 

1.8. Op 26 juni 2019 dient de verzoekende partij een asielaanvraag in. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet 

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

de verzoekende partij te leggen. 
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2.2. De verzoekende partij heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid 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), “doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 

39/60”. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 74/11 van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en 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). 

 

Haar enig middel licht de verzoekende partij in haar synthesememorie toe als volgt: 

 

“11.2.1. Artikel 74/11, §1 Vreemdelingenwet luidt als volgt:  "Art. 74/11.f1 § 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.  [2 De maximale termijn van drie jaar 

bedoeld in het tweede lid wordt  op maximum vijf jaar gebracht indien  10 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.]2  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."  De verwerende partij 

motiveert:  Overeenkomstig artikel 74/11, §1, vierde lid van de Wet 15/12/1980:  Gaat de beslissing tot 

verwijdering gepaard met een inreisverbod van zes 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 deelname aan bendevorming, diefstal met braak,inklimming of valse sleutels, 

feiten  waarvoor zij op 26.06.2017 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brugge tot een 

definitief geworden gevangenisstraf  van 6 maanden.  Gezien de maatschappelfjke impact van deze 

feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare  orde te kunnen 

schaden.  De verwerende partij stelt dat de gevangenisstraf definitief geworden  is, doch dit klopt niet.  

Er namelijk verzet aangetekend tegen dit verstekvonnis (zie stuk 3).  Op heden is het nog niet duidelijk 

of dit verzet ontvankelijk werd  verklaard (de zitting moet nog plaatsvinden), doch de verzoekende  partij 

zal niet nalaten hier op terug te komen zodra zij hieromtrent  nadere informatie heeft.  De verzoekende 

partij blijft immers haar onschuld uitschreeuwen.  Mocht dit verzet worden ingewilligd, dan kan slechts 

worden  vastgesteld dat het thans bestreden inreisverbod steunt op de  verkeerde assumptie dat deze 

straf van 6 maanden definitief geworden  zou zijn.  In dat geval werden artikel 74/11, §1, eerste lid VW, 

artikel 74/11, §1,  derde lid VW en het beginsel van de materiële motiveringsverplichting  manifest 

geschonden!  De materiële motiveringsplicht gebiedt immers dat iedere  bestuurshandeling gedragen 

wordt door motieven die in rechte en in  feite aanvaardbaar zijn en blijken, hetzij uit de beslissing zelf, 

hetzij uit  het administratief dossier.  Dit impliceert dat de thans bestreden beslissing steun moet vinden 

in  de juridische en feitelijke elementen uit het dossier.  De materiële motiveringsplicht waaraan moet 

worden voldaan bij het  nemen van de bestreden beslissing impliceert dat dit besluit gedragen  moet zijn 

door motieven die zowel feitelijk juist als juridisch correct zijn.  De materiële motiveringsplicht creëert 

dus plichten voor het bestuur op  het ontologische vlak van de besluitvorming. De zijnsgrond van het  

besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing van het  toepasselijke materiële en 

formele recht (juridische motieven) op de  feiten uit de het administratief dossier.  De materiële 

motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio essendi van  het besluit.  Cf. daaromtrent DE STAERCKE:  

"De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling  gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar  zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief  

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist  en draagkrachtig (dit wil zeggen 

de beslissing rechtens kunnen dragen  en verantwoorden) zijn  (J. DE STAERCKE, Algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk  burgerschap. Beginselen van de openbare dienst. 

Brugge Vandenbroele 2002,  randnummer. 19)  Mocht de straf niet definitief zijn, dan rust de thans 

bestreden  beslissing op verkeerde motieven.  11.1.2. De verwerende partij motiveert tevens:  Artikel 

74/13 * 
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Betrokkene heeft op het ogenblik van de politie controle verklaard dat zij haar tante kwam bezoeken. Ze 

heeft dus familie in België.  Artikel 8 van het Europees Verdrag van de rechten van de Mens beschermt 

in eerste instantie de familie in de strikte zin van het  woord, deze bescherming is heel zeiden 

toepasbaar op andere verwanten, zelf wanneer die een belangrijke rol spelen binnen deze  familie. 

Tussen betrokkene en haar tante van zijn familie bestaan er geen particuliere banden van 

afhankelijkheid behalve banden van  normale affectie. Betrokkene heeft ook geen vrees in kader van art 

3 EVRM vermeld,  Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing 

rekening gehouden met de bepalingen van  artikel 74/13,  Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale 

wijze in België te verblijven en om de openbare orde zwaar te verstoren, Gelet  op al deze elementen, 

het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde, is een inreisyerbod van  

6 jaar proportioneel. 

De verzoekende partij kwam nochtans haar vriendin (al van vóór haar  repatriëring dd. 1 maart 2017). 

Ze bleven in contact met elkaar  gedurende haar verwijdering.  Het is echter zeer moeilijk om haar 

relatie verder te zetten in haar  herkomstland omdat haar vriendin (A.D. (…)) in België de  

vluchtelingenstatus verkreeg en haar geaardheid aldaar niet aanvaard  wordt. Dit is ook de reden 

waarom zij op heden tevens om  internationale bescherming heeft verzocht.  De verwerende partij 

verwijst hier niet naar.  Vraag is hoe dit komt (de raadsman van de verzoekende partij beschikt  op 

heden niet over het administratief dossier). Had zij schrik en durfde  zij dit niet te zeggen? Of werd zij 

niet treffelijk door de verwerende partij  gehoord?  In elk geval dreigt onderhavig inreisverbod artikel 8 

EVRM te  schenden.  Deze bepaling luidt als volgt: "1 Eenieder heeft recht op eerbiediging  van zijn 

privé-ieven, 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  van 's iands veiligheid, de 

openbare veiligheid, of het economisch  welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en 

het  voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of  de goede zeden, of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden  van anderen."  Indien een schending van artikel 8 van het 

EVRM wordt aangevoerd,  gaat de Raad vooreerst na of er een begin van bewijs wordt  voorgelegd van 

een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM.  Indien uit het administratief dossier blijkt dat de 

verwerende partij op de  hoogte was van het feit dat verzoekende partij een relatie onderhield  met A.D. 

(…), dan wel dat de verwerende partij het hoorrecht  niet serieus heeft uitgevoerd, dan kan slechts 

worden vastgesteld dat  de verwerende partij geen correcte belangenafweging gevoerd heeft  van het 

gezinsleven van verzoekende partij enerzijds en het belang  van de Belgische Staat om haar verwijderd 

te zien anderzijds.  11.1.3. Aldus werden in dat geval artikel 8 EVRM manifest geschonden,  evenals 

artikel 74/11, §1 VW dat tevens voorziet dat de verwerende  partij moet rekening houden met de 

specifieke omstandigheden van elk  geval.  Bovendien kan men zich, in de mate dat de gevangenisstraf 

definitief  zou zijn en het verzet dus niet zou worden ingewilligd, afvragen in  welke mate de 

verzoekende partij op heden nog een "ernstige  bedreiging" kan worden genoemd voor de openbare 

orde.  Deze bepaling, zoals voorzien in artikel 74/11, §1, derde lid VW vormt  een omzetting van artikel 

11 van de richtlijn 2008/115/EG:  2. De duur van het inreisverbod wordt volgens alle relevante  

omstandigheden van het individuele geval bepaald, en bedraagt in  principe niet meer dan vijf jaar. De 

duur kan meer dan vijf jaar  bedragen indien de onderdaan van een derde land een ernstige  bedreiging 

vormt voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de  nationale veiligheid.  Zo stelt het Hof van 

Justitie in de zaak Zh en o t. Nederland (C-554/13)  dd. 11 juni 2015:  In die omstandigheden 

veronderstelt het begrip „gevaar voor de  openbare orde" als bedoeld in artikel 7, lid 4, van die richtlijn, 

hoe dan  ook dat er, naast de verstoring van de maatschappelijke orde die bij  elke wetsovertreding 

plaatsvindt, sprake is van een werkelijke, actuele  en voldoende ernstige bedreiging die een 

fundamenteel belang van  de samenleving aantast (zie naar analogie arrest Gaydarov, C-430/10,  

EU.C.2011:749, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).  61 Daaruit volgt dat in het kader van een 

beoordeling van dat begrip  alle feitelijke en juridische gegevens betreffende de situatie van de  

betrokken derdelander waardoor kan worden verduidelijkt of diens  persoonlijke gedragingen een 

dergelijke bedreiging vormen, relevant  zijn.  62 In het geval van een derdelander die wordt verdacht van 

het plegen  van een naar nationaal recht als misdrijf strafbaar gesteld feit of  daarvoor strafrechtelijk is 

veroordeeld, behoren bijgevolg de aard en de  ernst van dat feit en het tijdsverloop sinds het plegen 

ervan, tot de  gegevens die in dat verband relevant zijn.  In casu blijkt geenszins dat de verwerende 

partij er rekening mee heeft  gehouden dat de feiten dateren van de periode t.e.m. 12 december  2016 

(zie vonnis correctionele rechtbank) en zijn dus méér dan 2,5 jaar  geleden plaatsvonden.  Ze heeft zich 

louter op de gevangenisstraf gebaseerd, doch is niet  daadwerkelijk nagegaan of de verzoekende partij 

wel nog kan  beschouwd worden als een werkelijke, actuele en voldoende ernstige  bedreiging voor 

onze samenleving.  Nochtans is het Hof van Justitie van oordeel dat dit wel degelijk dient te  gebeuren.  

11.1.4. De thans bestreden beslissing houdt nochtans een bijzonder ernstige  maatregel in, waarvan de 

impact op het leven van verzoekende partij  moeilijk kan overschat worden.  In die zin meent 
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verzoekende partij dan ook dat het thans opgelegde  inreisverbod artikel 74/11, §1 VW, de materiële 

motiveringsverplichting  en artikel 8 EVRM schendt.”   

 

3.2. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

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

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

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

toepasselijke wettelijke bepaling artikel 74/11, §1 van de Vreemdelingenwet, waarvan de schending 

eveneens door de verzoekende partij wordt aangevoerd. 

 

Dit artikel luidt als volgt:  

 

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

omstandigheden van elk geval.  

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

gevallen : 1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 2° indien een 

vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.  

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

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

gebruikt, teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden; 2° de 

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

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

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

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

veiligheid."  

 

De Raad wijst erop dat krachtens artikel 74/11, §1, eerste lid van Vreemdelingenwet, de duur van het 

inreisverbod dient te worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden 

van elk geval. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 

Vreemdelingenwet, blijkt dat artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet een onderdeel betreft van de 

omzetting van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 

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 (Pb.L. 24 

december 2008, afl. 348, 98 e.v.). In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding met betrekking tot 

artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet en het inreisverbod het volgende benadrukt: “De richtlijn legt 

echter op dat men tot een individueel onderzoek overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met 

“alle omstandigheden eigen aan het geval” en dat men het evenredigheidsbeginsel respecteert.” (Parl. 

St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23).  

 

3.3. De verzoekende partij betoogt dat in de bestreden beslissing geen ernstige belangenafweging is 

gemaakt betreffende artikel 8 van het EVRM en dat er ook een schending van artikel 74/11 van de 

Vreemdelingenwet voorligt dat voorziet dat de verwerende partij rekening moet houden met de 

specifieke omstandigheden van dit geval. Zij stelt dat zij haar vriendin kwam bezoeken, dat deze 

persoon al haar vriendin is van voor haar repatriëring op 1 maart 2017, dat zij in contact bleven met 

elkaar gedurende haar verwijdering, dat het zeer moeilijk is haar relatie verder te zetten in haar 

herkomstland omdat haar vriendin mevrouw A.D. in België de vluchtelingenstatus verkreeg en haar 

geaardheid aldaar niet aanvaard wordt, dat de verwerende partij hier niet naar verwijst. De verzoekende 

partij wijst erop dat de verwerende partij in haar verweernota stelt dat de verzoekende partij gesteld 

heeft dat zij bij haar vriendin inwoont evenals dat zij met haar vriendin contact is blijven onderhouden 

sinds haar repatriëring in 2017. Zij meent dat het inreisverbod artikel 8 van het EVRM dreigt te 

schenden. Betreffende het bestaan van een gezinsleven stelt de verzoekende partij dat de verwerende 

partij op de hoogte was van het feit dat zij een relatie onderhield met mevrouw A.D. Voorts repliceert de 

verzoekende partij op de verweernota waar gesteld wordt dat een inreisverbod geen 

verwijderingsmaatregel inhoudt en dus geen breuk van de familiale relaties tot gevolg kan hebben. Zij 

betoogt dat de verwerende partij hiermee over het hoofd ziet dat haar partner vluchteling is en niet 

zomaar België kan verlaten, dat zij afkomstig is uit Servië en dus niet onderworpen is aan de visumplicht 

en in principe gedurende 90 dagen legaal in België kan verblijven om haar vriendin te bezoeken, dat de 

thans bestreden beslissing dergelijke contacten en bezoeken gedurende zes jaar lang onmogelijk dreigt 
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te maken, dat zij wel degelijk belang heeft bij het aanvoeren van een schending van artikel 8 van het 

EVRM.  

 

3.4. In casu, stelt de Raad vast dat noch uit de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier 

blijkt dat de verwerende partij enigszins een individueel onderzoek heeft gedaan bij het bepalen van de 

duur van het inreisverbod waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden, zijnde 

‘alle omstandigheden eigen aan het geval’. Er wordt bij de bepaling van de duur in de bestreden 

beslissing immers geen rekening gehouden met het feit dat de verzoekende partij een vriendin heeft in 

België bij wie zij inwoont en met wie zij reeds een relatie had voor haar repatriëring op 1 maart 2017. 

Deze gegevens blijken uit de stukken van het administratief dossier. Uit het ‘Rapport administratif’ van 

16 juni 2019 blijkt dat de verzoekende partij bij het aantreffen door de politie op 16 juni 2019 vergezeld 

werd door mevrouw D.A. die verklaart dat de verzoekende partij haar vriendin is en bij haar inwoont in 

Zwijndrecht. Uit een ‘Rapport DID’ van 13 januari 2017 blijkt voorts dat de verzoekende partij sinds 12 

december 2016 opgesloten was in de gevangenis van Brugge en aldaar bezoek kreeg van mevrouw 

D.A., haar vriendin, zijnde een erkend vluchtelinge van Bosnische herkomst. In een vragenlijst, ingevuld 

in de gevangenis op 2 februari 2017, antwoordt de verzoekende partij op de vraag of zij een stabiele 

relatie heeft in België bevestigend en verduidelijkt zij dat zij een relatie heeft in Antwerpen met mevrouw 

D.A.  

 

Waar de verwerende partij betoogt in haar verweernota dat het feit dat zij geen rekening hield met de 

relatie met haar vriendin enkel aan de verzoekende partij te wijten is daar zij bepaalde informatie niet 

heeft meegedeeld met de autoriteiten, gaat zij er aan voorbij dat niet vereist wordt dat bij het bepalen 

van de duur van het inreisverbod enkel rekening gehouden wordt met de verklaringen van de 

verzoekende partij, doch wel met alle omstandigheden eigen aan het geval. Het feit dat de verzoekende 

partij zelf niet verklaard heeft dat zij inwoonde bij haar vriendin, doch dat de vriendin dit verklaarde, doet 

geen afbreuk aan het feit dat de omstandigheid van het hebben van een relatie met en het inwonen bij 

haar vriendin bekend was in hoofde van de verwerende partij.  

 

3.5. Het hebben van een relatie met een vriendin is niet zonder enig belang bij het beoordelen van (de 

duur van) het inreisverbod, daar een dergelijke maatregel, onder meer door de duur ervan, een 

mogelijke schending kan opleveren van het recht op een gezinsleven met deze vriendin. De verwerende 

partij kan niet dienstig betogen dat niet kan ingezien worden hoe een beslissing die geen beëindiging 

van een verblijfsrecht noch een verwijderingsmaatregel inhoudt een inbreuk van de gezinsrelaties tot 

gevolg zou kunnen hebben. Immers is het mogelijk dat een verbod om gedurende zes jaar België 

binnen te komen een breuk van de gezinsrelaties tot gevolg zou hebben, waarbij alsdan moet worden 

overgegaan tot een belangenafweging.  

 

Waar de verwerende partij hierbij nog verwijst naar het arrest nr. 88 895 van 3 oktober 2012 van de 

Raad, wordt opgemerkt dat in de continentale rechtstraditie vonnissen en arresten geen 

precedentenwaarde hebben. Bovendien toont de verwerende partij niet in concreto aan dat de feitelijke 

elementen die aan de grondslag lagen van het vernoemde arrest kunnen worden vergeleken met de 

feiten die onderhavige zaak kenmerken, te meer nu de bestreden beslissing in het arrest waarnaar de 

verwerende partij verwijst een beslissing van de commissaris-generaal tot weigering van 

inoverwegingname van een asielaanvraag in hoofde van een onderdaan van een veilig land van 

herkomst betrof, terwijl in casu de bestreden beslissing een inreisverbod betreft. 

 

Bovendien wijst de Raad erop dat de verwerende partij verwijst naar een arrest waarbij gesteld wordt 

dat bij een gebrek aan een verwijderingsmaatregel een schending van het gezinsleven niet aan de orde 

is, doch dat in casu dient vastgesteld te worden dat er wel degelijk sprake is van een 

verwijderingsmaatregel. Het enkele feit dat de in casu bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel 

is, doch wel een inreisverbod dat gepaard gaat met een verwijderingsmaatregel, doet aan voormelde 

vaststelling geen afbreuk.  

 

3.6. De Raad stelt aldus vast dat uit de stukken van het administratief dossier en uit de nota met 

opmerkingen blijkt dat de verwerende partij op de hoogte was van het gezinsleven van de verzoekende 

partij in België, met name haar relatie met en verblijf bij haar vriendin. Daargelaten de vraag of de relatie 

met en het inwonen bij haar vriendin in België een beschermingswaardig gezinsleven is in de zin van 

artikel 8 van het EVRM en daargelaten de vraag of de aanwezigheid van haar vriendin in België een 

voldoende wegend element is om het inreisverbod in te korten, stelt de Raad vast dat uit de motieven 

van het inreisverbod niet kan worden afgeleid dat met deze specifieke omstandigheid rekening werd 

gehouden.  
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Nochtans, zoals hierboven werd aangegeven, zit de verplichting om een dergelijk onderzoek te voeren 

vervat in artikel 74/11, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet.  

 

3.7. De Raad kan in casu niet vaststellen dat de verwerende partij is overgegaan tot een zorgvuldige 

beoordeling, zoals zij behoorde te doen in het licht van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, gelet op 

de door haar gekende relatie van de verzoekende partij met haar partner.  

 

De Raad heeft niet de bevoegdheid om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid.  

 

De Raad kan enkel vaststellen dat de bestreden beslissing geen enkele afweging maakt betreffende het 

gezinsleven met haar partner. Dit blijkt evenmin uit het administratief dossier.  

 

Voor zover de verwerende partij in haar nota met opmerkingen enerzijds het bestaan van een 

beschermingswaardig gezinsleven van de verzoekende partij met haar vriendin lijkt te betwisten en 

anderzijds overgaat tot een belangenafweging betreffende voormeld gezinsleven, dient erop gewezen te 

worden dat een a posteriori-motivering in de nota met opmerkingen van de verwerende partij geen 

onregelmatigheid in de bestreden beslissing vermag te herstellen. 

 

3.8. Een schending van de materiële motiveringsplicht en artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet wordt 

aannemelijk gemaakt.  

 

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

bestreden beslissing.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel niet tot een ruimere 

vernietiging kan leiden, dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; 

RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

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

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


