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 nr. 234 026 van 13 maart 2020 

in de zaken RvV X / II en X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROELS 

Graanmarkt 17 

9300 AALST 

  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 de verzoekschriften die X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 16 september 

2019 en 3 oktober 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 4 

september 2019 tot het opleggen van een inreisverbod. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.  

 

Gelet op de beschikkingen van 7 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 februari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. NABLI, die loco advocaat P. ROELS verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat M. MISSEGHERS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 4 september 2019 wordt de verzoekende partij een inreisverbod (bijlage 13sexies) gegeven. Dit is 

de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“INREISVERBOD 

Betrokkene werd gehoord door de PZ Dendermonde op 04/09/2019 en in deze beslissing werd rekening 

gehouden met haar verklaringen. 

Aan de Mevrouw, die verklaart te heten (1): 
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Naam : P. (..) 

voornaam : J. I. (..) 

geboortedatum : 21.02.1979 

geboorteplaats : Paramaribo 

nationaliteit : Suriname 

wordt een inreisverbod voor 2 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 04/09/2019 gaat gepaard met dit inreisverbod (2) 

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 met een inreisverbod omdat: 

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

 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Bij haar aanhouding op 03/09/2019 verklaart betrokkene dat zij sinds ergens in februari 2019 in België 

verblijft. Ze ondernam tot op heden geen stappen om haar verblijf in regel te stellen. Betrokkene levert 

geen bewijs dat het vermoeden van illegaal verblijf kan weerleggen. Betrokkene uitte de intentie om een 

wettelijke samenwoning op te starten. Ze ondernam echter geen concrete stappen om een officiële 

procedure op te starten. Bovendien, is een procedure wettelijke samenwoning geen verblijfsprocedure. 

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

Betrokkene meldde zich niet aan bij de gemeente van verblijf drie werkdagen na binnenkomst in het Rjik 

zoals artikel 5 van de Vreemdelingenwet het voorschrijft. Evenmin toont zij aan op hotel te verblijven. 

Zij verklaart dat zij sinds ergens in febrauri 2019 in België verblijft. Zij kwam zich pas melden bij de 

gemeente wanneer ze besliste om eventueel een dossier wettelijke samenwoning op te starten. 

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

Betrokkene heeft zich reeds niet aan de verwijderingsmaatregel gehouden. Betrokkene kreeg een bevel 

betekend om het grondgebied te verlaten op 28/05/2019. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd 

niet uitgevoerd. Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling, na een 

bevel om het grondgebied te verlaten, niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat 

een termijn van minder dan zeven dagen hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken. 

Een dwangverwijdering is proportioneel. Geen termijn wordt, gelet op wat voorafgaat, toegekend. 

Betrokkene verklaart bij haar aanhouding dat zij niet terug kan naar Suriname omdat ze geen geld heeft. 

Ze zou er, behalve haar grootmoeder, niet veel familie hebben. 

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

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

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig haar om aan te nemen dat zij in Suriname een ernstig en 

reëel risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen 

of bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan 

niet volstaan. 

Betrokkene verklaart dat zij niet lijdt aan een ziekte die een inbreuk op artikel 3 van het EVRM zou 

kunnen inhouden. 

Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter 

om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en 

dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een 

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zij n, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees 

Verdrag aan de orde zij n. Betrkokende zal bovendien eenmaal in het centrum nogmaals onderzocht 

worden door een arts die zal nagaan of betrokkene in het centrum kan verblijven en of zij ‘fit-to-fly’ is. Dit 

vormt een bijkomende garantie tegen een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM. 

Zij verklaart dat zij een partner heeft in België met wie zij feitelijk samenwoont. Het betreft V. D. C. (..) 

(24/06/1975). Hij is Belg. Het samenwonen met een Belg opent op zich geen verblijfsrecht. Het staat 

betrokkene om, wanneer zij terug in Suriname is, van daaruit een procedure op te starten om op 

wettelijke manier terug naar België te komen. Zij kan hiertoe ook een aanvraag indienen om het 

inreisverbod van twee jaar op te laten heffen in overeenstemming met de vigerende bepalingen ter 
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zake. Bovendien kan de partner betrokkene achterna reizen naar Suriname om daar de relatie verder te 

zetten. Zij kunnen gedurende de scheiding contact houden via de moderne communicatiemiddelen. 

Het familiale leven werd opgebouwd in een periode van illegaal verblijf. De overheid mengt zich dus niet 

wanneer zij beslist om betrokkene van haar grondgebied te verwijderen. Het belang van de overheid in 

haar strijd tegen de illegaliteit weegt hier op tegen het belang van betrokkene om haar familiale leven in 

de illegaliteit in België verder te zetten. In die zin betekent deze beslissing geen inbreuk op artikel 8 van 

het EVRM. 

Betrokkene verklaart verder dat zij ook nog een minderjarige dochter heeft F. S. (..) (10/09/2006) die bij 

vriendinnen in België zou verblijven. Wanneer de politie hierover verdere vragen stelt, zegt betrokkene 

dat de dochter eigenlijk j. (..) heet met haar voornaam en dat ze niet in België maar in Nederland bij 

vriendinnen zou verblijven. Bij wie ze precies verblijft kan betrokkene niet vertellen, dat zou wisselen. Ze 

zou sporadisch telefonisch contact met deze dochter hebben. Het is duidelijk dat, indien het verhaal 

over de dochter klopt, betrokkene niet echt betrokken is bij de opvoeding van het kind. Bovendien vormt 

ze met dit minderjarig kind geen familiale cel in België. De repatriëring van betrokkene zal er niet toe 

leiden dat haar relatie met het minderjarig kind verstoord wordt. Ze kan immers ook vanuit Suriname 

telefonisch contacten onderhouden met haar dochter. De belangen van het minderjarig kind zijn door 

deze beslissing dus niet noodzakelijk geschaad.  

In bovenstaande paragrafen gingen wij uitvoering in op het familiale leven en de gezondheidstoestand 

van betrokkene. We stellen ook vast dat de belangen van het minderjarig kind van betrokkene niet 

geschaad zijn. Aldus hielden wij rekening met artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

twee jaar. 

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

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

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

Het opleggen van een inreisverbod van twee jaar doet geen afbreuk aan de overwegingen die werden 

aangevoerd in het kader van de artikels 3 en 8 van het EVRM.  

(..)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij twee ontvankelijke verzoekschriften heeft ingediend 

tegen dezelfde bestreden beslissing. Ter terechtzitting wijst de voorzitter op artikel 39/68-2 van de 

vreemdelingenwet dat bepaalt:  

 

“Indien een verzoekende partij meerdere ontvankelijke verzoekschriften heeft ingediend tegen dezelfde 

bestreden beslissing dan worden deze beroepen van rechtswege gevoegd. In dit geval oordeelt de 

Raad op grond van het als laatste ingediende verzoekschrift, tenzij de verzoekende partij uitdrukkelijk 

aan de Raad en ten laatste ter terechtzitting, het verzoekschrift aanduidt op grond waarvan hij dient te 

oordelen. De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van de overige ingediende 

verzoekschriften.  

Betreft het een collectief beroep, dan oordeelt de Raad op grond van het als laatste ingediende 

verzoekschrift, tenzij alle verzoekende partijen uitdrukkelijk en collectief aan de Raad en ten laatste ter 

terechtzitting, het verzoekschrift aanduiden op grond waarvan hij dient te oordelen. De verzoekende 

partijen worden geacht afstand te doen van de overige ingediende verzoekschriften.” 

 

Aan de advocaat van verzoekende partij wordt ter terechtzitting gevraagd of verzoekende partij een 

voorkeur heeft voor één van de neergelegde verzoekschriften. De voorzitter verduidelijkt dat indien de 

verzoekende partij niet uitdrukkelijk een voorkeur aanduidt, de Raad zal oordelen op grond van het 

laatst ingediende verzoekschrift, in casu het verzoekschrift dat op 3 oktober 2019 werd ingediend, 

ontvangen door de Raad op 7 oktober 2019 en gekend is onder het rolnummer 238 185. De 

verzoekende partij zal dan geacht worden afstand te doen van het andere verzoekschrift, gekend onder 

rolnummer 237 984 en ingediend op 16 september 2019 en ontvangen door de Raad op 17 september 

2019. 

 

Met toepassing van artikel 39/68-2 van de vreemdelingenwet worden de beroepen met nrs. 237 984 en 

238 185 van rechtswege gevoegd. 

 

Ter terechtzitting stelt de advocaat van de verzoekende partij dat verzoekende partij het meest recente 

beroep behandeld wenst te zien. Gelet op het voorgaande dient de Raad, conform het bepaalde in 

artikel 39/68-2 van de vreemdelingenwet te oordelen op grond van het verzoekschrift gekend onder 

rolnummer 238 185. 
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekende partij betoogt als volgt: 

 

“2.2.1. NOPENS HET OPLEGGEN VAN HET INREISVERBOD 

 

(I) NOPENS DE VERMEENDE EERBIEDIGING VAN ART. 8 VAN HET EUROPEES VERDRAG VOOR 

DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN (HIERNA AFGEKORT: EVRM) 

 

4. 

Uit de inhoud van de bestreden beslissing blijkt dat het gezinsleven van verzoekster met dhr. V. D. (..) 

niet wordt betwist. 

Wat betreft het gezinsleven met haar dochter S. (F. (..)) is de bestreden beslissing onduidelijk. Wat er 

ook van zij, de relatie tussen een moeder en een minderjarige dochter (in casu van 11-12 jaar) valt 

uiteraard wé binnen het toepassingsgebied van art. 8 EVRM (ook al zou de dochter nu en dan bij 

vriendinnen verblijven). 

5. 

Verwerende partij betoogt dat het inreisverbod toch verenigbaar zou zijn met het gezinsleven (en art. 8 

EVRM) om reden dat verzoekster 

-contact zou kunnen houden met haar vriend (dhr. V. D. (..)) via de moderne communicatiemiddelen; 

-contact zou kunnen houden met haar dochter (Sara) via telefonische contacten; 

Zulke motivering is redelijkerwijze niet in overeenstemming te brengen met art. 8 EVRM. 

De verwijzing naar de mogelijkheid voor verzoekster om zich te bedienen van moderne 

communicatiemiddelen, is onverenigbaar met het recht op de eerbiediging van het gezinsleven zoals 

ingevuld door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde reeds bij herhaling dat het recht op een 

gezinsleven het recht inhoudt om samen te leven, dat nl. één van de fundamentele elementen vormt van 

het recht op eerbiediging van het gezinsleven. 

Verzoekster wijst op het het arrest van het EHRM dd. 16 april 2013, UDEH t/ Zwitserland, klachtnr. 

12020/09 (eigen onderlijning): 

53. Lastly, the Government claimed that the contacts between the first applicant and his two daughters 

would not be rendered impossible if he were to return to Nigeria. The Court observes that, in a decision 

of 25 January 2011, the Federal Office of Migration imposed on the first applicant a ban on entering 

Switzerland with effect until 26 January 2020. As to the possibility for the applicants to request a 

temporary or indefinite suspension of the expulsion measure, a possibility that arose from the said 

decision (see paragraphs 18 and 21 above), the Court takes the view that, even if the competent 

authorities were to grant such a request, the temporary measures could by no means be regarded as 

replacing^ the applicants’ right to enjoy their right to live together; which constitutes one of the 

fundamental aspects of the right to respect for family life  

(see, mutatis mutandis, Agraw v. Switzerland, no. 3295/06, ƒ 51, and Mengesha Kimfe v. Switzerland, 

no. 24404/05, §§ 69-72, both of 29 July 2010). 

Het Hof oordeelt aldus uitdrukkelijk dat het recht om samen te leven een fundamenteel element vormt 

van het recht op eerbiediging van het gezinsleven. 

In haar noot m.b.t. dit arrest overweegt wijlen prof. S VAN WALSUM (stuk 7): 

Dergelijke incidentele bezoeken, voor zover ze al tot de reële mogelijkheden behoren, kunnen nooit als 

compensatie gelden voor de inbreuk die zou worden gemaakt in het recht om samen te leven, dat een 

van de fundamentele elementen vormt van het recht op respect voor het gezinsleven. Dit zie ik zelf als 

een belangrijke overweging, omdat wel eens wordt gesteld dat moderne communicatiemiddelen, zoals 

skype of e-mail, het mogelijk maken om gezinsleven op een afstand te voeren. Hiermee geeft het EHRM 

aan dat het recht om in elkaars fysieke nabijheid te fijn, wezenlijk is aan het recht op respect voor het 

gezinsleven. 

M.a.w.: het recht om in elkaars fysieke nabijheid te verblijven is een fundamenteel aspect van het recht 

op eerbiediging van het gezinsleven zodat verwerende partij in het kader van de belangenafweging in 

het kader van art. 8 EVRM niet kan volstaan naar de aanwezigheid van moderne 

communicatiemiddelen, inzonderheid niet voor de dochter die nauwelijks 12 jaar jaar oud is, niet 

vertrouwd is met de moderne communicatiemiddelen en uiteraard aangewezen en afhankelijk is van de 

gebruikelijke dagdagelijkse zorg en begeleiding van/ door verzoekster (= haar moeder). 

Een schending van art. 8 EVRM dient derhalve te worden aangenomen. 

De dochter van verzoekster loopt hier nota bene school en heeft haar vader nooit gekend, en is 

derhalve aangewezen op de zorg van haar moeder. Zij kan het schooljaar niet onderbreken en haar 

moeder achternavolgen.  
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2.2.2. NOPENS DE DUUR VAN HET INREISVERBOD 

 

7. 

De bestreden beslissing legt een inreisverbod op voor een periode van 2 jaar. 

Deze motivering blinkt vooreerst niet bepaald uit in duidelijkheid... Wat wordt bijvoorbeeld bedoeld met 

“gelet op al deze elementen ”, aangezien in de voorafgaande zin enkel wordt verwezen naar het illegaal 

verblijf van verzoekster. 

Blijkens de bestreden beslissing wordt de maximumduur opgelegd om reden dat  

-verzoekster “niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in België te verblijven; 

-belang van de immigratiecontrole; 

Deze motivering vormt geen afdoende verantwoording voor het opleggen van een inreisverbod voor een 

periode van 2 jaar. 

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

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. Uw Raad is in de uitoefening van haar wettelijk 

toezicht wel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag 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. 

(i)  Nopens de vermeende hardnekkigheid om illegaal op Belgisch grondgebied te verblijven 

8. 

De eerste overweging m.b.t. de duur van het inreisverbod is de suggestie dat verzoekster hardnekkig 

illegaal op Belgisch grondgebied zou verblijven. 

9. 

Voor de goede orde weze verduidelijkt dat verzoekster voorafgaandelijk aan de bestreden beslissing 1 

(— één) bevel om het grondgebied te verlaten heeft gekregen, en dit eerder recent, nl. op 28 mei 2019. 

De overweging dat verzoekster niet getwijfeld zou hebben om illegaal op Belgisch grondgebied te 

verblijven, is in wezen enkel een parafrasering van het gegeven dat verzoekster niet heeft voldaan aan 

haar terugkeerverplichting;.  

Hoewel de arresten van uw Raad geen precedentwaarde hebben, kan wel nuttig worden verwezen naar 

het arrest van uw Raad dd. 22 juni 2015 in de zaak RvV 164 525/11, en meer bepaald naar volgende 

overweging: 

“ De vaststelling dat de verzoeker weigert vrijwillig te vertrekken en dat er een duidelijke onwil is om het 

grondgebied te verlaten, voegen in wegen niets toe aan de vaststelling dat verzoeker niet aan de 

terugkeerverplichting heeft voldaan. Alle vaststellingen zijn terug te brengen dat de verzoeker geen 

gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd betekend op 19 juni 

2012.” 

En nog: 

“ De enkele vaststelling dat de verzoeker niet voldeed aan de terugkeerverplichting vermits hij geen 

gevolg gaf aan het op 19 juni 2012 betekende bevel om het grondgebied te verlaten, vaststelling die 

vervolgens wordt geparafraseerd in de vaststellingen dat de verzoeker vrijwillig weigert te vertrekken en 

dat er een duidelijke onwil is om het grondgebied te verlaten, volstaat niet. 

De voornoemde vaststellingen kunnen weliswaar op zich de beslissing tot het opleggen van een 

inreisverbod gronden, doch zij laat de verzoeker niet toe de redenen te kennen waarom hem een 

inreisverbod wordt opgelegd met de - in het loutere geval dat niet aan de terugkeerverplichting werd 

voldaan- wettelijke voorziene maximumduur van 3 jaar. ” 

Terzake kan ook nuttig verwezen naar de rechtspraak van de Raad van State dd. 22 maart 2016 (nr. 

234.228): 

“ De vaststelling dat verzoeker geen stappen heeft ondernomen om het grondgebied te verlaten houdt 

niets anders in dan de vaststelling dat verzoeker niet heeft voldaan aan de terugkeerverplichting en kan 

dan ook niet worden voorgesteld als een afzonderlijke motivering. ” 

Deze overweging geldt mutatis mutandis ook voor onderhavige zaak: de verwijzing naar het eerdere (en 

enige) bevel om het grondgebied te verlaten is in wezen niets anders dan de vaststelling dat verzoekster 

geen gevolg heeft gegeven aan de terugkeerverplichting. 

De duur van het inreisverbod dient het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke motivering, welke in 

casu ontbreekt, minstens gebrekkig te noemen is. 

(ii) Nopens het belang van de immigratiecontrole 

10. 

Ten slotte wijst verwerende partij nog op het belang van de immigratiecontrole en de vermeende 

afwezigheid van schending van art. 3 en art. 8 EVRM. 

Het belang van de immigratiecontrole is geen omstandigheid welke bepalend kan zijn bij bepaling van 

de duur van een inreisverbod. Hetzelfde geldt voor de vermeende eerbiediging van art. 3 en 8 EVRM.  
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Art. 74/11 van de Vreemdelingenwet is de omzetting van art. 11 van richtlijn 2008/115/ EG 

(Terugkeerrichtlijn) en in het terugkeerhandboek, dat werd opgesteld om ervoor te zorgen dat de 

gemeenschappelijke normen en procedures in alle lidstaten op een uniforme manier worden uitgevoerd 

en dat als bijlage werd gevoegd bij de Aanbeveling (EU) 2017/2338 van de Commisie van 16 november 

2017 tot vaststelling van een gemeenschappelijk “terugkeerhandboek” (C/2017/6505) is uitdrukkelijk 

aangegeven dat bij het bepalen van de duur van het inreisverbod rekening wordt gehouden met alle 

relevante omstandigheden van het geval. 

Bij de bepaling van het inreisverbod dient met name rekening te worden gehouden met verzwarende of 

vernachtende omstandigheden waarvan de uitvaardigende autoriteit op de hoogte is, zoals de vraag of: 

-of tegen de betrokken onderdaan van een derde land in het  verleden al een terugkeer- of 

verwijderingsbesluit is uitgevaardigd, 

-of de betrokken onderdaan van een derde land in het verleden al hulp heeft gehad bij een vrijwillig 

vertrek en/of re-integratie; 

- of de onderdaan van een derde land het grondgebied van een lidstaat heeft betreden terwijl voor hem 

of haar een inreisverbod gold; 

- of de onderdaan van een derde land aan de terugkeerprocedure heeft meegewerkt of deze heeft 

tegengewerkt; 

- of de onderdaan van een derde land de bereidheid heeft getoond vrijwillig te vertrekken; 

Uw Raad oordeelde ook reeds in deze zin in haar arrest dd. 1 februari 2019 nr. 216 322 (cfr. randnr. 

3.3.4: “Bij de bepaling van de duur van het inreisverbod dient met name rekening te worden gehouden 

met verzwarende of verzachtende omstandigheden (...)”) 

In casu kan het belang van de immigratiecontrole niet als een verzwarende omstandigheid worden 

beschouwd. 

Een schending van art. 74/11 Vreemdelingenwet dient te worden aangenomen. 

(iii) Nopens de aanwezigheid van de dochter op Belgisch grondgebied 

11. 

De gemachtigde houdt bij de bepaling van de duur van het inreisverbod geen rekening met alle 

omstandigheden eigen aan de zaak, inzonderheid niet met de aanwezigheid van de minderjarige 

dochter van verzoekster op het Belgisch grondgebied en haar lopende schooltraject dat haar verhindert 

haar moeder te volgen naar Suriname. 

Uiteraard is het schooltraject van de dochter van verzoekster wel te beschouwen als een verzachtende 

omstandigheid welke het opleggen van een minder lang inreisverbod aan verzoekster rechtvaardigt. 

Uit niets blijkt dat met deze omstandigheid door de gemachtigde rekening werd gehouden bij de 

bepaling van de duur van het inreisverbod. 

Dit is een schending van art. 74/11 Vreemdelingenwet” 

 

3.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen in 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 (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 

28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

3.3. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt beoordeeld in het licht van de 

aangevoerde schending van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet.  

 

 Artikel 74/11, §1 van de vreemdelingenwet luidt: 

 

“§ 1 

De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. 

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

gevallen: 

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

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

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

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

gebruikt, teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden. 

2° de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie uitsluitend heeft 

aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op verblijf in het Rijk te behouden. 
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De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

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

veiligheid.” 

 

3.4. Conform voormelde bepaling moet de verwerende partij een inreisverbod afleveren wanneer blijkt 

dat er geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan of wanneer een vroegere 

verwijderingsmaatregel niet werd uitgevoerd. In casu blijkt dat op 4 september 2019 aan verzoekende 

partij een verwijderingsmaatregel werd gegeven zonder termijn voor vrijwillig vertrek waarbij ook wordt 

vastgesteld dat verzoekende partij geen gevolg heeft gegeven aan de verwijderingsmaatregel van 28 

mei 2019. Verder blijkt dat het beroep tegen de verwijderingsmaatregel van 4 september 2019 werd 

verworpen bij arrest nr. 232 154 van 3 februari 2020. Verzoekende partij maakt met haar betoog aldus 

niet aannemelijk dat de verwerende partij ten onrechte is overgegaan tot het treffen van het bestreden 

inreisverbod. 

 

3.5. Verzoekende partij uit voorts kritiek op de termijn van het inreisverbod. 

 

3.6. Verzoekende partij wijst erop dat zij slechts één bevel om het grondgebied te verlaten voorafgaand 

aan de bestreden beslissing heeft gekregen en meent dat de vaststelling dat zij illegaal op het 

grondgebied heeft verbleven slechts een parafrasering is van het feit dat zij niet aan de 

terugkeerverplichting heeft voldaan, maar zij gaat er met haar betoog volledig aan voorbij dat niet alleen 

het illegaal verblijf een reden vormt om haar een inreisverbod van twee jaar op te leggen, maar het 

geheel van de omstandigheden eigen aan haar zaak dat ertoe geleid heeft vast te stellen dat een 

inreisverbod voor twee jaar zeker proportioneel is in casu. Zo wijst de verwerende partij erop dat 

verzoekende partij al sinds februari 2019 in België verblijft zonder stappen ondernomen te hebben om 

haar situatie te regulariseren en zij heeft zich evenmin aan een eerdere verwijderingsmaatregel 

gehouden. Verder wordt vastgesteld dat er geen probleem inzake artikel 3 EVRM is bij terugkeer en 

wordt erop gewezen dat, wat betreft de feitelijke samenwoonst met een Belg dit geen verblijfsrecht 

opent en dat zij in Suriname de procedure kan opstarten om op een wettelijke manier terug te keren 

naar België. De verwerende partij wijst er ook op dat de partner verzoekende partij achterna kan reizen 

om in Suriname de relatie verder te zetten alsook dat zij gedurende de scheiding via moderne 

communicatiemiddelen contact kunnen houden. Daarbij benadrukt de verwerende partij ook dat het 

familiaal leven werd opgebouwd in een periode van illegaal verblijf. Wat betreft de minderjarige dochter 

oordeelt de verwerende partij nog dat het duidelijk is uit de verklaringen van verzoekende partij dat zij 

niet echt betrokken is bij de opvoeding van het kind en verzoekende partij geen familiale cel vormt met 

dit kind in België. De repatriëring van verzoekende partij verstoort de relatie met het kind niet, immers 

kan zij ook vanuit Suriname telefonisch contact onderhouden met het kind. Het is het geheel van die 

omstandigheden, en gelet op de duidelijke wil van verzoekende partij om illegaal op het grondgebied te 

verblijven, die in het belang van de immigratiecontrole ertoe nopen een inreisverbod van twee jaar op te 

leggen. Verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat uit de motivering niet blijkt wat bedoeld 

wordt met “gelet op al deze elementen” nu deze zinsnede voorafgegaan wordt door een uitgebreide 

bespreking van de elementen eigen aan de zaak van verzoekende partij.  

 

De verwijzing van verzoekende partij naar diverse rechtspraak van de Raad en de Raad van State is in 

casu niet dienstig nu, zoals uit voorgaande blijkt, de verwerende partij wel degelijk uitvoerig gemotiveerd 

heeft waarom een inreisverbod voor de duur van twee jaar in casu proportioneel is, daarbij rekening 

houdende met alle omstandigheden die de zaak van verzoekende partij kenmerken.  

 

3.7. Met haar betoog inzake het belang van de immigratiecontrole toont de verzoekende partij geenszins 

aan dat de verwerende partij in casu geen rekening heeft gehouden met alle relevante persoonlijke 

omstandigheden van verzoekende partij bij het bepalen van de duur van het inreisverbod. Gelet op de 

gegeven motivering waaruit duidelijk blijkt dat rekening werd gehouden met het aangevoerde 

gezinsleven, de afwezigheid van medische problemen die een terugkeer verhinderen en in het licht van 

de vaststelling dat verzoekende partij persisteerde in illegaal verblijf is het geenszins kennelijk onredelijk 

dat de verwerende partij met het oog op het belang van de immigratiecontrole in casu een inreisverbod 

voor twee jaar oplegt. Verzoekende partij maakt geenszins aannemelijk dat er bepaalde elementen over 

het hoofd werden gezien die maken dat het treffen van dergelijk inreisverbod kennelijk onredelijk is. 

 

3.8. Waar verzoekende partij voorts de schending aanvoert van artikel 8 EVRM en betoogt dat de relatie 

tussen verzoekende partij en haar minderjarig kind binnen het toepassingsgebied van artikel 8 EVRM 

valt, gaat verzoekende partij volledig voorbij aan haar eigen verklaring waaruit blijkt dat zij op 4 

september 2019 alsnog verklaarde dat haar dochter (°10 september 2006) in Nederland bij vriendinnen 
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verblijft maar dat ze niet precies weet waar en dat ze verder soms wel belt met haar dochter maar er 

verder geen contact mee heeft (zie “Synthesedocument telefoongesprek” met pz Dendermonde van 4 

september 2019).  

 

Het is aldus duidelijk dat verzoekende partij niet samenwoont met haar minderjarig kind.  

 

De Raad wijst in dit verband op rechtspraak van het EHRM dat de uitwijzing van een ouder die niet 

samenwoont met zijn/haar (minderjarige) kinderen niet dezelfde ontwrichtende impact heeft op het leven 

van deze kinderen als de uitwijzing van een ouder die wel als een gezin samenwoont met zijn/haar 

(minderjarige) kinderen, zeker indien contact via telefoon en internet mogelijk blijft vanuit het land 

waarnaar de ouder zal worden uitgewezen en er voor de kinderen geen beletsel bestaat om deze ouder 

te gaan opzoeken in diens land van herkomst (EHRM 18 oktober 2006, Üner / Nederland; EHRM 8 

januari 2009, Grant / het Verenigd Koninkrijk; EHRM 17 februari 2009, Onur / het Verenigd Koninkrijk). 

In casu dringt de vaststelling zich op dat geen nauwe band blijkt tussen verzoekende partij en haar kind 

en een derde de opvoeding en zorg voor dit kind op zich neemt. Er blijkt ook niet dat contact via telefoon 

en internet vanuit verzoeksters herkomstland, Suriname, niet mogelijk zal zijn. Er blijkt evenmin dat het 

kind mits begeleiding of indien het wat ouder is verzoekende partij niet kan opzoeken in het land van 

herkomst.  

 

De verwerende partij heeft dan ook geheel redelijk geoordeeld dat de verwijdering van verzoekende 

partij de belangen van het minderjarige kind niet schaadt nu telefonisch contact vanuit Suriname 

eveneens mogelijk is. Immers blijkt uit de verklaringen van verzoekende partij dat zij ook op die manier 

contact onderhoudt met haar kind vanuit België zodat er zich door de verwijdering van verzoekende 

partij in essentie geen wijziging voordoet in de manier waarop het contact met het kind plaatsvindt. Of dit 

nu vanuit België of vanuit Suriname is, is immers niet relevant.  

 

Waar verzoekende partij thans in het verzoekschrift haar verklaringen andermaal wijzigt en betoogt dat 

haar kind zich in België bevindt en hier school loopt, wijst de Raad erop dat deze verklaringen in het licht 

van haar eerdere verklaringen eerder ongeloofwaardig zijn, temeer verzoekende partij ook geen enkel 

objectief stavingstuk voorlegt van de aanwezigheid van haar kind op het Belgische grondgebied. 

Bijgevolg is het betoog inzake de duurtijd van het inreisverbod dienaangaande niet dienstig. 

Daarenboven, zelfs indien zou moeten aangenomen worden dat het kind zich wel in België bevindt, 

quod non, dan nog wijzigt dit niets aan de vaststelling dat verzoekende partij hiermee niet samenwoont 

en geen betekenisvolle rol speelt in de opvoeding en zorg ervan.  

 

Een schending van artikel 8 EVRM wordt op dit vlak niet aannemelijk gemaakt.  

 

Met betrekking tot de relatie met de Belgische partner betoogt verzoekende partij nog dat het contact 

kunnen onderhouden via moderne communicatiemiddelen niet verenigbaar is met het recht op 

gezinsleven.  

 

De Raad wijst er dienaangaande op dat de verzoekende partij en haar partner zich ervan bewust 

dienden te zijn dat de verblijfsstatus van de verzoekende partij er toe leidt dat het voortbestaan van het 

gezinsleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn (EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 108). In dat geval zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden 

sprake zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 

108; zie ook EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 142). 

 

Verzoekende partij maakt het bestaan van dergelijke uitzonderlijke omstandigheden niet aannemelijk.  

 

De Raad benadrukt daarbij dat het EVRM geen recht voor gezinsleden omvat om de plaats te kiezen 

waar zij hun gezinsleven wensen uit te bouwen (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Litouwen; EHRM 31 

januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). 

 

Verzoekende partij gaat volledig voorbij aan de gegeven motivering in de bestreden beslissing dat haar 

partner haar achterna kan reizen om het gezinsleven in Suriname verder te zetten. Zij kunnen aldus op 

die manier in elkaars fysieke nabijheid zijn. Verder is het ook geenszins strijdig met artikel 8 EVRM om 

te verwachten dat verzoekende partij via een procedure in het herkomstland een verblijfsrecht tracht te 

bekomen en dat in afwachting daarvan, zij en haar partner via moderne communicatiemiddelen contact 

onderhouden, temeer zoals reeds hoger gesteld, ook niet blijkt dat haar partner niet naar Suriname kan 

reizen om in elkaars aanwezigheid te zijn.  



  

 

 

RvV X en RvV X - Pagina 9 

 

Een schending van artikel 8 EVRM wordt ook op dit vlak niet aannemelijk gemaakt.  

 

3.9. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, in al zijn onderdelen ongegrond.   

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De zaken met rolnummers X en X worden gevoegd.  

 

Artikel 2 

 

De afstand van geding wordt vastgesteld in de zaak gekend onder rolnummer X 

 

Artikel 3 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien maart tweeduizend twintig door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


