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 nr. 234 071 van 16 maart 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Bij haar raadsman 

advocaat S. SCHUTT 

Van Noortstraat 16 

2018 ANTWERPEN 

  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 Filipijnse nationaliteit te zijn, op 10 maart 2020 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie van 5 maart 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot 

terugleiding naar de grens (bijlage 13septies) alsook van de beslissing van diezelfde gemachtigde van 5 

maart 2020 waarbij een inreisverbod van twee jaar wordt opgelegd (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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 maart 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 maart 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. SCHÜTT die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekster kwam op 4 november 1998 naar België met een visum type C. 
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Zij diende op 27 januari 2000 een regularisatieaanvraag in op grond van de wet van 22 december 1999, 

dewelke werd afgewezen bij beslissing van 20 augustus 2002.   

Op 15 mei 2003 werd aan de verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven. 

 

Op 16 en 25 maart 2004, en op 8 september 2004 diende de verzoekster verblijfsaanvragen in op grond 

van artikel 9, derde lid (oud) 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). De voornoemde verblijfsaanvragen werden allen verworpen.  

 

Op 5 november 2007 en op 8 december 2009 diende de verzoekster aanvragen in om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Bij gebrek aan positieve woonstcontrole, 

werden deze beide aanvragen niet in overweging genomen.  

 

Op 14 april 2011 diende de verzoekster nogmaals een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard, wegens gebrek 

aan buitengewone omstandigheden, bij beslissing van 31 januari 2012. 

 

Op 13 februari 2012 werd ten aanzien van de verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten 

getroffen (bijlage 13), uit het administratief dossier blijkt echter dat deze beslissing niet aan de verzoekster 

ter kennis werd gebracht. 

 

Op 05 maart 2020 treft de gemachtigde van de bevoegde minister (hierna: de gemachtigde) ten aanzien 

van de verzoekster een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten en een beslissing tot 

terugleiding naar de grens. 

 

Deze beslissingen, die gezamenlijk onder de vorm van een bijlage 13septies aan de verzoekster werden 

ter kennis gebracht op 5 maart 2020, zijn de eerste en de tweede bestreden beslissingen. Zij zijn als volgt 

gemotiveerd: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

 

Betrokkene werd gehoord door de ambtenaar van Dienst Vreemdelingenzaken op 05/03/2020 en in deze 

beslissing werd rekening gehouden met haar verklaringen. 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

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

naam: V. 

voornaam: V. S. 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Filipijnen 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, 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. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

 

 

 

Betrokkene is op het moment van haar arrestatie niet in het bezit van een geldig identiteitsdocment. 
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Betrokkene verklaart niet een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben. Betrokkene 

verklaart dat zij 2 kinderen heeft waarvan 1 in de Filipijnen woont en 1 die in de Verenigde Arabische 

Emiraten woont. Betrokkene verklaart tevens ook dat zij een depressie zou hebben maar zij neemt 

hiervoor geen medicatie. Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de 

bepalingen van artikel 74/13. 

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

n 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

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

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die haar 

betekend werden op 15/05/2003, 13/02/2012 en 02/04/2012. Deze vorige beslissingen tot verwijdering 

werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe 

beslissing. 

 

Betrokkene diende een aanvraag tot regularisatie van verblijf in dat definitief verworpen werd op 

20/08/2002 en dat aan haar met een bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend op 15/05/2003. 

Betrokkene diende vervolgens een verblijfsaanvraag in, in toepassing van art.9.3. Deze aanvraag werd 

op 05/01/2005 zonder voorwerp gezet en aan betrokkene betekend op 21/05/2005. 

 

Betrokkene heeft op 14/04/2011 een regularisatieaanvraag ingediend op basis van artikel 9bis van de wet 

van 15.12.1980. Deze werd onontvankelijk verklaard op 31/01/2012. Deze beslissing is op 02/04/2012 

aan betrokkene betekend met een bevel het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen na betekening. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen om de volgende redenen: 

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

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

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die haar 

betekend werden op 15/05/2003, 02/04/2012. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Betrokkene diende een aanvraag tot regularisatie van verblijf in dat definitief verworpen werd op 

20/08/2002 en dat aan haar met een bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend op 15/05/2003. 

Betrokkene diende vervolgens een verblijfsaanvraag in, in toepassing van art.9.3. Deze aanvraag werd 

op 05/01/2005 zonder voorwerp gezet en aan betrokkene betekend op 21/05/2005. 

 

Betrokkene heeft op 14/04/2011 een regularisatieaanvraag ingediend op basis van artikel 9bis van de wet 

van 15.12.1980. 

Deze werd onontvankelijk verklaard op 31/01/2012. Deze beslissing is op 02/04/2012 aan betrokkene 

betekend met een bevel het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen na betekening. 

Betrokkene verklaart dat zij naar België gekomen is om te werken. Betrokkene verklaart dat zij niet kan 

terugkeren naar haar thuisland wegens problemen met haar ex-man daar. Betrokkene brengt geen 

elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren terug te keren naar haar land 

van herkomst. 
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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 zijn om aan te nemen dat zij in de Filipijnen 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. 

 

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 

zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag 

aan de orde zijn.” 

 

Op 5 maart 2020 beslist de gemachtigde tevens om de verzoekster een inreisverbod van twee jaar op te 

leggen. Dit inreisverbod is de derde bestreden beslissing.  

 

2. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijk van de tenuitvoerlegging van de beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en van de beslissing tot terugleiding naar de 

grens 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien de uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die 

deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet, slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er ernstige 

middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden 

en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan 

worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

2.1. De eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid, van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats zoals 

bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen gewone 

vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of terugdrijvings-maatregel, kan 

hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing van de tenuitvoerlegging van 

deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

In casu bevindt de verzoekster zich in een welbepaalde plaats, zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 

van de vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringende karakter van de vordering tot schorsing 

van de terugdrijvingsmaatregel wettelijk vermoed. Dit wordt ook niet betwist door de verweerder. Het 

uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

2.2. De tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

In een eerste en enige middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

New York op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de 

materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van het hoorrecht dat voortvloeit uit artikel 

41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 
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Het enig middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“1. Artikel 8 EVRM bepaalt als volgt: 

 

1. Een ieder 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. 

 

2. Verzoekster vormt een gezin met haar Belgische partner, dhr. M. B. 

 

Zij hebben al acht jaar een relatie en wonen al bijna zeven jaar samen in België. 

 

Verzoekster heeft eind 2011, bij haar verhuis naar haar huidige woonplaats aan de (…)straat 57-59, 

gelijkvloers rechts te Antwerpen, haar nieuwe adres kenbaar gemaakt aan de verblijfsgemeente, en er 

werd door de wijkagent effectief overgegaan tot positieve woonstcontrole. 

 

De partner van verzoekster, M. B., is vanaf april 2013 medehuurder van het door verzoekster betrokken 

appartement. Hij heeft hier ook zijn domicilie gevestigd. 

 

Het is derhalve duidelijk dat verzoekster en haar partner een koppel vormen, en dit gedurende een lange 

tijd. Eén en ander wordt uitvoerig bevestigd door de verhuurders van het appartement (stuk 4). 

 

Het gezinsleven van verzoekers geniet grote sociale erkenning: verzoekster legt hierover schriftelijke 

getuigenissen voor (stukken 11 tot 21). 

 

De getuigenissen komen onder meer van buren en van personen betrokken bij de buurtwerking. 

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt vermeld dat verzoekster zou verklaard hebben dat zij 

geen gezinsleven in België zou hebben, hetgeen dus volledig onjuist is. Het is duidelijk dat tijdens de korte 

bevraging bij de politie de vraag naar het gezinsleven gecombineerd werd met de vraag naar het hebben 

van minderjarige kinderen. Verzoekster heeft verklaard dat zij geen minderjarige kinderen in België heeft, 

enkel meerderjarige kinderen die in het buitenland wonen. 

 

In ieder geval lijkt niet voldaan te zijn aan de hoorplicht, zoals die volgt uit artikel 41 van het Handvest van 

de Grondrechten van de Unie, nu de bevraging door de politie op een drafje werd afgewerkt en niet geleid 

heeft tot het noteren van correcte informatie nopens de situatie op gezinsvlak van verzoekster. Aldus is 

de bestreden beslissing tot stand gekomen op basis van onvolledige gegevens, hetgeen de 

motiveringsplicht schendt en de wettigheid van de beslissing aantast. 

 

2. In ieder geval blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing niet dat rekening werd gehouden met 

het privéleven van verzoekster in België, dus los gezien van haar relationele situatie, hoewel dit privéleven 

in aanmerking komt voor bescherming onder artikel 8 EVRM. 

 

Daarbij kon de gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing niet onwetend zijn van de zeer 

lange duur van het verblijf in België, nu er in de motivering van de beslissing wordt verwezen naar enkele 

bevelen om het grondgebied te verlaten, waarvan het eerste van zeer lang geleden dateert, met name 

van 2003. 

 

Door ook dit bevel te weerhouden als een element ter bevestiging van het vermeend risico op 

onderduiken, en door over dit bevel van 2003 te motiveren dat het niet werd uitgevoerd, erkent de 

gemachtigde het zeer lange verblijf van verzoekster in België. Deze omstandigheid diende aanleiding te 

geven tot een onderzoek naar het al dan niet tot stand zijn gekomen van innige sociale banden met het 

gastland, waaruit een beschermenswaard recht op privéleven kan voortvloeien, en dus tot een 

belangenafweging zoals voorzien in artikel 8 EVRM. Nu dit niet is gebeurd, is er schending van deze 

verdragsbepaling, alsook van het motiverings- en redelijkheidsbeginsel.  
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De motivering van de bestreden beslissing gaat inderdaad volledig voorbij aan het recht op privéleven 

van verzoekster. Nochtans wordt aangenomen dat een lang verblijf in een land tot het bestaan van sociale 

banden aanleiding geeft en ervoor zorgt dat de belangen van de betrokken vreemdeling in de verblijfsstaat 

gevestigd zijn. 

 

“Artikel 8 houdt het recht in op een persoonlijke ontwikkeling alsook het recht om relaties aan te gaan en 

te ontwikkelen met andere personen en de buitenwereld in het algemeen. Het behelst  aspecten van de 

sociale identiteit van een persoon (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 29 april 

2002, Pretty/Verenigd Koninkrijk, § 61). In die zin maakt het netwerk van persoonlijke, sociale en 

economische belangen onderdeel uit van het privéleven van elke persoon (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 95-96). Het privéleven bestaat uit de optelsom van alle banden die de 

vreemdeling met de Belgische samenleving is aangegaan. 

Het Hof overweegt dat de uitwijzing van een gevestigde vreemdeling zijn recht op eerbied voor zijn 

privéleven aantast. Artikel 8 beschermt immers het recht om banden met zijn naasten en met de 

buitenwereld aan te knopen en te onderhouden en omvat soms aspecten van de sociale identiteit van een 

individu, zodat het geheel van sociale banden tussen de gevestigde vreemdelingen en de gemeenschap 

waarin zij leven noodzakelijk deel uitmaken van het begrip ‘privéleven’ in de zin van artikel 8 (EHRM 23 

juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 63; EHRM 14 juni 2011, Osman/Denemarken, § 55; EHRM 2 juni 

2015, K.M./Zwitserland, § 46)”. 

(RvV nr. 165.580 van 12 april 2016) 

 

2.3.2.15. Wat betreft het privéleven, benadrukt het EHRM 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). Het EHRM stelt 

wel dat moet worden aanvaard dat het geheel van sociale banden tussen de “gevestigde vreemdelingen” 

(“immigrés établis”) en de gemeenschap waarin zij leven noodzakelijk deel uitmaakt van het begrip 

‘privéleven’ in de zin van artikel 8 van het EVRM. In die zin maakt het netwerk van persoonlijke, sociale 

en economische belangen onderdeel uit van het privéleven van elke persoon (EHRM 9 oktober 2003, 

“Slivenko/Letland” (GK), § 95-96). (RvV 229.136 van 22 november 2019) 

 

Ten bewijze van de realiteit van die sociale banden, verwijst verzoekster naar de reeds vermelde 

schriftelijke getuigenissen die op haarzelf én op haar relatie met een Belg betrekking hebben (stukken 11 

tot 21). Verzoekster verwijst ook naar meerdere getuigenissen die specifiek op haar betrekking hebben: 

psychiater Dr. J. P. heeft in hetzelfde gebouw zijn artsenpraktijk en kent verzoekster al acht jaar (stuk 22); 

verzoekster is patiënte bij het wijkgezondheidscentrum De Regent (stuk 23); verzoekster heeft 

gesolliciteerd voor de functie van thuishulp bij Dienstenhuis cvba te Antwerpen (stuk 24); de parochie-

vicaris P. L. bevestigt verzoekster te kennen als actief lid van de Filipijnse christelijke gemeenschap in 

Antwerpen (stuk 25). 

 

Er is dus sprake van een actieve maatschappelijke betrokkenheid van verzoekster in verschillende 

milieus, en van sociale banden die helemaal niet beperkt blijven tot de kring van personen afkomstig uit 

hetzelfde herkomstland: integendeel zijn bijna alle getuigenissen die verzoekster voorlegt afkomstig van 

personen met autochtone wortels. 

 

Verzoeker geniet derhalve in België van een door artikel 8 EVRM beschermd privéleven. Wanneer de 

gemachtigde van de Minister aan dit supranationaal beschermd recht afbreuk meende te moeten doen, 

door het nemen van de bestreden beslissingen, dan diende hij wel voorafgaand over te gaan tot een zo 

volledig mogelijk onderzoek en tot een afweging van de onderscheiden belangen van het individu en van 

de staat (fair balance-toets). 

 

Uit de rechtspraak van uw Raad blijkt dat deze belangenafweging zowel dient uitgevoerd in geval van het 

afnemen van een verblijfsrecht als in geval van het niet toekennen ervan c.q. het uitwijzen van de 

betrokken vreemdeling die niet over verblijfsrecht beschikte.  

 

Het stilzwijgen hierover in de formele motivering van de bestreden beslissing geeft aan dat genoemde 

afweging helemaal niet is gebeurd ten tijde van het beslissingsproces, laat staan dat zou zijn nagegaan 

of de voorgenomen beslissing in het licht van de onderscheiden belangen als billijk en rechtvaardig zou 

voorkomen. 

3. De bestreden beslissing, die de verwijdering van verzoekster met zich brengt, houdt duidelijk een 

aantasting in van het gezinsleven van verzoekster. 
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Opdat een dergelijke aantasting aanvaardbaar zou zijn, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn, 

zoals die met name blijken uit artikel 8.2 EVRM. 

 

Eén van die voorwaarden betreft de noodzakelijkheid van de overheidsinterventie, dus van de 

proportionaliteit ervan. 

 

Het is duidelijk dat dit ingrijpen op het gezinsleven niet proportioneel kan zijn. 

 

Verzoekster bevindt zich, als Filipijns staatsburger die gehuwd is met een Filipijn (stuk 6), doch met wie 

zij al zeer lang geen huwelijks leven meer beleeft, in een bijzondere positie, in die zin dat zij volgens het 

Filipijnse recht niet in de mogelijkheid is om uit de echt te scheiden. 

 

Verzoekster kan daardoor, ingeval van terugkeer naar de Filipijnen, geen oplossing bekomen voor haar 

onmogelijkheid om haar huidige relatie te officialiseren, door met haar Belgische partner te trouwen of 

door samen met hem een verklaring van wettelijke samenwoonst af te leggen. Hiervoor is immers vereist 

dat verzoekster de ongehuwde staat zou hebben. 

 

Dat de Filipijnse wetgeving thans geen mogelijkheid van echtscheiding kent, blijkt uit de stukken die 

verzoekster voorlegt (stukken 7 en 8). Met name is het zo dat er in het huidige (18th Congress, zetelend 

van 2019 tot 2022) Filipijnse parlement (lagerhuis) wetsvoorstellen zijn ingediend om echtscheiding 

mogelijk te maken, doch deze zijn tot op heden niet goedgekeurd. Een dergelijk voorstel werd in het vorige 

parlement al eens goedgekeurd in het Lagerhuis, maar dat stierf vervolgens een stille dood in de Filipijnse 

senaat. 

 

De inbreuk op het gezinsleven van verzoekster door de bestreden beslissing blijkt, in de huidige stand 

van de wetgeving, definitief te zijn. Verzoekster kan niet uit de echt scheiden in de Filipijnen en het wettelijk 

bestaand alternatief, de nietigverklaring van het huwelijk, is niet van toepassing op het geval van 

verzoekster, nu nietigverklaring (annulment) slechts in beperkte gevallen mogelijk is (formele gebreken 

bij de huwelijkssluiting of ontbreken van seksuele relaties – verzoekster heeft 2 kinderen uit dit huwelijk). 

 

Bovenop de onmogelijkheid van echtscheiding komt het thans opgelegde inreisverbod gedurende 2 jaar, 

dat volgens de interpretatie van Dienst Vreemdelingenzaken in de weg staat aan het geldig indienen van 

een visumaanvraag met het oog op gezinshereniging. 

 

4. Een ander alternatief voor het bestendigen van het gezinsleven dat soms naar voren wordt geschoven, 

is het voortzetten van de relatie in het herkomstland of elders. 

 

Ook deze piste biedt in het geval van verzoekster geen soelaas. Immers, haar Belgische partner beschikt 

niet autonoom over een verblijfsrecht in de Filipijnen, gelet op de omstandigheid dat verzoekster en haar 

partner niet gehuwd zijn. 

 

Samenwonen met een andere man is voor een gehuwde vrouw strafbaar in de Filipijnen (stukken 9 en 

10), en de bestraffing voor het misdrijf van overspel is voor gehuwde vrouwen zelfs zwaarder dan voor 

gehuwde mannen. 

 

In ieder geval zal de Belgische partner van verzoekster op deze basis geen verblijfsrecht kunnen bekomen 

in de Filipijnen. 

 

Het is daarbij maar de vraag of men van een Belgische onderdaan kan verwachten dat hij zijn rechten als 

burger van de Unie om te wonen en te werken binnen de EU zou moeten opgeven. De partner van 

verzoekster heeft gevestigde belangen in België, zoals een vaste dienstbetrekking bij dezelfde werkgever 

gedurende 20 jaar, naaste familie met wie hij nauwe contacten onderhoudt, en uiteraard ook een 

privéleven op hetzelfde niveau als verzoekster (ut supra en de stukken 11 tot 25). 

 

Het blijkt geenszins dat de gemachtigde zich bij het nemen van de bestreden beslissing bewust was van 

deze bijzondere problematiek, laat staan dat zou blijken dat er bij de belangenafweging op enigerlei wijze 

rekening mee is gehouden. 

 

De conclusie is dat de verwijdering van verzoekster conform de bestreden beslissing een definitief einde 

aan haar langdurige relatie met haar Belgische partner tot gevolg zal hebben, alsook zo goed als alle 

sociale banden die zij tijdens haar langdurig verblijf in België heeft opgebouwd, zal tenietdoen. 
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Verzoekster is al jarenlang woonachtig op hetzelfde adres, heeft zich derhalve niet verstopt voor de 

Belgische autoriteiten. In 2012 werd aan verzoekster bevel gegeven om het grondgebied te verlaten, 

hetgeen zij toen niet heeft opgevolgd. Sindsdien heeft verzoekster sterke relationele en sociale banden 

gesmeed, en heeft zij zich op generlei wijze schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Integendeel blijkt uit 

de door verzoekster voorgelegde getuigenissen dat zij zich constant voor anderen heeft ingezet. 

 

De vereiste belangenafweging is niet gebeurd op basis van alle relevante informatie waarover de 

gemachtigde beschikte of had kunnen beschikken ingeval van een gedegen onderzoek naar de situatie 

van verzoekster. Wanneer dit wel was gebeurd, dan had dit aanleiding kunnen geven tot een andere 

beslissing, dan wel tot het uitblijven ervan. 

 

Aldus schendt de bestreden beslissing de in de aanhef van het middel genoemde verdragsbepaling en 

de er genoemde beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Het enig middel is ernstig.” 

 

De verzoekster beroept zich onder meer op de schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 

8 van het EVRM. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

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

zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover 

bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale 

veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Artikel 8 van het EVRM is erop gericht om het individu te beschermen tegen een willekeurige 

overheidsinmenging in het gezins- of privéleven.  

 

In een tweede middelenonderdeel argumenteert de verzoekster in wezen dat de gemachtigde nagelaten 

heeft om haar privéleven in rekening te nemen. De verzoekster geeft aan dat de gemachtigde niet 

onwetend kon zijn van haar zeer lange verblijf in België, doch dat hij verzuimd heeft om ter zake een 

belangenafweging door te voeren.  

 

De Raad wijst erop dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) oordeelt dat het 

begrip privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM een brede term betreft 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 een feitenkwestie. Het privéleven behelst evenwel, volgens het Hof, 

het netwerk van persoonlijke en sociale belangen van een individu. In die zin omvat het privéleven meer 

dan het intieme persoonlijke leven van een individu maar betreft het eveneens het ontwikkelen en 

onderhouden van relaties met andere personen en de buitenwereld in het algemeen (EHRM 16 december 

1992, nr. 13710/88, Niemietz v. Finland, par. 29). Het privéleven bestaat uit de optelsom van alle banden 

die de vreemdeling met België is aangegaan, zoals het spreken van de taal, het volgen van een opleiding, 

het hebben van (vrijwilligers)werk, het deelnemen aan verenigingsleven, het aangaan van 

vriendschappen en het aangaan en onderhouden van (familie)relaties, etc.  

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven is echter niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) bij 
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diverse gelegenheden eraan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; 

EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Met toepassing van een vaststaand beginsel van 

internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het 

bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd 

Koninkrijk, § 67).  

 

Anderzijds, hoewel artikel 8 van het EVRM dus geen absoluut recht omvat en ongeacht of een verblijf 

wordt geweigerd dan wel beëindigd, zijn Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden om, binnen de 

beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de concurrerende belangen 

van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68- 69). In zaken 

die zowel op een gezins- en/of privéleven als op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van de 

negatieve dan wel positieve verplichtingen van een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van 

het EVRM afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden van de betrokken personen en het 

algemeen belang (EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 140).  

 

Zowel wanneer sprake is van een eerste vraag om toelating tot verblijf als wanneer het gaat om een 

weigering van een voortgezet verblijf, zijn de toepasselijke beginselen dezelfde en dient dezelfde 

kernvraag te worden beantwoord, met name of de Staat binnen haar beleidsmarge een billijke afweging 

gemaakt heeft tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 

28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-69).  

 

De beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke afweging 

maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds. Of het nu een 

negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de genomen 

maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Rekening houdend met het feit enerzijds dat de 

vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van de overige bepalingen van het EVRM, te maken 

heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, 

Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet 

(RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te 

beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de 

omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. De toepassing van de 

vreemdelingenwet moet aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst (cf. RvS 26 

mei 2009, nr. 193.522). Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij Verdragsluitende Staten: bij het nemen 

van een verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing dienen steeds nauwgezet de individuele en concrete 

omstandigheden van een bepaald geval te worden onderzocht in het kader van een billijke 

belangenafweging.  

 

In haar verzoekschrift geeft de verzoekster aan dat in de motivering van de bestreden beslissing zelf wordt 

verwezen naar een bevel om het grondgebied te verlaten van 2003 dat niet werd uitgevoerd, zodat de 

gemachtigde er duidelijk van op de hoogte was dat de verzoekster reeds zeer lang onafgebroken in België 

verblijft. De verzoekster meent dat deze omstandigheid aanleiding diende te geven tot een onderzoek 

naar het al dan niet tot stand gekomen zijn van innige sociale banden met het gastland en tot een 

belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier en uit de motieven van de bijlage 13septies blijkt dat de 

gemachtigde zijn onderzoek betreffende de door artikel 8 van het EVRM geboden bescherming heeft 

beperkt tot een onderzoek naar een eventueel gezins- en familieleven dat de verzoekster in België zou 

hebben ontplooid. De gemachtigde stelt in dit verband dat de verzoekster niet verklaart een gezinsleven 

of minderjarige kinderen te hebben in België, zodat een schending van artikel 8 van het EVRM niet 

aannemelijk wordt gemaakt. De gemachtigde wijst uitdrukkelijk op het feit dat de verzoekster een bevel 

om het grondgebied te verlaten van 15 mei 2003 niet heeft uitgevoerd. Uit een document van 31 januari 

2012 dat zich in het administratief dossier bevindt blijkt voorts dat de verzoekster reeds op 4 november 

1998 naar België is gekomen. Bijgevolg staat het vast dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden 

verwijderingsmaatregel genoegzaam op de hoogte was van het gegeven dat de verzoekster reeds meer 

dan 21 jaar in België verblijft. In het administratief dossier of in het bestreden bevel en de bijbehorende 

terugleidingsbeslissing kan echter geen enkele recente overweging worden teruggevonden met 

betrekking tot een eventueel privéleven dat de verzoekster gedurende dit zeer lange verblijf in België heeft 
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opgebouwd. De loutere verwijzing naar oude verblijfs- en verwijderingsbeslissingen van 2012 en van 

daarvoor kunnen geenszins volstaan aangezien het bestaan van een beschermenswaardig privéleven 

dient te worden beoordeeld op het moment van de bestreden verwijderingsmaatregel. Beslissingen van 

meer dan acht jaar oud, kunnen dan ook geen relevante beoordeling bevatten.  

 

De Raad herhaalt dat uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat artikel 8 van het EVRM aspecten behelst 

van bescherming van de sociale identiteit van een persoon. Het houdt het recht in op een persoonlijke 

ontwikkeling alsook het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere personen en de 

buitenwereld in het algemeen (EHRM 29 april 2002, Pretty/Verenigd Koninkrijk, § 61; EHRM 16 december 

1992, Niemietz/Finland, § 29). Het netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen maakt 

onderdeel uit van het privéleven van elke persoon (EHRM 9 oktober 2003, Grote Kamer, Slivenko/Letland, 

§§ 95-96). Ondanks het feit dat vóór het nemen van de bestreden beslissingen in het administratief dossier 

reeds concrete aanwijzingen aanwezig waren van een zeer langdurig en onafgebroken verblijf in België 

dat er mogelijks toe leidt dat de verzoekster dermate nauwe banden heeft opgebouwd in de Belgische 

samenleving dat er sprake is van een beschermenswaardig privéleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM, heeft de gemachtigde in het geheel nagelaten zelfs maar een onderzoek te voeren naar het 

bestaan van zulk privéleven (alleszins blijkt dit niet), zodat bijgevolg ook niet blijkt dat de gemachtigde bij 

het nemen van de bestreden beslissingen in enige mate rekening heeft gehouden met dit privéleven en 

de vereiste belangenafweging heeft doorgevoerd.  

 

De Raad benadrukt dat het aan hem als annulatierechter niet toekomt om zelf alsnog een 

belangenafweging te maken nadat hij heeft vastgesteld dat het bestuur ze niet heeft gemaakt (RvS 26 

september 2018, nr. 242.436). Aangezien de gemachtigde heeft nagelaten enige overweging met 

betrekking tot het privéleven van de verzoekster te maken, terwijl er wel degelijk concrete aanwijzingen 

voor het bestaan van een mogelijks beschermenswaardig privéleven in het administratief dossier 

aanwezig waren (en de verzoekster dit in haar verzoekschrift thans nog verder onderbouwt), stelt de Raad 

prima facie vast dat de gemachtigde ten onrechte heeft nagelaten om een onderzoek te voeren met 

betrekking tot de door artikel 8 van het EVRM geboden bescherming van het privéleven. Het motief dat 

de verzoekster niet aangeeft een gezinsleven of minderjarige kinderen te hebben in België, zonder dat 

echter op enige wijze wordt ingegaan op een mogelijks beschermingswaardig privéleven dat de 

verzoekster tijdens haar meer dan eenentwintig jaar lange verblijf in België heeft opgebouwd, volstaat niet 

om in te kunnen besluiten dat er geen schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk is gemaakt. 

 

De verzoekster maakt in dit kader dan ook een schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 

8 van het EVRM aannemelijk.   

 

In de nota met opmerkingen beperkt de verweerder zich tot een a posteriori motivering met betrekking tot 

het bestaan van een beschermenswaardig privéleven. Aangezien de Raad heeft vastgesteld dat niet blijkt 

dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing überhaupt rekening heeft gehouden met 

een eventueel privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM, ook al bevatte het administratief dossier 

hieromtrent concrete aanwijzingen, kunnen de overwegingen die de verweerder naderhand in de nota met 

opmerkingen opneemt het gebrek aan een concreet onderzoek in dit verband bij het nemen van de 

bestreden beslissingen niet herstellen. 

 

Bovendien dient te worden opgemerkt dat het gegeven dat de verzoekster haar privéleven inderdaad 

heeft uitgebouwd in een jarenlang onregelmatig verblijf, op zich nog niet volstaat om haar de bescherming 

van artikel 8 van het EVRM te ontzeggen in het kader van een gedwongen verwijdering naar haar land 

van herkomst. Het EHRM stelt immers dat een privéleven dat is uitgebouwd tijdens een illegaal of precair 

verblijf enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden aanleiding geeft tot een positieve verplichting onder 

artikel 8 van het EVRM. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan een privéleven dat tot stand is 

gekomen in illegaal/precair verblijf aanleiding geven tot een positieve verplichting (EHRM 4 december 

2012, Butt t. Noorwegen). 

 

Aangezien de verweerder weet had van het zeer langdurige verblijf van de verzoekster in België sedert 

november 1998, kan hij er niet zonder meer vanuit gaan dat er in verzoeksters geval geen dergelijke zeer 

uitzonderlijke omstandigheden aan de orde waren. De verweerder diende bij het treffen van de thans 

bestreden verwijderingsmaatregel dan ook in concreto na te gaan of er op het moment van deze maatregel 

dermate uitzonderlijke omstandigheden aanwezig waren die maken dat de verzoekster voor het 

uitoefenen van haar privéleven gebonden is aan België. Hierbij moeten vervolgens verzoeksters 

privébelangen worden afgewogen tegen de belangen van de Belgische staat bij het voeren van een 

immigratiecontrole en het uitvoeren van een terugkeerbeleid.  
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Het enig middel is in de besproken mate ernstig. Op de overige onderdelen ervan dient zodoende niet 

meer te worden ingegaan.  

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

2.3. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende precisie in 

te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het moet voor 

verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten en 

argumenten te verdedigen. 

 

Een verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat 

zij ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke herstelbaarheid 

van het nadeel. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, §2, eerste lid van de vreemdelingenwet en 

van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil  zeggen 

wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende partij, wier 

recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te vrijwaren, 

onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de verzoekende 

partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer indien de toepassing 

van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg zou hebben dat de 

verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima facie een verdedigbare 

grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 van het EVRM vereiste 

passende herstel kan verkrijgen. 

 

De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is ten slotte conform artikel 39/82, §2, 

eerste lid, van de vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op de 

grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit 

hoofde van artikel 15, tweede lid, van het EVRM. 

 

Gelet op de bovenstaande bespreking van het enig middel blijkt dat de verzoekster een ernstig middel 

heeft aangevoerd dat gesteund is op de grondrechten die in het EVRM worden beschermd, met name 

artikel 8 van het EVRM. Bijgevolg is het moeilijk te herstellen ernstig nadeel aangetoond.  

 

Ook aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is derhalve voldaan. 

 

2.4. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat aan de drie cumulatieve voorwaarden is voldaan om over te gaan 

tot de schorsing van de tenuitvoerlegging, bij uiterst dringende noodzakelijkheid, van de beslissing van 5 

maart 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en van de beslissing van diezelfde 

datum tot terugleiding naar de grens. 

 

3.  De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijk van de tenuitvoerlegging van het 

inreisverbod van twee jaar 

 

Wat betreft de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingesteld tegen de derde 

bestreden beslissing, zijnde het inreisverbod (bijlage 13sexies), wijst de Raad er op dat tegen deze 

beslissing geen dergelijke vordering kan worden ingesteld.  
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Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest nr. 141/2018 van 18 oktober 2018 immers gesteld:  

 

“B.9.3. De vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod, beschikt op grond van de in het 

geding zijnde bepalingen over de mogelijkheid om een vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid in te stellen tegen de verwijderingsmaatregel.  

Indien die vordering wordt ingewilligd, kan de vreemdeling voorlopig niet van het grondgebied worden 

verwijderd en kan het inreisverbod voorlopig evenmin gelden (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, nr. 

189 847 van 18 juli 2017). In die omstandigheden is dan ook niet aangetoond dat de uiterst dringende 

behandeling van de vordering tegen dat inreisverbod noodzakelijk is. Indien het door de vreemdeling 

ingestelde beroep wordt ingewilligd en de verwijderingsmaatregel wordt vernietigd, zal het inreisverbod 

definitief geen rechtsgrond meer hebben (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, nr. 200 476 van 28 

februari 2018).  

B.9.4. Indien daarentegen de vordering tegen de verwijderingsmaatregel wordt verworpen, blijft ook het 

inreisverbod zijn uitwerking behouden. In dat geval heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

kunnen vaststellen dat er geen redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de 

verwijderingsmaatregel de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de 

schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is 

overeenkomstig artikel 15, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden (artikel 39/82, § 4, vierde lid).  

B.9.5. De rechtzoekenden die wensen op te komen tegen het inreisverbod kunnen tegen die 

bestuurshandeling bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een annulatieberoep indienen en tevens 

de schorsing ervan vorderen via een gewone vordering tot schorsing, waarover binnen dertig dagen 

uitspraak moet worden gedaan. 

Voorts kunnen de betrokken vreemdelingen de Raad ook verzoeken om voorlopige maatregelen te nemen 

overeenkomstig artikel 39/84 van de wet van 15 december 1980. De Raad kan hierbij alle nodige 

maatregelen bevelen om de belangen veilig te stellen van de partijen of van de personen die belang 

hebben bij de oplossing van de zaak, met uitzondering van de maatregelen die betrekking hebben op de 

burgerlijke rechten.  

B.10. Rekening houdend met het bovenstaande is het niet zonder redelijke verantwoording dat tegen het 

inreisverbod als dusdanig geen vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan worden 

ingesteld, aangezien een dergelijk verbod, indien het wordt opgelegd, steeds gepaard gaat met een 

beslissing tot verwijdering, waartegen een dergelijke vordering kan worden ingesteld wanneer de 

tenuitvoerlegging daarvan imminent is.”  

 

Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt aldus dat een vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid niet kan worden ingesteld tegen een inreisverbod.  

 

Bijgevolg is de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingesteld tegen het bestreden 

inreisverbod onontvankelijk. 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissingen van 5 

maart 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot terugleiding naar de grens, 

wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt voor het overige verworpen. 

 

Artikel 3 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 
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 Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien maart tweeduizend twintig door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. H. CALIKOGLU, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

H. CALIKOGLU C. DE GROOTE 

 

 


