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 nr. 234 455 van 25 maart 2020 

in de zaak RvV 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 het verzoekschrift dat X, die verklaart van Colombiaanse nationaliteit te zijn, op 

9 december 2019 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 28 november 2019 tot het opleggen 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. 

 

Gelet op de beschikking van 30 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 februari 2020. 

 

Gelet op de beschikking van 5 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt verplaatst naar 

18 februari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. ROELS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 28 november 2019 neemt de gemachtigde van de 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 (bijlage 13septies).  
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1.2. Op 28 november 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod. Dit is 

de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

“Betrokkene werd gehoord door de politie van PZ Druivenstreek op 28/11/2019 en in deze beslissing 

werd rekening gehouden met haar verklaringen. 

 

(…) 

 

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

 

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

volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 28/11/2019 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

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

 

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

 

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. 

 

Betrokkene beweert sinds 22/08/2018 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

zij haar verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. 

 

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

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat zij op hotel logeert. 

 

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. 

 

Betrokkene verklaart in het hoorrecht bij PZ Druivenstreek op 28/11/2019 dat ze verloofd is met Nelson 

Eiverron en dat ze plannen hebben om te huwen. Betrokkene kan niet aantonen dat zij duurzame relatie 

met die persoon onderhoudt. Betrokkene kan geen verdere gegevens voorleggen van haar verloofde, 

we vinden hem ook niet terug in het Rijksregister. Betrokkene kan niet aantonen dat deze beslissing een 

inbreuk op artikel 3 EVRM zou inhouden. 

 

Betrokkene verklaart geen minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische problemen te 

hebben. 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.” 

 

1.3. Tegen de in punt 1.1. vermelde beslissing dient de verzoekende partij een vordering tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.4. Bij arrest nr. 230 194 van 13 december 2019 verwerpt de Raad de vordering tot schorsing vermeld 

in punt 1.3. 
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2. Over de rechtspleging 

 

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. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel beroept de verzoekende partij zich op een schending van het hoorrecht. 

 

3.1.1. De verzoekende partij licht haar eerste middel toe als volgt: 

 

“Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft de regel dat aan de adressaat van een 

bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken 

voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren 

rekening te houden met alle relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de 

effectieve bescherming van de betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te 

corrigeren of individuele omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt 

genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 december 2008, C 

349/07, Sopropé, § 49 en HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, 9 37). 

 

Het recht om te worden gehoord impliceert dat de overheid met de nodige aandacht kennis neemt van 

de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en onpartijdig 

te onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren (HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, § 

50). 

 

De verplichting tot eerbiediging van de rechten van verweer van de adressaten van besluiten die hun 

belangen aanmerkelijk raken, rust aldus in beginsel op de overheden van de lidstaten wanneer zij 

maatregelen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 11 december 2014, C 

249/13, Boudjlida, § 40). 

 

De wijze waarop een illegaal verblijvende derdelander zijn recht om te worden gehoord moet kunnen 

uitoefenen voordat een terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd, moet worden beoordeeld in het licht van 

het doel van richtlijn 2008/115, die ziet op de doeltreffende terugkeer van illegaal verblijvende 

derdelanders naar hun land van herkomst (HvJ 11 december 2014, C- 249/13, Boudjlida t. Préfet des 

Pyrénées-Atlantiques pt 45). In voormeld arrest van het Hof van Justitie wordt voorts aangegeven dat: 

"46. Volgens vaste rechtspraak van het Hof moeten de bevoegde nationale autoriteiten, zodra is 

vastgesteld dat het verblijf illegaal is, krachtens artikel 6, lid 1, van richtlijn 2008/115, en onverminderd 

de in artikel 6, leden 2 tot en met 5, voorziene uitzonderingen, een terugkeerbesluit uitvaardigen (zie in 

die zin arresten El Dridi, C- 61/11 PPU, EU:C:2011:268, punt 35; Achughbabian, EU:C:2011:807, punt 

31, en Mukarubega, EU:C:2014:2336, punt 51). 47 Het recht om te worden gehoord voordat een 

terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd heeft dus tot doel de betrokkene in staat te stellen zijn standpunt 

uiteen te zetten over de rechtmatigheid van zijn verblijf en over de eventuele toepassing van de in artikel 

6. leden 2 tot en met 5, van de richtlijn genoemde uitzonderingen op artikel 6, lid 1. 48 

 

Vervolgens zijn de lidstaten, zoals de advocaat-generaal in punt 64 van zijn conclusie heeft opgemerkt, 

op grond van artikel 5 van richtlijn 2008/115, „Non-refoulement, belang van het kind, familie en 

gezinsleven en gezondheidstoestand", verplicht om bij de tenuitvoerlegging ervan zowel naar behoren 

rekening te houden met het hoger belang van het kind, het familie- en gezinsleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken derdelander, als het beginsel van non-refoulement te 

eerbiedigen.” 

 

Deze rechtspraak heeft haar weerslag op de Belgische rechtsorde. 

 

Luidens de bestreden beslissing motiveert de gemachtigde van de Minister als volgt: 

 

“Betrokkene verklaart in het hoorrecht bij PZ Druivenstreek op 28/11/2019 dat ze verloofd is met N.E. 

(…) en dat ze plannen hebben om te huwen. Betrokkene kan niet aantonen dat zij [een] duurzame 

relatie met die persoon onderhoudt. Betrokkene kan geen gegevens voorleggen van haar verloofde, we 

vinden hem ook niet terug in het Rijksregister. Betrokkene kan niet aantonen dat deze beslissing een 

inbreuk op art. 3 EVRM zou inhouden. 
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Betrokkene verklaart geen minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische problemen te 

hebben. Een schending van art. 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.” 

 

Bovendien merkt verzoekster op dat zij in België sinds 22 februari 2018 verblijft en niet 22 augustus 

2018, zoals de politieagenten eveneens verkeerdelijk hebben overgenomen. 

 

Vooreerst weze het benadrukt dat het verhoor in het Nederlands werd afgenomen, een taal die 

verzoekster niet machtig is en dit zonder bijstand van een tolk Spaans. 

Verzoekster heeft tijdens het verhoor verklaard dat zij een relatie had met de heer G.N. (…) - zij heeft dit 

zélfs neergeschreven op een papier - doch dit werd verkeerdelijk door de politieagenten als ‘N.E. (…)’ 

overgenomen. 

 

De enige reden waarom de partner van verzoekster niet in het rijksregister kon gevonden worden , is 

dan ook enkel te wijten aan de eigen materiële misslag van de politieagenten. 

 

Deze fout kon aldus vrij eenvoudig rechtgezet worden mits bijkomende vragen. Echter ten tijde van het 

verhoor werd zij niet geconfronteerd met het feit dat de politieagenten de heer N. (…) ‘E. (…)’ niet in het 

rijksregister vonden. Nooit heeft zij enige vraag tot verduidelijking hieromtrent ontvangen. 

 

Verzoekster heeft dan ook nooit op een gedegen wijze haar gezinsleven in de zin van art. 8 EVRM in 

België uit te leggen. 

 

Verzoekster stelt dan ook terecht dat haar hoorrecht geschonden werd.” 

 

3.1.2. De verzoekende partij meent dat haar hoorrecht werd geschonden omdat zij in België is sinds 22 

februari 2018 en niet sinds 22 augustus 2018, zoals de politieagenten verkeerdelijk hebben 

overgenomen. Voorts meent de verzoekende partij dat het hoorrecht geschonden is omdat ze werd 

gehoord in het Nederlands, een taal die zij niet machtig is, en geen bijstand kreeg van een tolk Spaans, 

dat de naam van de man waarmee ze een relatie heeft, verkeerd werd genoteerd door de politieagenten 

waardoor hij niet kon gevonden worden in het rijksregister, wat aldus volgens haar enkel te wijten is aan 

de eigen materiële misslag van de politieagenten, dat er verzuimd werd haar met het gegeven dat haar 

partner niet kon teruggevonden worden in het rijksregister te confronteren en/of haar hieromtrent meer 

duidelijkheid te vragen zodat ze de fout niet kon rechtzetten en dat ze nooit de kans heeft gekregen om 

haar gezinsleven op een gedegen wijze uiteen te zetten. 

 

3.1.3. Het Hof van Justitie heeft in meerdere arresten gesteld dat het recht om te worden gehoord 

integraal deel uitmaakt van de rechten van de verdediging, dat een algemeen beginsel van Unierecht is 

(HvJ 11 december 2014, Boudjlida, C-249/13; HvJ 5 november 2014, Mukaburega, C-166/13; HvJ 17 

juli 2014, Ys e.a., C-141/12 en C-372/12). Dit dient te worden geëerbiedigd indien er sprake is van de 

toepassing van Unierecht en er een besluit wordt genomen dat de belangen van een vreemdeling 

aanmerkelijk kan beïnvloeden. 

 

In casu wordt de verzoekende partij een inreisverbod opgelegd in toepassing van artikel 74/11 van de 

Vreemdelingenwet. Het wordt door de verwerende partij niet betwist dat deze bepaling een omzetting 

vormt van artikel 11 van de Terugkeerrichtlijn (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23). Door 

het opleggen van het bestreden inreisverbod wordt derhalve uitvoering gegeven aan het Unierecht. Dit 

bestreden inreisverbod moet worden aangemerkt als een bezwarend besluit dat de belangen van de 

verzoekende partij ongunstig kan beïnvloeden. 

 

Het hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht, is in casu derhalve van toepassing. 

 

De Raad benadrukt dat het vervullen van de hoorplicht maar zin heeft voor zover het horen de overheid 

informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of die haar appreciatie van 

de feiten kan beïnvloeden, informatie kortom die de overheid van de overwogen, voor de betrokkene 

nadelige beslissing kan afhouden (RvS 21 juni 1999, nr. 81.126). 

 

De Raad merkt voorts op dat ook luidens vaste rechtspraak van het Hof een schending van de rechten 

van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot 

nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer 

deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, 
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Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 

288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & 

Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 

P, punt 80). 

 

Hieruit volgt dat in casu niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het 

hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit, 

leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39). 

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekende partij in casu specifieke 

omstandigheden had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek de bestreden beslissing 

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

 

3.1.4. Vooreerst stelt de Raad vast dat uit de motieven van de bestreden beslissing alsook uit de 

stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij wel degelijk gehoord werd voor 

het nemen van de bestreden beslissing. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij 

mondeling gehoord werd door de politieagenten op 28 november 2019 en ook op schriftelijke wijze de 

kans kreeg om de elementen die haar zaak kenmerken, uiteen te zetten.  

 

3.1.5. Waar de verzoekende partij meent dat haar hoorrecht werd geschonden omdat zij in België is 

sinds 22 februari 2018 en niet sinds 22 augustus 2018, zoals de politieagenten verkeerdelijk hebben 

overgenomen, merkt de Raad vooreerst op dat de politieagenten deze datum niet verkeerdelijk hebben 

overgenomen, doch wel de verwerende partij bij het opstellen van de bestreden beslissing. Voorts toont 

de verzoekende partij niet aan welk belang zij heeft bij deze kritiek. Zij toont immers niet aan dat de 

beoordeling in de bestreden beslissing anders zou zijn geweest indien de verwerende partij correct van 

22 februari 2018 als datum van aankomst in België was uitgegaan, dit des te meer nu het volgens de 

verzoekende partij correcte moment van binnenkomst dateert van voor de door de verwerende partij in 

ogenschouw genomen datum bij het stellen dat de verzoekende partij haar verblijf niet heeft trachten te 

regulariseren.  

 

3.1.6.  De verzoekende partij kan voorts niet gevolgd worden waar zij stelt dat het hoorrecht 

geschonden is omdat ze werd gehoord in het Nederlands, een taal die zij niet machtig is, en geen 

bijstand kreeg van een tolk Spaans. Immers blijkt uit het administratief dossier dat de verzoekende partij 

mondeling gehoord werd door de politieagenten en ook op schriftelijke wijze de kans kreeg om de 

elementen die haar zaak kenmerken, uiteen te zetten en dit in het Spaans. In het verzoekschrift wordt 

aangegeven dat verzoekende partij het Spaans verkiest voor elk mondeling gehoor zodat kan worden 

geconcludeerd dat ze het Spaans beheerst. 

 

In het administratief rapport ‘illegaal verblijf’, opgesteld door een politiebeambte van de PZ 

Druivenstreek (Overijse) op 28 november 2019, onder het kopje ‘Verhoor van de betrokkene’ kan onder 

meer het volgende gelezen worden: 

 

“Zijn er nog elementen die de vreemdeling kenbaar wil maken betreffende de rechtmatigheid van zijn 

verblijf, familie-en gezinsleven? Zij verklaart te willen trouwen in België, zij kan wel niet zeggen waar 

haar vriend woont” (...) Zijn er nog elementen die een onmiddellijke terugkeer in de weg staan? Neen. 

(...)”. 

 

Verder werd op 28 november 2019 ook een formulier hoorrecht, opgesteld in het 

Spaans/Nederlands/Frans/Engels, ingevuld door de verzoekende partij. Blijkens een vertaling op 28 

november 2019 die zich eveneens in het administratief dossier bevindt, verklaarde de verzoekende 

partij het volgende: 

 

“1. Sinds wanneer bent u in België? 22 februari 2018 

2. Waarom bent u in België? Ik kwam hier op vakantie, het land bevalt me en daarom ben ik gebleven 

om hier te wonen 
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3. Om welke redenen keerde u niet terug naar uw herkomstland of kan u niet terugkeren nar uw 

herkomstland of naar het land waar uw een asielaanvraag indiende? Omdat er in mijn land geen 

mogelijkheden zijn om te overleven 

4. Hebt u in België of in een ander Europees land reeds internationale bescherming (asiel) 

aangevraagd? Ik heb geen enkele bescherming aangevraagd 

5. Werden u vingerafdrukken reeds in een ander Europees land genomen? Nee 

6. Heeft u een ziekte die u belemmert te reizen of terug te keren naar uw herkomstland? Zo ja, welke 

ziekte? Ik lijd aan geen enkele ziekte 

7. Heeft u een partner waarmee u een duurzame relatie heeft of kinderen in België? Ja, ik heb een 

verloofde, wij hebben plannen om te trouwen, zijn naam is N.E./E. (…)“ 

 

Dit formulier werd samen met het voormelde administratief rapport door de betrokken politiebeambte 

overgemaakt aan de verwerende partij op 28 november 2019. 

 

Gelet op het voormelde kan de verzoekende partij niet gevolgd worden in haar betoog dat ze gehoord 

werd in een taal die ze niet machtig is. 

 

3.1.7. Voor wat betreft de verkeerde spelling door de politieagenten van de naam van de man waarmee 

de verzoekende partij een relatie zou hebben waardoor hij niet kon teruggevonden worden in het 

rijksregister: dit is blijkens het administratief dossier te verklaren door het niet zo duidelijke handschrift 

van de verzoekende partij. Alleszins, de bestreden beslissing blijft voldoende overeind zonder de 

verwijzing naar het feit dat de ‘verloofde’ van de verzoekende partij niet kan teruggevonden worden in 

het rijksregister. Meer bepaald volstaan de volgende overwegingen: 

 

“Betrokkene verklaart in het hoorrecht bij PZ Druivenstreek op 28/11/2019 dat ze verloofd is met (…) en 

dat ze plannen hebben om te huwen. Betrokkene kan niet aantonen dat zij duurzame relatie met die 

persoon onderhoudt. Betrokkene kan geen verdere gegevens voorleggen van haar verloofde,(…). (…) 

Betrokkene verklaart geen minderjarige kinderen in België te hebben, (…). Een schending van de 

artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.” 

 

Gezien de voorgaande overwegingen volstaan en aldus het motief betreffende het niet terugvinden van 

de ‘verloofde’ van de verzoekende partij in het rijksregister een overtollig motief betreft, heeft de 

verzoekende partij geen belang bij haar betoog dat verzuimd werd haar met het gegeven dat haar 

partner niet kon teruggevonden worden in het rijksregister te confronteren en/of haar hieromtrent meer 

duidelijkheid te vragen zodat ze de fout niet kon rechtzetten. 

 

Waar de verzoekende partij tot slot nog aanvoert dat het hoorrecht geschonden is daar zij nooit de kans 

heeft gekregen om haar gezinsleven op een gedegen wijze uiteen te zetten, kan de Raad enkel 

vaststellen dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij specifieke omstandigheden had kunnen 

aanvoeren die na een individueel onderzoek de bestreden beslissing hadden kunnen beïnvloeden. Zij 

toont niet aan dat, zelfs indien zij uitdrukkelijk uitgenodigd zou geweest zijn door de verwerende partij 

om meer details te geven over haar gezinsleven, zij elementen kan kunnen verstrekken die tot een 

andersluidende beoordeling had kunnen leiden, zoals blijkt uit de bespreking van het tweede middel. 

 

3.1.8. Een schending van het hoorrecht wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

3.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet 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). Uit de bespreking van het middel blijkt dat de verzoekende 

partij zich tevens beroept op een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

3.2.1. De verzoekende partij zet haar tweede middel uiteen als volgt: 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om 

na te gaan of de 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 (Rvs 17 januari 2007, nr. 166.860; RVS 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 

28.348). 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt vervolgens in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd 

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

(RVS 2 februari 2007, nr. 167.411; RVS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing haar 

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

(RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012). 

 

Zulks is in casu manifest niet het geval geweest. 

 

"Verdragsluitende Staten [zijn] er wel toe gehouden om, binnen de beleidsmarge waarover zij 

beschikken, een billijke afweging (of zoals verzoeker stelt: een proportionaliteitstoets) te maken tussen 

de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, nr. 

55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 68-69). In zaken die zowel op een gezinsleven 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 persoon en het algemeen belang “(EHRM 17 april 2014, nr. 

41738/10, Paposhvili v. België, par. 140). 

 

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 de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/Belgie, § 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 hij kennis heeft of zou moeten 

hebben 

 

In casu dient onderzocht te worden of de inmenging noodzakelijk is, met name of de inmenging 

gerechtvaardigd wordt door een dwingende maatschappelijke behoefte en proportioneel is met het 

nagestreefde doel (EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 juni 2015, nr. 6009/10, 

K.M./Zwitserland, § 51 en 53). 

 

Dit vereist dat de verwerende partij een zorgvuldige en redelijke afweging moet maken tussen het 

belang van de verzoekende partij en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische 

samenleving bij het handhaven van de openbare orde anderzijds. 

 

In haar beslissing houdt de gemachtigde van de Minister voor dat verzoekster niet aannemelijk maakt 

dat er in casu geen sprake zou zijn van art. 8 EVRM en dit omdat zij niet zou aantonen dat zij een relatie 

heeft met de heer N. (..) “E. (…)” [sic], die bovendien niet “terug te vinden is in het rijksregister”. 

Verzoekster wijst naar hetgeen hierboven werd uiteengezet met name dat zij wel degelijk verklaard 

heeft dat zij een relatie heeft met de heer G. (…) die - voor de goede orde - wel degelijk in het 

rijksregister terug te vinden is. 

 

Zij heeft ook nooit de mogelijkheid gehad om hieromtrent enige verduidelijking te geven. 

 

In tegenstelling tot wat de gemachtigde van de Minister voorhoudt is er in casu wel degelijk een 

schending van art. 8 EVRM. Inderdaad het weze benadrukt dat: 

 

- Verzoekster op 22.08.2018 aankwam in België 

- Zij op 28 juli 2018 de heer G.G.N. (…) ontmoette. 

- Zij dienvolgens een relatie begonnen en dat zij op zijn adres te Grimbergen verbleef. 

- Verzoekster bovendien als een ‘tweede moeder’ is voor de kinderen van de heer G.N. (…). Dat zij dan 

ook instaat voor de opvang en de zorg van de kinderen wanneer zij bij de heer G.N. (…) verblijven. 

- De bijgevoegde foto’s aantonen dat er wel degelijk nauwe familiebanden en sociale relaties zijn in de 

zin van art. 8 EVRM. (stuk 4) 

- Dat er wel degelijke sprake is van een familiaal leven blijkt uit het feit dat verzoekster al meerdere 

malen geprobeerd heeft om zijn verblijfssituatie te regulariseren via het officialiseren van zijn 

partnerschap met de heer G. (…). Dit toont nog maar eens aan hoe echt en waarachtig hun relatie is . 

- Verzoekster en de heer G.N. (…) nog steeds de intentie hebben om te huwen waardoor zij binnen 

redelijke termijn haar verblijfssituatie kan regelen. 
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- De heer G.N. (…) een Belgisch Staatsburger is die bovendien vast werk en twee kinderen heeft. Hij 

kan niet ‘zomaar’ mee verhuizen naar Colombia. Een inreisverbod van niet minder dan 2 jaar is dan ook 

een enorme inbreuk op het gezinsleven van verzoekster en de heer G. (…). 

 

Verwerende partij was hiervan nochtans op de hoogte van dit familieleven , waardoor zij dit dan ook in 

concreto diende te beoordelen op basis van een individueel onderzoek. Echter de DVZ heeft in haar 

bestreden geen rekening gehouden met al deze elementen. De DVZ heeft dan ook op geen enkele 

wijze een ernstig onderzoek gevoerd naar de mogelijke impact die een inreisverbod zou hebben op zijn 

familieleven. 

 

Het inreisverbod schendt derhalve wel degelijk art. 8 EVRM.” 

 

3.2.2. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, wordt opgemerkt dat 

dit artikel enkel van toepassing is op verwijderingsmaatregelen.  

 

3.2.3. Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in 

dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en 

op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

3.2.4. Artikel 8 van het EVRM luidt 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.” 

 

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 v. 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 hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 

van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet 

worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen 

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/privéleven hier te lande en anderzijds het 

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

handhaven van de openbare orde. 
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Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (cf. RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

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

EVRM. 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het gezinsleven wordt aangevoerd, kijkt de 

Raad in de eerste plaats na of er een gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te 

onderzoeken of de verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van het EVRM. Bij de beoordeling 

of er al dan niet sprake is van een gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de 

bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 oktober 

2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25). 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (zie EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland, § 150). Verder 

wijst de Raad erop dat de beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, een 

feitenkwestie is.  

 

3.2.5. Betreffende het al dan niet bestaan van een gezinsleven en een duurzame relatie tussen de 

verzoekende partij en haar beweerde partner, motiveert de verwerende partij in de bestreden beslissing:  

 

“Betrokkene verklaart in het hoorrecht bij PZ Druivenstreek op 28/11/2019 dat ze verloofd is met (…) en 

dat ze plannen hebben om te huwen. Betrokkene kan niet aantonen dat zij duurzame relatie met die 

persoon onderhoudt. Betrokkene kan geen verdere gegevens voorleggen van haar verloofde,(…). (…) 

Betrokkene verklaart geen minderjarige kinderen in België te hebben, (…). Een schending van de 

artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.” 

 

Gelet op voormelde motieven blijkt dat de verwerende partij op de hoogte was van en rekening heeft 

gehouden met de door de verzoekende partij verklaarde relatie met haar vermeende partner. De 

verzoekende partij kan aldus niet dienstig voorhouden dat de verwerende partij bij het nemen van de 

bestreden beslissing geen rekening heeft gehouden met haar gezinsleven met haar beweerde partner. 

 

3.2.6. Voormelde motieven zijn overigens conform de rechtspraak van het EHRM.  

 

Betreffende de vermeende partner van de verzoekende partij, wijst de Raad erop dat het EHRM 

oordeelt dat het begrip ‘gezin’ niet beperkt is tot relaties die gebaseerd zijn op het huwelijk maar ook 

andere de facto gezinsbanden kan omvatten waar de partners samenleven buiten een huwelijk (EHRM 

2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 94). De banden tussen de partners dienen voldoende 

hecht en effectief beleefd te zijn. Om te bepalen of een relatie een voldoende standvastigheid heeft om 

te worden gekwalificeerd als ‘gezinsleven’ in de zin van artikel 8 van het EVRM, kan rekening worden 

gehouden met een aantal factoren, waaronder het al dan niet samenwonen, de aard en duur van de 

relatie en het al dan niet uiten van toewijding/engagement ten aanzien van elkaar, bijvoorbeeld door 

samen kinderen te hebben (EHRM 20 juni 2002, Al-Nashif/Bulgarije, § 112; EHRM 8 januari 2009, nr. 

10606/07, Joseph Grant v. Verenigd Koninkrijk, par. 30). Daadwerkelijk fysiek samenwonen/samenleven 

kan een belangrijk element zijn maar is niet determinerend, wel het voorhanden zijn van voldoende 

hechte feitelijke banden, hetgeen door andere elementen kan worden aangetoond.  

 

De verwerende partij kon dan ook op basis van het niet aantonen van een duurzame relatie en het niet 

kunnen verschaffen van meer gegevens over haar ‘verloofde’, ondanks de verklaring van de 

verzoekende partij dat zij verloofd is met haar vermeende partner en zij de intentie hebben te huwen, 

gelet op niet aangetoond zijn van een beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM daar geen voldoende hechte feitelijke banden zijn aangetoond, stellen dat een schending van 

artikel 8 van het EVRM niet wordt aannemelijk gemaakt. 

 

De verzoekende partij toont in haar verzoekschrift niet aan dat zij, indien in de mogelijkheid gesteld, nog 

andere relevante gegevens die kunnen wijzen op een beschermingswaardig gezinsleven had kunnen 

meedelen. Door het enkel volhouden dat er wel degelijk sprake is van een familiaal leven, blijft de 
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verzoekende partij in gebreke om alsnog een beschermingswaardig gezins- of familieleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM aannemelijk te maken. 

 

De verzoekende partij brengt thans geen stukken aan die aantonen dat er sprake is van een duurzame 

relatie met de heer G.G. en met diens kinderen die onder de bescherming valt van artikel 8 van het 

EVRM. Een kopie van de identiteitskaart van de heer G.G. (stuk 2) toont geen duurzame relatie met 

hem aan, evenmin als een uittreksel uit het rijksregister (stuk 3) die o.a. de burgerlijke stand weergeeft 

van de heer G.G. en zijn woonplaatsen. De heer G.G. blijkt geboren te zijn in 1963, is tweemaal gehuwd 

en uit de echt gescheiden en heeft vier kinderen. De verzoekende partij is geboren in 1986 en haar 

naam figureert nergens op het voormelde uittreksel. Een duurzame relatie wordt evenmin aangetoond 

door enkele loonbrieven (stuk 5) bij te brengen van de heer G.G. Dezelfde vaststelling geldt voor 

vliegtuigtickets op naam van de verzoekende partij alleen (stuk 6) en van foto’s van de verzoekende 

partij in België waarop zij alleen figureert (stuk 7). Ook door het voorleggen van een “bewijs van 

onvermogen” (stuk 8) op naam van de verzoekende partij, wordt geen duurzame relatie aangetoond met 

de heer G.G. Bij het verzoekschrift wordt immers geen bewijs van onvermogen gevoegd, doch enkel 

een verklaring van verblijf waarin gesteld wordt dat de verzoekende partij van 30 november 2019 tot 

‘heden’, zijnde 4 december 2019, in het Centrum Holsbeek heeft verbleven. Hieruit blijkt geenszins een 

duurzame relatie met de heer G.G. Verder voegt de verzoekende partij bij haar verzoekschrift foto’s van 

haar en G.G. op facebook van uitstapjes en vakanties (stuk 4). Sommige foto’s zijn duidelijk gedateerd 

in 2018, andere bevatten geen datum. Op sommige foto’s figureren niet nader genoemde andere 

mensen. Op basis van deze foto’s kan, zoals de verwerende partij terecht opmerkt in haar nota, niet 

afgeleid worden dat er tussen de verzoekende partij en de heer G.G. en diens minderjarige kinderen 

sprake is van een duurzame relatie en een gezinsband in de zin van artikel 8 EVRM. Deze foto’s 

worden immers niet ondersteund door objectieve stukken, laat staan getuigenverklaringen van de 

betrokkenen. 

 

Zo wordt er geen enkel stuk bijgebracht ten bewijze van het betoog in het verzoekschrift dat de 

verzoekende partij ging samenwonen met de heer G.G. op zijn adres in Grimbergen, dat zij instaat voor 

de opvang en de zorg van de kinderen van de heer G.G. wanneer ze bij hem verblijven, dat zij en de 

heer G.G. al vele malen geprobeerd hebben om haar verblijfssituatie te regulariseren via het 

officialiseren van hun partnerschap en zij nog steeds de intentie hebben om te huwen. Er wordt zelfs 

geen enkele getuigenverklaring van de heer G.G. bijgebracht waarin deze de liefdesrelatie met de 

verzoekende partij bevestigt alsook hun intenties om hun relatie te officialiseren. Evenmin is er sprake 

van een getuigenverklaring van de kinderen van de heer G.G. aangaande de zorg die de verzoekende 

partij voor hen zou dragen. 

 

De verzoekende partij beperkt zich aldus tot de loutere bewering dat zij een relatie begon met haar 

beweerde partner in juli 2018, dat zij op zijn adres in Grimbergen verbleef, dat zij als een tweede 

moeder is voor zijn kinderen en instaat voor de opvang en zorg als de kinderen bij de heer G.G. 

verblijven, dat zij meerdere malen geprobeerd hebben om haar verblijfssituatie te regulariseren via het 

officialiseren van hun partnerschap en zij nog steeds de intentie hebben om te huwen. 

 

Een beschermingswaardige relatie of gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM wordt dus niet 

aangetoond. De overtuiging van de verzoekende partij dat de bijgebrachte foto’s wel degelijk nauwe 

familiebanden aantonen, volstaat te dezen niet.  

 

Aldus wordt het bestaan van een gezins- of familieleven dat valt onder de bescherming van artikel 8 van 

het EVRM niet aangetoond, zodat ook niet aannemelijk wordt gemaakt dat er een belangenafweging in 

dit verband diende of dient plaats te vinden. Bijgevolg kan de verzoekende partij ook niet laten 

uitschijnen dat aan de voorwaarden van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM moest worden 

voldaan. Het betoog van de verzoekende partij dat de heer G.G. een Belgische staatsburger is die 

bovendien vast werk heeft en twee kinderen, dat hij niet zomaar mee kan verhuizen naar Colombia, dat 

een inreisverbod van niet minder dan twee jaar dan ook een enorme inbreuk is op hun gezinsleven en 

dat de verwerende partij op geen enkele wijze een ernstig onderzoek heeft gevoerd naar de mogelijke 

impact die een inreisverbod zou hebben op haar familieleven, is bijgevolg niet dienstig.  

 

3.2.7. Voor de volledigheid voegt de Raad eraan toe dat de foto’s bezwaarlijk kunnen volstaan om een 

beschermingswaardig privéleven te weerhouden in de zin van artikel 8 van het EVRM. Het blijkt niet dat 

de verzoekende partij zodanige sociale banden heeft opgebouwd dat deze de gebruikelijke banden met 

België overstijgen en die maken dat er uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn waardoor zij voor 

het uitoefenen van haar privéleven gebonden is aan België. 
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3.2.8. Een schending van artikel 8 van het EVRM en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet 

aangetoond. 

 

Het tweede middel is, in de mate ontvankelijk, ongegrond. 

 

3.3. De verzoekende partij beroept zich in een derde middel op de schending van het 

redelijkheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 74/11, §1 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

3.3.1. Haar derde middel licht de verzoekende partij toe als volgt: 

 

“Krachtens artikel 74/11, § 1, eerste lid van vreemdelingenwet, dient de duur van het inreisverbod te 

worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval, dewelke 

in casu helemaal niet is gebeurd en bijgevolg de voormelde wetsbepaling manifest geschonden heeft. 

 

Artikel 74/11, § 1, eerste, tweede en derde lid van de vreemdelingenwet 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. 

 

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 m.b.t. 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). 

 

De bestreden beslissing wordt onvoldoende gemotiveerd omtrent de termijn van het inreisverbod. 

 

In de bestreden beslissing wordt op quasi automatische wijze een inreisverbod opgelegd voor de termijn 

van niet minder dan 2 jaar en dit omdat verzoekster er niet aan getwijfeld zou hebben om illegaal in het 

land te verblijven. 

 

Dit betreft een standaardmotivering en legt op geen enkele wijze uit waarom deze termijn in concreto 

wordt gehanteerd. 

 

Verzoekster is geen gevaar voor de openbare orde en zoals hierboven aangetoond werd en blijft zij 

enkel maar in België omwille van haar relatie met de heer G. (…). 

 

Gelet op het feit dat zij wensen te huwen , kan verzoekster haar verblijfsstatuut binnen een korte termijn 

in regel brengen. 

 

Een inreisverbod van niet minder dan 2 jaar is dan ook volstrekt disproportioneel , temeer gezien de 

verstrekkende gevolgen ervan. Een inreisverbod houdt immers in dat zij twee jaar lang afgescheiden zal 

zijn van haar partner. 

 

Een inreisverbod voor 2 jaar is zeer onredelijk gelet op de concrete omstandigheden. 

 

Het inreisverbod, is maar schaars gemotiveerd en de weerhouden motivering is niet afdoende. Immers, 

iedere zorgvuldige en redelijke administratieve overheid dient zijn beslissingen omstandiger te 
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motiveren en dit op een afdoende wijze telkens wanneer verwerende partij een discretionaire 

bevoegdheid uitoefent. 

 

Om al deze redenen dien de bestreden beslissing vernietigd te worden.” 

 

3.3.2. Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in 

dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en 

op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 
De zorgvuldigheidsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 74/11, §1 van de Vreemdelingenwet, 

dat het volgende bepaalt: 

 

“§ 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. 

(…)” 

 

3.3.3. Betreffende de reden van het inreisverbod 

 

In toepassing van artikel 74/11, §1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet wordt de verzoekende partij 

een inreisverbod opgelegd omdat haar voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan nu er 

een risico op onderduiken bestaat. De verzoekende partij betwist niet dat haar overeenkomstig artikel 

74/11, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet een inreisverbod kon worden opgelegd.  

 

3.3.4. Betreffende de duur van het inreisverbod 

 

3.3.4.1. Overeenkomstig het eerste lid van artikel 74/11, §1 van de Vreemdelingenwet wordt de duur 

van het inreisverbod vastgesteld “door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk 

geval”.  

 

3.3.4.2. Het wordt door de verzoekende partij niet betwist dat het bestreden inreisverbod een 

afzonderlijke motivering bevat waarom wordt geopteerd voor het opleggen van een inreisverbod voor de 

duur van twee jaar.  

 

3.3.4.3. De verzoekende partij meent echter dat deze motieven betreffende de termijn niet voldoende 

zijn, dat op quasi automatische wijze een inreisverbod wordt opgelegd voor de termijn van niet minder 

dan twee jaar en dit omdat zij er niet aan zou getwijfeld hebben om illegaal in het land te verblijven, dat 

dit een standaardmotivering betreft en op geen enkele wijze wordt uitgelegd waarom deze termijn in 

concreto wordt gehanteerd. Zij stelt dat zij geen gevaar is voor de openbare orde en dat zij enkel maar 

in België blijft omwille van haar relatie met de heer G.G., dat gelet op het feit dat zij wensen te huwen, zij 

binnen een korte termijn haar verblijfsstatuut in regel kan brengen. Zij meent dan ook dat een 

inreisverbod van twee jaar volstrekt disproportioneel is, temeer gezien de verstrekkende gevolgen 

ervan, dat een inreisverbod immers inhoudt dat zij twee jaar van haar partner zal gescheiden worden, 

dat het inreisverbod van twee jaar ook onredelijk is gelet op de concrete omstandigheden. Zij besluit dat 

het inreisverbod maar schaars is gemotiveerd en dat de weerhouden motieven niet afdoende zijn, dat 

iedere zorgvuldige en redelijke administratieve overheid zijn beslissingen omstandiger moet motiveren 

en dit op een afdoende wijze telkens wanneer de verwerende partij een discretionaire bevoegdheid 

uitoefent.  

 

3.3.4.4. Betreffende de duur van het inreisverbod wordt gewezen op het belang van de 

immigratiecontrole en wordt gemotiveerd dat de verzoekende partij niet getwijfeld heeft om op illegale 

wijze in België te verblijven, nu zij beweert sinds 22 augustus 2018 in België te verblijven en uit het 

administratief dossier niet blijkt dat zij haar verblijf op de wettelijke voorziene manier heeft trachten te 

regulariseren en zij zich ook niet aangemeld heeft bij de gemeente of het bewijs levert dat zij op hotel 

logeert. Uit voormelde motieven blijkt waarom de verwerende partij heeft geopteerd voor een 
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inreisverbod van twee jaar. Daarnaast blijkt uit deze motieven dat de verwerende partij bij het bepalen 

van de duur van het inreisverbod is nagegaan of er omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij zijn die kunnen leiden tot een inreisverbod van minder dan twee jaar, doch 

geoordeeld dat in casu geen dergelijke omstandigheden blijken. De verwerende partij heeft, zo blijkt uit 

de motieven van de bestreden beslissing, in dit kader rekening gehouden met de verklaring van de 

verzoekende partij dat zij verloofd is met de heer G.G. en zij plannen hebben om te huwen en met de 

rechten gewaarborgd door de artikelen 3 en 8 van het EVRM, en gemotiveerd waarom deze elementen 

er niet toe leiden te besluiten dat een inreisverbod van twee jaar disproportioneel is. Zo wordt erop 

gewezen dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij een duurzame relatie onderhoudt met haar 

vermeende partner en zij geen verdere gegevens van haar vermeende partner kan voorleggen. 

Daarnaast wordt ook nog gemotiveerd dat de verzoekende partij verklaarde geen minderjarige kinderen 

in België te hebben, noch medische problemen. 

 

Gelet op voormelde motieven kan de verzoekende partij niet dienstig voorhouden dat op quasi 

automatische wijze een inreisverbod wordt opgelegd voor de termijn van twee jaar en dit omdat zij er 

niet aan zou getwijfeld hebben om illegaal in het land te verblijven, dat dit een standaardmotivering 

betreft en op geen enkele wijze wordt uitgelegd waarom deze termijn in concreto wordt gehanteerd. Uit 

de bestreden beslissing blijkt immers duidelijk dat rekening wordt gehouden met de individuele 

elementen van de verzoekende partij waarbij geopteerd wordt een inreisverbod van twee jaar omdat zij 

beweert sinds 22 augustus 2018 in België te verblijven en uit het administratief dossier niet blijkt dat zij 

haar verblijf op de wettelijke voorziene manier heeft trachten te regulariseren en zij zich ook niet 

aangemeld heeft bij de gemeente of het bewijs levert dat zij op hotel logeert en omdat zij voorts niet kan 

aantonen een duurzame relatie te onderhouden met haar vermeende partner en verklaart geen 

minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische problemen te hebben. Aldus wordt wel 

degelijk in concreto uitgelegd in de bestreden beslissing waarom de verwerende partij, in het kader van 

haar ruime discretionaire bevoegdheid, heeft geopteerd voor een inreisverbod van twee jaar. De 

verzoekende partij maakt met haar betoog niet aannemelijk dat voormelde motieven niet voldoende zijn 

om het opleggen van een termijn voor twee jaar te rechtvaardigen.  

 

Uit voormelde motieven blijkt dat de verwerende partij bij het bepalen van een duur van twee jaar voor 

het inreisverbod rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval van de 

verzoekende partij, minstens verduidelijkt de verzoekende partij niet met welke specifieke 

omstandigheden de verwerende partij geen rekening heeft gehouden.  

 

Gelet op voormelde vaststellingen maakt de verzoekende partij geenszins aannemelijk dat het 

inreisverbod maar schaars gemotiveerd is en dat de weerhouden motieven niet afdoende zijn en de 

verwerende partij omstandiger had dienen te motiveren. 

 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de motieven betreffende de duur van het inreisverbod 

in combinatie met de gegeven motieven waarom er in casu geen specifieke omstandigheden zijn die 

nopen tot het opleggen van een inreisverbod voor een duur van minder dan twee jaar, niet uitgebreid 

genoeg of niet voldoende nauwkeurig, precies of concreet zijn in het licht van de omvang van de 

motiveringsplicht die rust op de verwerende partij bij het bepalen van de duur van het inreisverbod.  

 

De verzoekende partij lijkt echter te menen dat een inreisverbod van twee jaar onevenredig is.  

 

Door het louter wijzen op het feit dat zij geen gevaar is voor de openbare orde, maakt de verzoekende 

partij geenszins aannemelijk dat een inreisverbod voor twee jaar disproportioneel is. Immers doet het 

loutere feit dat zij geen gevaar is voor de openbare orde, geen afbreuk aan de vaststellingen in de 

bestreden beslissing op grond waarvan de verwerende partij besloten heeft tot een inreisverbod van 

twee jaar. De verzoekende partij toont geenszins aan waarom deze omstandigheid op zich zou moeten 

leiden tot het opleggen van een inreisverbod voor minder dan twee jaar.  

 

Waar de verzoekende partij erop wijst dat zij enkel maar in België blijft omwille van haar relatie met de 

heer G.G., dat gelet op het feit dat zij wensen te huwen, zij binnen een korte termijn haar verblijfsstatuut 

in regel kan brengen en een inreisverbod van twee jaar volstrekt disproportioneel is, temeer gezien de 

verstrekkende gevolgen ervan, dat een inreisverbod immers inhoudt dat zij twee jaar van haar partner 

zal gescheiden worden, dat het inreisverbod dan ook onredelijk is gelet op de concrete 

omstandigheden, blijkt uit de bestreden beslissing duidelijk dat de verwerende partij rekening heeft 

gehouden, bij het bepalen van de duur van het inreisverbod, met de verklaring van de verzoekende 

partij dat zij verloofd is en dat zij wenst te huwen, doch geoordeeld dat de verzoekende partij niet 
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aantoont dat zij een duurzame relatie met die persoon onderhoudt waardoor geen schending van artikel 

8 van het EVRM aannemelijk wordt gemaakt. Uit onderhavig verzoekschrift blijkt dat de verzoekende 

partij er niet in slaagt dit motief te ontkrachten of te weerleggen. De verzoekende partij toont niet aan dat 

dit oordeel kennelijk onredelijk is. Gezien aldus geoordeeld werd in de bestreden beslissing dat een 

beschermingswaardig gezinsleven met de vermeende partner niet voorligt, en de verzoekende partij er 

niet in slaagt het tegendeel aan te tonen, kan zij niet dienstig betogen dat een inreisverbod van twee 

jaar volstrekt disproportioneel is, temeer gezien de verstrekkende gevolgen ervan, dat een inreisverbod 

immers inhoudt dat zij twee jaar van haar partner zal gescheiden worden.  

 

Gelet op voormelde vaststellingen maakt de verzoekende partij geenszins aannemelijk dat het 

disproportioneel is om haar een inreisverbod af te leveren voor de duur van twee jaar.  

 

3.3.5. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde 

van de bevoegde minister op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze 

tot de bestreden beslissing is gekomen. De schending van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet of 

van de zorgvuldigheidsplicht, in het licht van voormelde bepaling, kan niet worden aangenomen.  

 

Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de uitoefening van 

haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan 

slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel 

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

ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer 

het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de 

motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). In de bestreden 

beslissing worden de motieven opgesomd op grond waarvan de gemachtigde van de bevoegde minister 

tot het opleggen van het bestreden inreisverbod van twee jaar heeft besloten. De gemachtigde heeft 

enkel gebruik gemaakt van de hem bij wet toegekende bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat 

voorafgaat, niet op een kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden 

volgehouden dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel 

heeft geschonden.  

 

3.3.6. Het derde middel is ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

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

 

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 


