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 nr. 234 721 van 31 maart 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERHAEGEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

gezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Colombiaanse nationaliteit te zijn, op 13 januari 2020 

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

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 6 januari 2020 tot het 

opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 maart 2020. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat K. VERHAEGEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 9 september 2019 diende verzoeker een verzoek om internationale bescherming in.  

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 26 november 2019 de 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermings-

status. Tegen deze beslissing werd door verzoeker een beroep ingediend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 
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1.3. Bij arrest nr. 230 543 van 18 december 2019 weigerde ook de Raad verzoeker de vluchtelingen-

status en de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. 

 

1.4. Op 6 januari 2020 nam de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering. 

  

1.5. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

nam op 6 januari 2020 tevens de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod van acht jaar. Deze 

beslissing, die verzoeker op 7 januari 2020 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan de Heer : 

Naam: [S.H.] 

Voornaam: [W.A.] 

[...] 

Nationaliteit: Colombia 

 

Alias: [J.T.C.] [...] nati[o][...]naliteit Mexico 

 

Wordt een inreisverbod voor 8 jaar opgelegd voor het volledige Schengengrondgebied. Wanneer 

betrokkene evenwel in het bezit is van een geldige verblijfstitel afgeleverd door één van de lidstaten, 

dan geldt dit inreisverbod enkel voor het grondgebied van België. 

 

De beslissing tot verwijdering van 06/01/2020 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: 

 

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

x Gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van acht jaar, omdat de onderdaan 

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

 

Artikel 74/11 

 

Betrokkene heeft op 30.10.2018 een vragenlijst hoorrecht ingevuld en verklaarde dat hij sinds 

07.10.2018 in België verblijft; dat zijn documenten op een appartement liggen waar bij verbleef maar dat 

hij geen adres of telefoonnummer heeft; dat hij niet aan een ziekte lijdt die hem belemmert om te reizen. 

Betrokkene heeft geen melding gemaakt van eventuele familieleden of minderjarige kinderen in België. 

Uit het administratief dossier blijkt dat hij regelmatig (ongestoord) bezoek ontvangt in de gevangenis van 

zijn vriendin. Het administratief dossier bevat geen informatie waaruit kan blijken dat zijn vriendin 

verblijfsrecht heeft in België. Het begrip ‘gezinsleven’ in het artikel 8, lid 1 van het EVRM is een 

autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich 

dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het 

toepassingsgebied van artikel 8 lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er 

daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM. De 

vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 

met legaal verblijf in België. 

 

De betrokkene heeft op 09/09/2019 een verzoek tot internationale bescherming ingediend in België. 

Deze aanvraag werd negatief afgesloten op 18/12/2019 door een beslissing van de RVV. Op 

21/10/2019 werd de bet[r]okkene gezien door een dokter in het gesloten centrum van Merksplas. 

Betrokkene verklaart betrokk[e]ne persoon te hebben onderzocht en betrokkene geschikt te hebben 

bevonden om met het vliegtuig te reizen. Gezien deze elementen is het art 3 van het EVRM niet van 

toepassing. 

 

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

de bepalingen van artikel 74/11. 
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De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan deelname aan bendevorming, diefstal met braak, 

inklimming, valse sleutels als mededader, hui[s]diefstal, poging gewone diefstal, feiten waarvoor hij op 

29/08/2019 door de correctionele rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 3 jaar. 

 

Betrokkene maakt deel uit van een bende die feiten van inbraak pleegt. Hij is binnen deze bende 

betrokken bij een inbraak in een woning en een poging tot inbraak in een woning. De feiten zijn immers 

zwaarwichtig en druisen in tegen het maatschappelijk bewustzijn en de sociale orde. Door het plegen 

van dergelijke misdrijven wordt een belangrijk moreel en materieel nadeel berokkend aan onschuldige 

derden en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke beroering maakt een bedreiging uit voor de 

openbare veiligheid. 

 

Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. 

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde zeer 

ernstig te verstoren. 

Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare 

orde, is een inreisverbod van 8 jaar proportioneel.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding te zijnen laste te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen 62, 

74/11 en 74/13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, van het evenredigheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van “de 

algemene motiveringsplicht”. 

 

Hij verschaft de volgende toelichting: 

 

“De bestreden beslissing werd verzoeker opgelegd op grond van artikel 74/11 van de Vreemdelingen-

wet. Deze bepaling, ingevoerd door de wet van 19 januari 2012, 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.  

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

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

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

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

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

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

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

veiligheid, (...)" 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet stelt: 
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"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. " 

 

Deze bepalingen vormen een omzetting van de Terugkeerrichtlijn, die naar Belgisch recht werd omgezet 

door de Wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. (B.S. 17 februari 

2012) 

 

Artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn bepaalt: 

 

"Bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn houden de lidstaten rekening met: 

a) het belang van het kind; 

b) het familie- en gezinsleven; 

c) de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land, en eerbiedigen zij het 

beginsel van non-refoulement. " 

 

Artikel 11 van de Terugkeerrichtlijn luidt: 

 

" 1. Het terugkeerbesluit gaat gepaard met inreisverbod: 

a) indien er geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend, of 

b) indien niet aan de terugkeerverplichting is voldaan. 

In de overige gevallen kan het terugkeerbesluit een inreisverbod omvatten. 

2. De duur van het inreisverbod wordt volgens alle relevante omstandigheden van het individuele geval 

bepaald, en bedraagt in principe niet meer dan vijf jaar. De duur kan meer dan vijf jaar bedragen indien 

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

veiligheid of de nationale veiligheid.(...)" 

 

De terugkeerrichtlijn en de Vreemdelingenwet verplichten verwerende partij dus om voor de bepaling 

van de duur van het inreisverbod rekening te houden met de individuele omstandigheden, waaronder 

het familieleven, en hieromtrent motieven op te nemen. 

 

In de parlementaire voorbereidingen lezen we dat de Terugkeerrichtlijn verplicht tot "een individueel 

onderzoek" en "dat men rekening houdt met "alle omstandigheden eigen aan het geval" en dat men het 

evenredigheidsbeginsel respecteert." (Pari. St. Kamer, 2011- 2012, nr. 53K1825/001, 23.) 

 

Ook overweging 6 van de Richtlijn schrijft voor dat "beslissingen die op grond van deze richtlijn worden 

genomen per geval vastgesteld worden en op objectieve criteria berusten (…). 

 

Uit de bepalingen van artikel 74/11, §1 van de vreemdelingenwet blijkt dan ook dat verwerende partij 

onmiskenbaar over een discretionaire bevoegdheid beschikt om de geldingstermijn van het opgelegde 

inreisverbod in te vullen, waarbij desgevallend een inreisverbod kan worden opgelegd van maximum 

drie jaar, verder te bepalen door verwerende partij. 

 

Artikel 74/11, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet dient dan ook in die zin te worden begrepen dat 

verwerende partij gehouden is om een specifieke motivering te voorzien ter verantwoording van de 

geldingsduur van het opgelegde inreisverbod (RvS 26 juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900) én dat zij 

hierbij ook op zorgvuldige wijze de "specifieke omstandigheden" van verzoeker in rekening dient te 

nemen. 

 

Dit blijkt geenszins uit de motivering van bestreden beslissing. 

 

Eerste onderdeel 

 

Uit bovenstaande wettelijke bepalingen blijkt dat de duur van een inreisverbod in principe maximum vijf 

jaar bedraagt. Uit artikel 74/11, §1 in fine van de Vreemdelingenwet blijkt dat hiervan kan worden 

afgeweken en een inreisverbod van meer dan vijf jaar kan worden opgelegd, indien de vreemdeling een 

ernstige bedreiging van de openbare orde of de openbare veiligheid vormt. 
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Een 'normale' bedreiging van de openbare orde of openbare veiligheid is onvoldoende. Het moet gaan 

om een ernstige bedreiging. 

 

In casu wordt verzoeker een inreisverbod opgelegd van acht jaar. 

 

Verwerend partij verwijst in de bestreden beslissing naar de veroordeling van 29 augustus 2019 en stelt 

hierover: 

 

"Betrokkene maakt deel uit van een bende die feiten van inbraak pleegt. Hij is binnen deze bende 

betrokken bij een inbraak in een woning en een poging tot inbraak in een woning. De feiten zijn immers 

zwaarwichtig en druisen in tegen het maatschappelijk bewustzijn en de sociale orde. Door het plegen 

van dergelijke misdrijven wordt een belangrijk moreel en materieel nadeel berokkend aan onschuldige 

derden en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke beroering maakt een bedreiging uit voor de 

openbare orde. 

 

Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. " 

 

Verwerende partij motiveert dus waarom verzoeker een bedreiging vormt voor de openbare orde of 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden, maar motiveert niet waarom verzoeker een ernstige 

bedreiging vormt van de openbare orde. Nochtans is dit een wettelijke voorwaarde om een inreisverbod 

van meer dan vijf jaar, in casu zelfs acht jaar, te kunnen opleggen. 

 

Verwerende partij stelt tot slot nog in de bestreden beslissing dat verzoeker "niet getwijfeld" heeft om op 

illegale wijze te verblijven en de openbare orde "zeer ernstig te verstoren". Echter, illegaal verblijf is een 

voorwaarde sine qua non voor een inreisverbod. Een inreisverbod kan uiteraard alleen worden opgelegd 

indien de betrokkene niet over een wettig verblijf beschikt. 

 

Dat verzoeker "niet heeft getwijfeld" om op illegale wijze in België te verblijven, blijkt niet uit het 

administratief dossier. Zonder de ernst van de feiten in twijfel te willen trekken, merkt verzoeker op dat 

hij in België verblijft sinds het plegen van de feiten. Na de feiten werd hij meteen van zijn vrijheid 

beroofd. Verzoeker pleegde de feiten vanuit onwettig verblijf, maar het is niet zo dat hij al langer 

onwettig in België verbleef. 

 

Het […] belang van de immigratiecontrole, waarnaar verwerende partij verwijst, is geen individuele 

omstandigheid is en kan dus evenmin verantwoorden waarom verzoeker een ernstige bedreiging voor 

de openbare orde zou vormen. 

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier blijkt waarom 

verzoeker een ernstige bedreiging van de openbare orde vormt en geen gewone bedreiging van de 

openbare orde. 

 

Omdat verwerende partij het ernstig karakter van de bedreiging voor de openbare orde niet onderbouwt, 

schendt zij artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en de motiveringsplicht. Bovendien is verwerende 

partij onzorgvuldig geweest, waardoor zij het zorgvuldigheidsbeginsel schendt. 

 

Tweede onderdeel 

 

Uit bovenstaande wettelijke bepalingen volgt dat verwerende partij bij het opleggen van een 

inreisverbod rekening moet houden met het familieleven van de betrokkene. 

 

In casu stelt verwerende partij met betrekking tot zijn familieleven dat verzoeker geen melding heeft 

gemaakt van eventuele familieleden of minderjarige kinderen in België, maar dat uit het administratief 

dossier wel blijkt dat verzoeker regel[...]matig (ongestoord) bezoek ontvangt in de gevangenis van zijn 

vriendin. Verw[e]rende partij stelt dat niet blijkt dat zijn vriendin verblijfsrecht heeft in België en dat 

verzoeker dus niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een 

vreemdeling met legaal verblijf in België. 

 

Verwerende partij was dus wel degelijk op de hoogte van verzoekers relatie. Omdat verzoekers vriendin 

geen verblijfsrecht heeft in België, heeft verwerende partij er verder geen onderzoek naar gedaan of 

rekening mee gehouden bij het opleggen van het inreisverbod en het bepalen van de duur ervan. 
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Echter, het inreisverbod dat aan verzoeker werd opgelegd is van kracht voor het volledige 

Schengengebied: 

 

"Wordt een inreisverbod voor 8 jaar opgelegd voor het volledige Schengengrondgebied. Wanneer 

betrokkene evenwel in het bezit is van een geldige verblijfstitel afgeleverd door één van de lidstaten, 

dan geldt dit inreisverbod enkel voor het grondgebied van België. " 

 

Verzoekers partner is een Spaans onderdaan en woont en werkt in Spanje, deel van het 

Schengengebied. 

 

Verzoeker leerde zijn partner kennen toen hij zelf in Spanje verbleef, voor zijn komst naar België. Hij 

woonde er samen met zijn partner, (stuk 6 en 9, waaruit blijkt dat verzoeker en zijn partner stonden 

ingeschreven op hetzelfde adres) 

 

Verzoeker en zijn partner zijn intussen 3 jaar samen, hebben een duurzame relatie en hebben de 

intentie om samen een gezin te stichten. 

 

Verzoeker beschikt niet over een verblijfsrecht in Spanje, maar registreerde zich wel op het adres van 

zijn partner, (stuk 6) Dit is in Spanje de eerste stap om verblijfsrecht aan te vragen. 

 

Ook al hebben verzoeker en zijn partner hun gezinsleven (nog) niet geformaliseerd, toch valt hun 

gezinsleven onder de bescherming van artikel 8 EVRM. 

 

Artikel 8 EVRM bepaalt dat:  

 

"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. " 

 

Artikel 7 van het Handvest heeft dezelfde inhoud en draagwijdte. (Toelichtingen bij het Handvest van de 

Grondrechten, Pb. C. 303, p. 20) 

 

Bovendien moet worden gewezen op het hierboven geciteerde artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, 

op basis waarvan verwerende partij eveneens gehouden is rekening te houden met het gezinsleven van 

verzoeker. 

 

Artikel 8 van het EVRM waarborgt het recht op een gezins- en privéleven. Dit houdt in dat eenieder 

recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven, familie- en gezinsleven. 

 

Om zich te kunnen beroepen op dit artikel, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake is van een 

familie of een gezin. De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een 

privéleven of van beiden, is een feitenkwestie. 

 

Zoals uit de bestreden beslissing blijkt, was verwerende partij op de hoogte van de relatie van 

verzoeker. 

 

Verzoeker legt bij dit verzoekschrift bijkomende stukken voor waaruit blijkt dat hij een duurzame relatie 

heeft met mevrouw [G.A.]. (stuk 2-10) Uit deze stukken blijkt o.a. dat zij verzoeker regelmatig bezocht in 

de gevangenis van Leuven en dit nog steeds doet in het gesloten centrum van Merksplas, dat zij in 

Spanje op hetzelfde adres hebben gewoond, dat zij samen verliefde foto's nemen en dat mevrouw 

[G.A.] veelvuldig contact had met de strafrechtadvocaat van verzoeker. Ook blijkt dat verzoeker bij zijn 

verzoek om internationale bescherming verklaarde een partner te hebben in Spanje en dit sinds drie 

jaar. (stuk 10) 
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Omdat het inreisverbod geldig is voor het volledige grondgebied van de Schengenzone, waartoe ook 

Spanje behoort, heeft de bestreden beslissing tot gevolg dat verzoeker gedurende acht jaar zich niet 

mag begeven naar het land waar zijn partner woont. Zijn partner heeft in Spanje vast werk in Spanje en 

haar volledig netwerk. Er kan van haar niet worden verwacht dat ze dit alles opgeeft en in Colombia 

gaat wonen, land van herkomst van verzoeker. Verzoeker en zijn partner hebben de wens om samen 

een gezin te stichten. Gezien hun leeftijd, zouden ze dit liever niet langer uitstellen. 

 

De beslissing van verwerende partij heeft een grote impact op het gezinsleven van verzoeker en zijn 

partner. 

 

Dit gezinsleven moet daarom in rekening worden gebracht en moet worden in overweging genomen bij 

het beantwoorden van de vraag of een inreisverbod moet worden opgelegd aan verzoeker en zo ja, voor 

welke regio en voor welke periode dit geldt. 

 

Nochtans blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing helemaal niet dat verwerende partij er 

rekening mee heeft gehouden. In tegendeel, omdat verzoekers partner geen verblijfsrecht in België 

heeft, schuift verwerende partij dit gezinsleven volledig aan de kant. Echter, gezien het inreisverbod ook 

geldt voor het land van herkomst van verzoekers partner, betreft de bestreden beslissing wel degelijk 

een serieuze inmenging in het gezinsleven. 

 

Verwerende partij moest de relatie van verzoeker onderzoeken en mee nemen in haar beoordeling, 

quod non. 

 

In het kader van artikel 8 EVRM dient te worden onderzocht of artikel 8 EVRM de inmenging in het 

familieleven, gezinsleven en privéleven verbiedt en of artikel 8 EVRM verplicht een verblijfsmachtiging 

toe te kennen. 

 

Artikel 8 EVRM verbiedt immers enerzijds aan Lidstaten om zich op ongerechtvaardigde manier, d.w.z. 

niet in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 8, lid 2 EVRM, in te mengen in het familie-, 

gezins- en privéleven. Anderzijds legt artikel 8 EVRM in bepaalde omstandigheden ook positieve 

verplichtingen op aan een Lidstaat om een verblijfsmachtiging toe te kennen ter bescherming van het 

gezinsleven. Ook in dit kader is een belangenafweging vereist. (EHRM 28 juni 2011, Nunez t. 

Noorwegen, § 68; EHRM 26 april 2007, Konstantinov t. Nederland, § 46; EHRM 1 december 2005, 

Tuquabo-Tekle e.a. t. Nederland, §42; EHRM 28 november 1996, Ahmut t. Nederland, § 63; EHRM 1 

februari 1996, Gul t. Zwitserland, § 63.). 

 

Bij dit onderzoek naar het gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM en de eventuele hieruit 

voortvloeiende positieve verplichting om een verblijfsmachtiging af te leveren, heeft verwerende partij 

een zekere appreciatiemarge. Het recht op eerbiediging van het gezins- en privéleven is immers niet 

absoluut. 

 

Wel heeft deze appreciatiemarge bepaalde grenzen. Er dient immers een proportionaliteitstoets te 

gebeuren tussen de individuele belangen van de aanvrager van de verblijfsmachtiging en de belangen 

van de Lidstaat waar de verblijfsmachtiging wordt aangevraagd. De inhoud van deze 

proportionaliteitstoets wordt bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens 

 

In arrest nr. 127.171 van 17 juli 2014 lichtte Uw Raad het onderzoek en de proportionaliteitstoets onder 

artikel 8 EVRM als volgt toe: 

 

"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). 

 

De beleidsmarge van verdragsluitende staten wordt overschreden wanneer zij geen billijke afweging 

maken tussen het algemeen belang, enerzijds, en het belang van het individu, anderzijds. Of het nu een 
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negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de genomen 

maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Dit vereist een correcte belangenafweging waarbij 

rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak kenmerken. Zo stelt 

de rechtspraak van het EHRM dat er onder meer rekening moet worden gehouden met de aard en ernst 

van de gepleegde strafbare feiten, de tijdsduur van het verblijf in het gastland, de tijdsduur die is 

verstreken sinds het strafbare feit is gepleegd en het gedrag van verzoeker sindsdien, de gezinssituatie 

van verzoeker, de omvang van de band met het land van herkomst; het bestaan van onoverkomelijke 

hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal kan worden uitgebouwd, de vraag of 

het gezinsleven werd ontwikkeld tijdens een periode dat de betrokken personen wisten dat gezien de 

verblijfsstatus van één van hen, het onmiddellijk duidelijk was dat het voorzetten van het gezinsleven op 

het grondgebied van de Verdragsluitende staat een precair karakter zou kennen. Indien zulke situatie 

zich voordoet dan zal enkel in uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van het EVRM 

worden vastgesteld (EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 142; EHRM 28 juni 

2011, nr. 55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 70).(...) 

 

De algemene stelling, die de verwerende partij aanhangt, dat een rechtmatige toepassing van de 

vreemdelingenwet geen schending van artikel 8 van het EVRM kan uitmaken, volstaat niet en kan niet 

worden bijgetreden (RvS 26 mei 2009, nr. 193.522). De toepassing van de vreemdelingenwet moet aan 

de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst. Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij 

de 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 conform artikel 8 van het EVRM (EHRM 11 februari 2010, 

nr. 31465/08, Raza v. Bulgarije, par. 54). " 

 

Er dient te worden vastgesteld dat noch uit het administratief dossier noch uit de bestreden akte blijkt 

dat verwerende partij, bij haar besluit om een inreisverbod van acht jaar op te leggen voor het volledige 

Schengengebied rekening heeft gehouden met het door verzoekers gezinsleven. 

 

De motivering van verwerende partij is niet afdoende en de beslissing disproportioneel. 

 

De bestreden beslissing schendt dan ook alle bovenvermelde wettelijke bepalingen en beginselen van 

behoorlijk bestuur schendt. De motivering van de bestreden beslissing kan geenszins afdoend genoemd 

worden en houdt een schending in van de motiveringsplicht waaraan de verwerende partij als 

administratief bestuur aan onderworpen is. De opgegeven motieven kunnen de bestreden beslissing 

niet schragen. 

 

De beslissing om een inreisverbod op te leggen voor een periode van acht jaar is niet proportioneel en 

dus schendt ze het evenredigheidsbeginsel. 

 

Verwerende partij heeft onvoldoende rekening gehouden met de omstandigheden eigen aan verzoeker 

en heeft daarom geen zorgvuldige en afdoende gemotiveerde beslissing genomen. Het zorgvuldigheids-

beginsel werd geschonden. 

 

Om al deze redenen wenst verzoekende partij dan ook de nietigverklaring te bekomen van de 

aangevochten beslissing.” 

 

3.2. Verweerder repliceert als volgt: 

 

“Verweerder benadrukt dat de kritiek van de verzoekende partij niet kan worden aangenomen. 

 

De verweerder acht dit middel vooreerst niet ontvankelijk, in zoverre verzoekende partij de schending 

van de algemene “motiveringsplicht” opwerpt. 

 

Immers, er werd terecht reeds geoordeeld dat onontvankelijk is, het onderdeel (en a fortiori het middel) 

dat met het oog op een vernietiging van een verplicht te motiveren beslissing een motiveringsgebrek 

aanvoert, maar hiervoor geen wetsbepaling als geschonden aanduidt (cf. naar analogie: Cass. AR 

C.94.0369.N, 9.5.1997, Arr. Cass. 1997, 531). 

 

Aan deze laatste vereiste beantwoordt volgens de verweerder niet de loutere vermelding van een 

motiveringsgebrek in termen van een schending van “de motiveringsplicht”. Er bestaan namelijk diverse 

types van motiveringsplicht, beheerst door onderscheiden rechtsregels en met eigen kenmerken. 
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De verweerder is derhalve van oordeel dat dit onderdeel van het enigste middel van verzoekende partij 

in rechte onvoldoende behoorlijk is onderbouwd om als ontvankelijk te kunnen worden beschouwd. 

 

Verder laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, 

gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel 

inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing 

weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en aldus 

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat de gemachtigde van de Minister 

geheel terecht heeft geoordeeld dat aan de verzoekende partij een inreisverbod van drie jaar diende te 

worden opgelegd. 

 

De verzoekende partij voert aan dat het inreisverbod niet afdoende gemotiveerd zou zijn. 

 

Artikel 74/11 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. 

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

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

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

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

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

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

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

veiligheid. 

§ 2. De minister of zijn gemachtigde onthoudt zich er van een inreisverbod op te leggen wanneer hij het 

verblijf van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 61/3, § 3, of 61/4, § 2 beëindigt, 

onverminderd § 1, tweede lid, 2°, op voorwaarde dat hij geen bedreiging vormt voor de openbare orde of 

nationale veiligheid. 

De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in 

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen. 

§ 3. Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend. 

Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4. 

 

Daar waar de verzoekende partij laat uitschijnen dat de precieze termijn van het opgelegde inreisverbod 

niet-afdoende zou zijn gemotiveerd, repliceert verweerder dat uit de motieven van de bestreden 

beslissing op ondubbelzinnige wijze blijkt dat door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid, Asiel en Migratie werd vastgesteld dat de verzoekende partij geacht moet worden 

door haar gedrag de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Allerminst kennelijk onredelijk wordt in dit kader gewezen op de veroordeling van verzoekende partij 

door de correctionele rechtbank waarbij hij zich schuldig heeft gemaakt aan deelname aan 

bendevorming, diefstal met braak, inklimming, valse sleutels als mededader, huisdiefstal en poging 

gewone diefstal. Verzoekende partij maakt deel uit van een bende die feiten van inbraak pleegt, wat 

terecht wordt aanzien kan worden als ernstige redenen van openbare orde of openbare veiligheid. 
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Verweerder merkt in dit kader op dat doorheen de Vreemdelingenwet verschillende gradaties van 

“redenen van openbare orde” worden gehanteerd, waarbij de omschrijving “ernstige redenen van 

openbare orde of openbare veiligheid” betrekking heeft op zwaarwichtigere feiten dan gewone “redenen 

van openbare orde”. 

 

Bijgevolg moet worden vastgesteld dat uit de door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid, Asiel en Migratie gehanteerde terminologie in de bestreden beslissing reeds duidelijk 

blijkt dat aan de verzoekende partij heel zwaarwichtige strafrechtelijke inbreuken worden verweten 

(waarvoor de verzoekende partij overigens ook werd veroordeeld), dewelke nopen tot de conclusie dat 

de verzoekende partij een gevaar vormt om de openbare orde opnieuw zeer ernstig te verstoren. 

 

De gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie heeft aldus wel 

degelijk op gedegen gronden besloten dat een inreisverbod van 8 jaar proportioneel is, omdat de 

verzoekende partij 1) niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in het Rijk te verblijven en 2) alhier de 

openbare orde op zeer ernstige wijze te verstoren. 

 

Verweerder benadrukt dat door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, 

Asiel en Migratie in de bestreden beslissing is gewezen op het feit dat 1) de verzoekende partij werd 

veroordeeld voor inbreuken wegens bendevorming en diefstal, waarbij 2) verduidelijkt werd om welke 

reden de betrokken strafbare feiten moeten worden beschouwd als ernstige inbreuken op de openbare 

orde of nationale veiligheid. 

 

De verzoekende partij kan volstrekt niet gevolgd worden in haar kritiek, waar zij voorhoudt dat er niet 

gemotiveerd wordt waarom verzoeker een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde. 

 

Er kan niet de minste verwarring bestaan nopens het feit dat door de gemachtigde van de Minister van 

Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie is besloten tot een inreisverbod van acht jaar, om de 

specifieke reden dat de verzoekende partij een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid. 

 

Verweerder besluit dat niet kan worden ingezien op welke wijze deze motivering onduidelijk zou kunnen 

zijn. 

 

Zie ook: 

 

“Uit deze bewoordingen blijkt duidelijk dat gemotiveerd werd waarom een inreisverbod van acht jaar 

wordt opgelegd alsook dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met de specifieke 

omstandigheden van de zaak om de duur van het inreisverbod te bepalen. In de bestreden beslissing 

wordt aldus toegelicht waarom een inreisverbod van acht jaar proportioneel is. Er wordt immers gesteld 

dat omwille van het belang van immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde een 

inreisverbod van acht jaar proportioneel is, gelet op de ernst van de feiten, waarvoor de verzoekende 

partij veroordeeld is tot een definitieve gevangenisstraf van twintig maanden waarvan de helft met uitstel 

voor vijf jaar (diefstal met braak, inklimming, valse sleutels en deelname aan bendevorming en poging 

tot gewone diefstal) en het feit dat zij niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in België te verblijven en 

om de openbare orde te schaden.” (RvV nr. 197 143 van 21 december 2017) 

 

En ook: 

 

“Waar de verzoekende partij de bestreden beslissing bekritiseert omdat een inreisverbod wordt 

opgelegd van acht jaren en zij voorhoudt dat ten onrechte is gesteld dat haar misdadig gedrag een 

ernstig en actueel risico inhoudt voor de schending van de openbare orde, kan deze redenering niet 

gevolgd worden. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat het recente karakter van de veroordeling 

is benadrukt en dat de verzoekende partij de openbare orde schendt nu zij illegaal in het land verblijft, 

wat zij niet weerlegt. De bestreden beslissing werd genomen overeenkomstig artikel 74/11, §1, vierde lid 

van de vreemdelingenwet, waarbij een inreisverbod van acht jaren tot de keuzemogelijkheid van de 

verwerende partij behoort. De argumentatie in de nota kan dienaangaande hernomen worden. Het 

plegen van diefstal vormt een ernstige bedreiging voor de openbare orde, te meer in casu de feiten 

dateren van november 2012, zoals blijkt uit het vonnis van de correctionele rechtbank te Mechelen, 

waarnaar de bestreden beslissing verwijst.” (R.v.V. nr. 105.711 van 24 juni 2013) 

 

En ook: 
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“Te dezen wordt er in toepassing van het vierde lid van deze bepaling een inreisverbod opgelegd van 

meer dan vijf jaar, met name acht jaar, omdat de verwerende partij van oordeel is dat verzoeker een 

ernstige bedreiging vormt van de openbare orde. Er wordt daarbij gemotiveerd dat verzoeker op 14 

oktober 2013 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brussel tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 30 maanden uit hoofde van poging tot diefstal met braak, inklimming of valse 

sleutels en dat, gelet op het winstgevende karakter van deze misdadige activiteiten van betrokkene, er 

een ernstig, reëel en actueel risico is op een nieuwe schending van de openbare orde. Omwille van het 

winstoogmerk van het criminele gedrag van betrokkene wordt besloten tot een termijn van acht jaar voor 

het inreisverbod. Derhalve stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing wel degelijk een motivering 

bevat, zowel wat het opleggen van het inreisverbod betreft, als wat betreft de keuze van de 

geldingstermijn van het inreisverbod. 

(…) 

De bestreden beslissing is genomen in toepassing van het vierde lid van de voormelde bepaling, dat 

toelaat een inreisverbod van meer dan vijf jaar op te leggen met het oog op het waarborgen van de 

openbare orde of de nationale veiligheid. Te dezen wordt wel degelijk gemotiveerd waarom een 

inreisverbod van acht jaar wordt opgelegd. 

In de mate het middel gesteund is op de veronderstelling dat de maximumduur voorzien bij artikel 74/11, 

§1, tweede lid van de vreemdelingenwet werd opgelegd, is het dan ook niet dienend.” (R.v.V. nr. 146 

012 van 22 mei 2015) 

 

Vervolgens haalt verzoekende partij aan dat in de bestreden beslissing wordt vermeld dat verzoeker niet 

getwijfeld heeft om op illegale wijze te verblijven in België. Verzoekende partij haalt aan dat illegaal 

verblijf een voorwaarde sine qua is voor een inreisverbod. 

 

Verweerder laat gelden dat dit een element (illegaal verblijf) betreft waarmee de gemachtigde rekening 

mee kan houden bij het opleggen van een inreisverbod. Verweerder merkt op dat verzoekende partij dit 

element niet betwist. 

 

Verweerder benadrukt dat het motief, alsdat de verzoekende partij niet getwijfeld heeft om illegaal in 

België te verblijven, niet correct zou zijn, allerminst determinerend is bij het opleggen van een duur van 

acht jaar voor het inreisverbod. 

 

Immers blijkt uit de overwegingen van de bestreden beslissing afdoende dat de gemachtigde van de 

Minister, rekening houdend met het geheel van elementen dewelke de situatie van de verzoekende 

partij daadwerkelijk kenmerken, heeft besloten tot een inreisverbod voor een periode van 8 jaar. 

 

Het staat vast dat de overige motieven van de bestreden beslissing stand houden, met name de 

verwijzing naar het feit dat zij kennelijk niet heeft getwijfeld om de Belgische openbare orde ernstig te 

schaden, zodat de kritiek van verzoekende partij, alsdat de verzoekende partij niet getwijfeld heeft om 

illegaal in België te verblijven, een voorwaarde sina qua zou betreffen, geen afbreuk doet aan de 

overige motieven en in geen geval zou kunnen leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

In een tweede onderdeel verwijst verzoekende partij naar een schending van artikel 8 EVRM. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

"1. Een ieder 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." 

 

Verzoekende partij haalt aan dat zij een beschermenswaardige relatie heeft met zijn partner, van 

Spaanse nationaliteit. 

 

Daar waar de verzoekende partij kritiek levert op het feit het gezinsleven met zijn Spaanse partner in 

rekening dient gebracht worden, stelt verweerder vast dat uit de stukken van het administratief dossier 

blijkt dat de verzoekende partij voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing werd gehoord, 

in het kader waarvan hij verklaarde dat hij geen familieleden of een relatie in België heeft. 
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De gemachtigde heeft enkel vastgesteld dat verzoekende partij soms bezoek krijgt in de gevangenis van 

zijn vriendin. Nergens uit administratief dossier blijkt dat de vriendin van verzoeker een verblijfsrecht 

heeft in België. 

 

Zodoende heeft de gemachtigde terecht gemotiveerd dat hij geen feitelijk gezin vormt met een Belg of 

een vreemdeling met legaal verblijf in België. 

 

Verzoekende partij maakt derhalve niet aannemelijk dat hij een gezinsleven onderhoudt in België. 

 

Zie ter zake: 

“In casu wordt niet betwist dat verzoekende partijen een gezin vormen in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. Zulks houdt evenwel niet in dat aan verzoekende partijen louter om deze reden een 

verblijfsrecht dient te worden toegekend. Geen van beide partners beschikt over een verblijfsrecht in het 

Rijk. Ook het gegeven dat beide partners een verschillende nationaliteit hebben, geeft hen niet 

automatisch het recht zich in een derde land te vestigen.” (R.v.V. nr. 15.002 dd. 03.12.2013) 

 

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

 

De verweerder laat, ten overvloede en strikt subsidiair, gelden dat in casu geen toetsing aan de hand 

van artikel 8, tweede lid EVRM dient te gebeuren. 

 

Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden 

beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 

 

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.” 

(zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011) 

 

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. 

Verzoekende partij haalt geen hinderpalen aan waarom het gezinsleven met zijn Spaanse partner niet 

elders kan gevoerd worden. 

 

Ook maakt verzoekende partij niet aannemelijk dat hij contact kan onderhouden met zijn partner middels 

de moderne communicatiemogelijkheden. 

 

“In casu wijst de verzoeker slechts op het gegeven dat hij ‘inmiddels een duurzame relatie onderhoudt 

met de Belgische onderdaan mevrouw H.S.D., met wie hij reeds geruime tijd samenwoont’, doch laat hij 

na concrete hinderpalen aan te voeren voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en 

effectief gezinsleven met zijn Belgische partner elders. 

(…) 

De bestreden beslissing verhindert niet dat zijn partner hem bezoekt in het land van herkomst of elders. 

Verder kunnen moderne communicatietechnologieën de verzoeker in staat stellen om tijdens de 

scheiding in nauw contact te blijven met zijn partner en de banden met haar verder te onderhouden 

(EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100)” (R.v.V. nr. 141.063 dd. 16.03.2015) 
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Bovendien merkt verweerder ook op dat het vermeende gezinsleven tussen hemzelf en zijn partner in 

illegaal verblijf werd uitgebouwd. 

 

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen. 

 

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 

diverse gelegenheden aan heeft 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). Artikel 8 van het EVRM 

kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de 

door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om 

de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39). 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). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen 

dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie 

R.v.St. nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.). 

 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007). 

 

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.) 

 

De bestreden beslissi[n]g heeft inderdaad niet tot gevolg dat de verzoekende partij definitief van haar 

partner wordt gescheiden, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid er 

terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een 

regelmatige binnenkomst in het Rijk, en na het verstrijken van de termijn van het inreisverbod. De 

bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te komen en 

er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet 

opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 

4.070 dd. 27.11.2007). 

 

“Het bestreden bevel leidt niet noodzakelijk tot een definitieve verwijdering. Het heeft enkel tot gevolg 

dat verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat 

voldaan is aan in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. Het bestreden bevel sluit niet uit dat de 

verzoeker de opheffing van het hiermee gepaarde inreisverbod vraagt op grond van artikel 74/12 van de 

vreemdelingenwet en vervolgens een visum aanvraagt met het oog op eventuele gezinshereniging in 

België. 

De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 

van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoeker niet in die mate dat er sprake 

kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM.” (R.v.V. nr. 150.973 dd. 18.08.2015) 

 

Terwijl hoe dan ook moet worden opgemerkt dat het inreisverbod werd opgelegd onder het voorbehoud 

dat het slechts geldt in de mate de verzoekende partij niet beschikt over documenten die vereist zijn om 

zich naar Schengenlidstaten te begeven. Indien verzoekende partij over de vereiste documenten zal 

beschikken om zich naar Schengenlidstaten, bv. Spanje, te begeven, dan verhindert de bestreden 

beslissing haar dit niet. 

 

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Minister geheel terecht, en binnen de hem ter zake 

toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot een inreisverbod (bijlage 

13sexies). 
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De gemachtigde van de Minister handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die de 

concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel incluis.” 

 

3.3. De Raad merkt op dat artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet voorziet dat bij het 

bepalen van de duur van een inreisverbod de specifieke omstandigheden van elk geval in aanmerking 

moeten worden genomen. In casu heeft verweerder geoordeeld dat een inreisverbod met een geldig-

heidsduur van acht jaar gepast was. Hij heeft geduid dat niet blijkt dat verzoeker een gezin vormt met 

een Belg of met een vreemdeling met legaal verblijf in België, dat er geen risico bestaat dat verzoeker in 

zijn land van herkomst in een onmenselijke of vernederende situatie dreigt terecht te komen aangezien 

zijn verzoek om internationale bescherming werd afgewezen en een arts vaststelde dat hij geschikt is 

om met het vliegtuig te reizen. Verweerder heeft tevens aangegeven dat verzoeker zwaarwichtige 

strafbare feiten pleegde en dat hij op illegale wijze in België heeft verbleven. Hij heeft vervolgens 

geconcludeerd dat hij, “gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het 

handhaven van de openbare orde”, een inreisverbod met een geldigheidsduur van acht jaar 

proportioneel acht. 

 

Er dient te worden benadrukt dat verzoeker er terecht op wijst dat indien verweerder een vreemdeling 

een inreisverbod oplegt dit verbod niet beperkt is tot het Belgisch grondgebied, doch geldt voor het 

volledige Schengengrondgebied. Verzoeker stelt ook op correcte gronden dat verweerder kennis had 

van het feit dat hij aangaf een relatie te hebben met een Spaanse vrouw. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt immers dat verzoeker toen hem, nadat hij op 25 oktober 2018 bij een 

politiecontrole was aangetroffen, werd gevraagd of hij een duurzame relatie onderhield of kinderen had 

in België expliciet stelde dat hij geen dergelijke relatie in België had, doch wel in Spanje. In het dossier 

bevindt zich ook een, op 17 juni 2019 gedateerd, schrijven van E.G.A., die zich voorstelt als de partner 

(“mi pareja”) van verzoeker en die een kopie van haar Spaanse identiteitskaart overmaakte. E.G.A. 

geeft in dit schrijven aan huwelijksplannen met verzoeker te hebben (“mi futuro marido”). Verweerder 

werd op 9 september 2019  ook op de hoogte gesteld van het feit dat E.G.A documenten met betrekking 

tot verzoeker aan de griffie van de gevangenis waar deze was opgesloten overmaakte en dat zij aangaf 

zich op 18 september 2019 te zullen aanmelden om hem te bezoeken en zijn originele identiteits-

bewijzen te overhandigen. Verweerder beschikte tevens over een gehoorverslag van 18 september 

2019, dat werd opgesteld in het raam van het door verzoeker ingesteld verzoek om internationale 

bescherming, waaruit blijkt dat verzoeker de identiteitsgegevens en het adres van de vrouw die hij 

omschreef als zijn partner meedeelde. Er blijkt evenwel niet dat verweerder de gegevens die erop 

wijzen dat verzoeker een duurzame relatie heeft met een in Spanje verblijvende burger van de Unie op 

een passende wijze in aanmerking heeft genomen bij het bepalen van de duur van het inreisverbod. Uit 

de motivering van de bestreden beslissing kan namelijk enkel worden afgeleid dat verweerder het 

bestaan van deze relatie niet dienstig achtte omdat de vriendin van wie verzoeker “regelmatig 

(ongestoord) bezoek ontvangt” geen Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België is. Verweerder 

is er dus aan voorbijgegaan dat het inreisverbod dat hij verzoeker oplegde ook impliceert dat verzoeker 

zich gedurende lange tijd niet zal kunnen begeven naar het land waar zijn vriendin woont.  

 

Het betoog van verweerder in zijn nota met opmerkingen dat vaststaat dat verzoeker geen feitelijk gezin 

vormt met een Belg of met een legaal in België verblijvende vreemdeling en dat niet blijkt dat hij niet 

“elders” een gezinsleven kan leiden doet geen afbreuk aan de vaststelling dat hij de relatie van 

verzoeker met E.G.A., een vrouw die in Spanje woont, verkeerdelijk niet van belang achtte bij het 

nemen van de bestreden beslissing. Ook de a posteriori uiteenzetting dat verzoeker contact kan houden 

met E.G.A. via de moderne communicatiemiddelen, dat het gezinsleven tussen hem en zijn partner in 

illegaal verblijf werd opgebouwd, dat artikel 8 van het EVRM geen recht op verblijf waarborgt, dat 

voormelde verdragsbepaling een bestuur toelaat maatregelen ter bescherming van de openbare orde te 

nemen en dat “een tijdelijke verwijdering” om reden dat een vreemdeling niet in het bezit is van de 

nodige documenten niet strijdig is met deze verdragsbepaling laat de Raad niet toe te concluderen dat 

verweerder bij het bepalen van de duur van het inreisverbod effectief rekening heeft gehouden met de 

mogelijke gevolgen van een dergelijk verbod voor de relatie tussen E.G.A. en verzoeker. Verweerder 

verliest ook in zijn nota met opmerkingen schijnbaar uit het oog dat een inreisverbod niet kan worden 

gelijkgesteld met een verwijderingsbeslissing en een meer verregaande draagwijdte heeft. De 

verduidelijking dat het opgelegde inreisverbod slechts geldt in de mate dat verzoeker niet beschikt over 

de documenten die zijn vereist om zich naar de Schengenlidstaten te begeven laat evenmin toe te 

oordelen dat de bestreden beslissing op een deugdelijke wijze tot stand kwam en dat in aanmerking 

werd genomen dat deze beslissing verhindert dat verzoeker, die anders visumvrij kan reizen, zich 
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gedurende acht jaar nog naar Spanje, het land waar zijn partner verblijft, kan begeven zonder 

bijzondere toelating.   

 

Verzoeker kan worden gevolgd waar hij stelt dat verweerder onvoldoende rekening heeft gehouden met 

de omstandigheden eigen aan zijn geval en bijgevolg het zorgvuldigheidsbeginsel iuncto artikel 74/11 

van de Vreemdelingenwet heeft geschonden. 

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien een onderdeel van het aangevoerd middel tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

leidt, is er geen noodzaak tot onderzoek van de overige in het onderzochte middel aangehaalde 

bepalingen of beginselen (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 6 januari 2020 tot het opleggen van een inreisverbod wordt vernietigd. 

 

 

 

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

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


