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 nr. 234 978 van 8 april 2020 

in de zaak RvV X /  

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat Z. CHIHAOUI 

Louis Mettewielaan 9/38 

1080 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bosnische nationaliteit te zijn, op 6 april 2020 heeft 

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

vorderen van de terugdrijving van 25 maart 2020. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 april 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 april 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. HEYVAERT, die loco advocaat Z. CHIHAOUI verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 25 maart 2020 werd verzoeker staande gehouden door de Grensinspectie op de luchthaven van 

Zaventem.  
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De gemachtigde nam dezelfde dag een beslissing tot terugdrijving (bijlage 11). 

 

Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Op ..........25 maart 2020.......... om 19.00.. uur, aan de grensdoorlaatpost Brussel Nationaal......., 

werd door ondergetekende, .........H.K............................. 

 

de heer / mevrouw : 

naam I. voornaam I. 

geboren op […] 1983 te t. geslacht (m/v) Mannelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Bosnië en Herzegovina wonende te [….] 

houder van het document Nationaal Paspoort van Bosnië en Herzegovina nummer B[…] 

afgegeven te M. TK K. op : […]2016 

houder van het visum nr. [….] van het type [….] afgegeven door [….] 

geldig van [….] tot [….] 

voor een duur van [….] dagen, met het oog op : [….] 

afkomstig uit Tokio met NH231 (het gebruikte transportmiddel vermelden en bijvoorbeeld het nummer 

van de vlucht), op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang tot het grondgebied aan hem (haar) 

wordt geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de volgende 

reden(en) : 

(A) […] 

 

(B) […] 

(C) […] 

(D) […] 

(E) […] 

(F) […] 

(G) […] 

(H) […] 

(I) Wordt geacht de openbare orde en de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de internationale 

betrekkingen van een van de Lid-Staten van de Europese Unie te kunnen schaden (art. 3, eerste lid, 

6°/7°) 2 

Reden van de beslissing: Betrokkene kan niet aantonen dat hij reist in het kader van essentiêle (sic) 

redenen, dit in toepassing van het MB van 23.03.2020 behoudende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken 

Opmerkingen:” 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, §2, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

Vreemdelingenwet) kan slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve 

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

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke 

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

 

Artikel 43, §1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de 

vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid 

rechtvaardigen. 

 

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

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

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. De wettelijke bepaling 
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Artikel 39/82, §4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

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

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

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

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

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

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

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

de Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk 

vermoed. Ze wordt ook niet betwist door verweerder.  

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

2.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

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

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing/schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing. 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Verzoeker voert eveneens 

de schending aan van artikel 3 van de Vreemdelingenwet, zowel in het eerste als het tweede middel.  

 

De Raad behandelt de aangevoerde schending van artikel 3 van de Vreemdelingenwet tezamen. 

 

Verzoeker licht het eerste middel toe als volgt: 

 

“De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. 

RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464) en luiden als volgt: 

“Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.” (eigen vetzetting) 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State moet elke bestuurshandeling gebaseerd zijn op 

precieze, relevante feitelijke en juridische gronden, die uit het administratieve dossier moeten blijken.  

De formele motiveringsplicht heeft namelijk tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten 

de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, 

nr. 132.710). 
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In de bestreden beslissing stelt verwerende partij dat aan verzoeker de toegang tot het grondgebied 

wordt geweigerd op grond van artikel 3, eerste lid, 6° en 7° Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing 

motiveert deze weigering omdat verzoeker geacht wordt “de openbare orde en de nationale veiligheid, 

de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de Lid-Staten van de Europese Unie 

te kunnen schaden” (bestreden beslissing p.2)  Als reden van deze beslissing vermeldt de bestreden 

beslissing dat “betrokkene [niet kan] aantonen dat hij reist in het kader van essentiële redenen, dit in 

toepassing van het MB van 23.03.2020 behoudende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken” (bestreden beslissing p.2). 

Hoewel verzoeker in geen enkel geval het bestaan van de noodzaak van de dringende maatregelen om 

de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, wilt betwisten, kan verzoeker zich onmogelijk 

vinden in de motivering die aan de grondslag ligt van de bestreden beslissing. Met name de notie van 

‘essentiële redenen’ stuit verzoeker tegen de borst. Waar verwerende partij aanhaalt dat verzoeker ‘niet 

kan aantonen dat hij reist in het kader van essentiële redenen’, laat verwerende partij na te motiveren 

waarom verzoeker niet in het kader van essentiële redenen naar België reisde. 

Volgens voornoemde principes dient verwerende partij namelijk ook de feitelijke overwegingen die aan 

de beslissing ten grondslag liggen in de beslissing te vermelden en dit op afdoende wijze. Nergens uit 

de bestreden beslissing blijkt echter dat de feitelijke overwegingen, zoals uiteengezet, in overweging zijn 

genomen om te oordelen dat verzoeker niet in het kader van essentiële redenen het Belgische 

grondgebied heeft betreden. De beoordeling houdt met name geen rekening met de persoonlijke en 

feitelijke situatie en beperkt zich tot een algemene motivering, die zonder enig onderscheid kan 

toegepast worden in iedere beslissing. 

Nergens uit de bestreden beslissing blijkt namelijk dat de feitelijke elementen, die eigen zijn aan de 

persoonlijke situatie van verzoeker, al dan niet als essentieel werden beschouwd of dat deze betrokken 

zijn geweest in de beoordeling van het criterium van ‘essentiële elementen’.  

Zo kan op basis van de beslissing niet opgemaakt worden of de feitelijke elementen uit het 

gehoorverslag deugdelijk in rekening zijn genomen bij het nemen van de beslissing, terwijl verzoeker 

wel degelijk de mogelijkheid heeft gehad om het essentiële karakter van zijn verplaatsing kenbaar te 

maken. 

Noch het feit dat verzoeker op reis was met zijn partner en dat zij beiden, tezamen, uit België zijn 

vertrokken, noch het feit dat verzoeker en zijn partner hun relatie aan het officialiseren zijn en er een 

gezinsleven op nahouden, noch het feit dat verzoeker werkzaam is bij een in België gevestigde 

onderneming en hier aldus rechtsgeldig verblijft, zijn als feitelijke en pertinente elementen opgenomen in 

de motivering van de bestreden beslissing om te besluiten tot het niet-essentiële karakter van de 

verplaatsing. 

De bestreden beslissing beperkt zich in de motivering dan ook tot algemene bewoordingen en ontbreekt 

een deugdelijke beoordeling van feitelijke, pertinente elementen om te besluiten dat verzoeker geen 

essentiële redenen had om te reizen. Als gevolg kan men op basis van de motivering niet opmaken wat 

de feitelijke overwegingen zijn die aan de beslissing ten grondslag hebben gelegen. 

Het louter toepassen van het criterium van ‘niet-essentiële redenen’ zonder deze redenen afdoende te 

motiveren en zonder rekening te houden met de onderliggende feitelijke, pertinente elementen die 

wijzen op het bestaan van een privé- en gezinsleven en een wettig verblijf in België, houdt een arbitraire 

toepassing in van een ministerieel besluit en maakt een schending uit van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 en van artikel 3 Vreemdelingenwet.” 

 

Wat betreft artikel 3 van de Vreemdelingenwet, voert verzoeker in het tweede middel aan als volgt: 

 

“Hoewel het tijdelijk inreisverbod voor de EU voor derdelanders, dat sinds 17 maart 2020 van kracht is, 

geldt voor alle niet-essentiële reizen, blijkt het niet-essentiële karakter van verzoekers verplaatsing niet 

uit de bestreden beslissing en voert verzoeker, op basis van de hierboven uiteengezette feitelijke 

gegevens en de hieronder uiteengezette richtsnoeren van zowel de Belgische als de Europese 

autoriteiten, aan dat hij niet reisde in het kader van een essentiële reis. Verzoeker keerde namelijk 

samen terug met zijn partner van een reis uit Japan en beschikte over geldige verblijfsdocumenten bij 

vertrek naar én bij terugkeer van Japan. 

Dat zowel de FOD Buitenlandse Zaken als de Europese Commissie richtsnoeren hebben uitgevaardigd 

over de het sluiten van de buitengrenzen die de lidstaten dienen te respecteren bij hun grenscontroles, 

waaruit blijkt dat verzoeker onrechtmatig de toegang tot het Belgisch grondgebied werd geweigerd:  

“Burgers van de Schengen-landen (EU+4: EU-lidstaten + Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein en 

Ijsland) die in het buitenland zitten en terug naar huis willen, blijven wel welkom, alsook mensen die hier 

al lange tijd wonen.”  (eigen vetzetting – Stuk 11) 
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 “Een lidstaat mag EU-burgers of onderdanen van derde landen die op zijn grondgebied verblijven niet 

de toegang weigeren en moet de doorreis van andere EU-burgers en ingezetenen die naar huis 

terugkeren, vergemakkelijken.”  (eigen vetzetting – Stuk 12) 

“De onderdanen van alle EU-lidstaten en geassocieerde Schengenlanden moeten van de tijdelijke 

reisbeperking worden vrijgesteld, zodat zij naar huis kunnen terugkeren. Deze vrijstelling dient te gelden 

voor:  

- alle burgers van de EU en van de geassocieerde Schengenlanden, en hun familieleden;  

- onderdanen van derde landen die langdurig ingezetene zijn op grond van de richtlijn langdurig 

ingezetenen en personen die hun verblijfsrecht aan andere EU-richtlijnen of aan het nationale recht 

ontlenen of over een nationaal visum voor verblijf van langere duur beschikken.”  (gedeeltelijke eigen 

vetzetting – stuk 13) 

Inreizen in de Schengenzone blijft aldus mogelijk voor vreemdelingen die er wettig verblijven. Omdat 

verzoeker in casu wettig verblijft op het Belgische grondgebied op grond van Europese regelgeving, 

heeft verwerende partij daarbovenop de toegang tot het grondgebied aan verzoeker op onrechtmatige 

wijze geweigerd, wat een schending uitmaakt van artikel 3 Vreemdelingenwet.” 

 

In hoofdorde voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Na een theoretische uiteenzetting 

over de formele motiveringplicht, citeert verzoeker uit de bestreden beslissing. Verzoeker wil in geen 

geval de noodzaak aan dringende maatregelen in het licht van de strijd tegen de verspreiding van het 

coronavirus betwisten, doch kan zich onmogelijk vinden in de motivering die aan de bestreden 

beslissing ten grondslag ligt. Vooral de notie “essentiële redenen” stuit verzoeker tegen de borst. De 

gemachtigde heeft nagelaten te motiveren waarom hij niet in het kader van essentiële redenen naar 

België reisde. Verzoeker acht de formele motiveringsplicht manifest geschonden op vlak van de feitelijke 

overwegingen. Uit de bestreden beslissing blijken de feitelijke overwegingen niet die aan de beslissing 

ten grondslag liggen en die staven dat verzoeker niet in het kader van essentiële redenen het Belgisch 

grondgebied heeft betreden. De motieven zijn niet afdoende omdat de gemachtigde geen rekening heeft 

gehouden met de persoonlijke en feitelijke situatie en zich beperkt tot een motivering die zonder 

onderscheid kan toegepast worden in iedere beslissing. De elementen eigen aan zijn persoonlijke 

situatie werden niet betrokken in de beoordeling van het criterium ‘essentiële elementen’. Er blijkt niet 

dat de feitelijke elementen uit het gehoorverslag deugdelijk in rekening zijn genomen bij het nemen van 

de beslissing. Concreet wijst verzoeker op het feit dat hij op reis was met zijn partner, dat hij met haar 

hun relatie aan het officialiseren is en dat hij werkzaam is bij een in België gevestigde onderneming en 

hier aldus rechtsgeldig verblijft. Door de algemene bewoordingen in de motivering kan men niet 

opmaken wat de feitelijke overwegingen zijn die aan de beslissing ten grondslag liggen. Door geen 

rekening te houden met de specifieke feiten heeft de gemachtigde het ministerieel besluit op arbitraire 

wijze toegepast en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 3 van de Vreemdelingenwet 

geschonden.  

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 van de Vreemdelingenwet, ontwikkelt in beide 

middelen, erkent verzoeker dat er sedert 17 maart 2020 een tijdelijk inreisverbod voor de Europese Unie 

van kracht is voor derdelanders, maar stelt hij dat het niet-essentiële karakter van zijn verplaatsing niet 

uit de bestreden beslissing blijkt. Verzoeker verwijst naar de richtsnoeren van de FOD Buitenlandse 

Zaken en van de Europese Commissie over het sluiten van de buitengrenzen die de lidstaten moeten 

respecteren bij hun grenscontroles. Hij meent dat hieruit blijkt dat hem onrechtmatig de toegang werd 

geweigerd. Uit de COVID-19 richtsnoeren van de FOD Buitenlandse zaken citeert verzoeker dat 

mensen die hier al lange tijd wonen wel welkom blijven. Uit de richtsnoeren voor 

grensbeheersmaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de 

beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten van de Europese Commissie (hierna: de 

richtsnoeren van de commissie) van 16 maart 2020 citeert verzoeker dat een lidstaat onderdanen van 

derde landen die op zijn grondgebied verblijven niet de toegang mag weigeren. Tot slot citeert verzoeker 

uit de mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad, 

COVID-19: tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU (hierna: de mededeling van de 

commissie) van 16 maart 2020 waarin wordt gesteld dat onderdanen van de Unie en geassocieerde 

Schengenlanden moeten worden vrijgesteld van de tijdelijke reisbeperking, evenals personen die hun 

verblijfsrecht aan andere EU-richtlijnen of aan het nationaal recht ontlenen of over een nationaal visum 

voor verblijf van langere duur beschikken. Verzoeker concludeert dat inreizen aldus mogelijk blijft voor 

vreemdelingen die er wettig verblijven. Verzoeker meent dat hij wettig verblijft op Belgisch grondgebied 

op grond van Europese regelgeving zodat hem op onrechtmatige wijze de toegang tot het Belgisch 

grondgebied is ontzegd en artikel 3 van de Vreemdelingenwet is geschonden.  
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Zoals verzoeker stelt heeft de in de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 neergelegde 

uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen. Hij moet kunnen beoordelen 

of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Artikel 3 verplicht de 

administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan 

de beslissing ten grondslag liggen en dit op een ‘afdoende’ wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat 

de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 

166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing de iure is gemotiveerd. Er wordt verwezen 

naar artikel 3, eerste lid, 6°/7° van de Vreemdelingenwet en naar “het MB van 23 maart 2020”. 

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift niets aan aangaande de rechtmatigheid van deze rechtsgronden. 

Het is pas ter terechtzitting dat verzoeker aanvoert dat artikel 7 van het MB van 23 maart 2020 geen 

rechtsgrond kan vormen voor de bestreden terugdrijving, aangezien deze bepaling enkel stelt: “Niet 

essentiële reizen vanuit België zijn verboden” en dus geen verbod oplegt voor binnenkomende reizen. 

De Raad kan verzoeker daarin prima facie volgen, doch moet vaststellen dat dit middel laattijdig of a 

posteriori wordt ontwikkeld. De raadsman van verzoeker werpt op dat hij dit middel niet eerder kon 

ontwikkelen, daar hij pas in de nota heeft gelezen dat naar de rechtsgrond van artikel 7 van het MB 

wordt verwezen. De Raad kan niet aannemen dat verzoeker in de onmogelijkheid was dit middel eerder 

op te werpen en hiervoor de nota van verweerder nodig had om het MB van 23 maart 2020 te lezen en 

de nodige vaststellingen te doen. De beslissing steunt evenwel nog op artikel 3, lid 1, 7° van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker is van oordeel dat de motivering de facto niet afdoende is. Verzoeker kan niet gevolgd 

worden dat er geen enkele feitelijke motivering is. De gemachtigde heeft de facto gemotiveerd dat 

verzoeker wordt geacht de volksgezondheid te kunnen schaden omdat hij niet kan aantonen dat hij reist 

in het kader van essentiële redenen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken. Verzoeker kan hieruit dus afleiden waarom de gemachtigde van 

oordeel is dat hij de volksgezondheid zou kunnen schaden, met name omdat hij niet reist in het kader 

van essentiële redenen. Verzoeker acht deze motieven evenwel niet afdoende omdat de gemachtigde 

niet verder motiveert en niet aangeeft waarom de elementen die hij in zijn gehoor heeft aangehaald niet 

essentieel worden geacht. Ook al kan verzoeker prima facie gevolgd worden dat de gemachtigde in 

casu zeer summier heeft gemotiveerd op een wijze die gestandaardiseerd lijkt, haalt hij zelf rechtspraak 

aan van de Raad van State, meer bepaald het arrest nr. 211.789 van 3 maart 2011 waarin wordt gesteld 

dat elke bestuurshandeling moet gebaseerd zijn op relevante feitelijke gronden “die uit het 

administratieve dossier moeten blijken”. De Raad leest in het arrest inderdaad « qu'une décision 

motivée par des affirmations non étayées par le dossier administratif n'est pas adéquatement motivée; » 

of “een beslissing gestoeld op motieven die geen steun vinden in het administratief dossier is niet 

afdoende gemotiveerd” (eigen vertaling). In casu is de Raad prima facie van oordeel dat het motief dat 

verzoeker niet reist in het kader van essentiële redenen steun vindt in het administratief dossier. 

Verzoeker erkent dat hij door de grenspolitie is gehoord en hij somt ook de elementen op die hij heeft 

opgeworpen, zoals zijn relatie met zijn Belgische vriendin en zijn tewerkstelling bij A. Meer specifiek 

staat er in het verslag van de grenspolitie:  

 

“Uit zijn verklaring begrijpen wij het volgende : 

  

* PROFIEL 

Betrokkene is houder van een geldige Sloveense verblijfskaart (geldig tot 10/10/2020). Hij deelt ons 

mede werkzaam te zijn voor een Sloveens bedrijf (A.) in onderaanneming voor het Belgische bedrijf A. 

te Waver. I. is niet in het bezit van documenten die aantonen dat hij hier een officiële verblijfplaats heeft, 

de maatschappelijke zetel van de Sloveens firma is dan ook in Slovenië. 

  

* REISMOTIEF 

Betrokkene reist samen met zijn Belgische vriendin E. I. (RR. […]), woonachtig op het hierboven 

weerhouden adres te J. Momenteel zou I. wel een contract hebben met A. maar geen opdrachten in het 

verschiet de komende week t.g.v. COVID-19. 

Hij heeft dan ook het oogmerk om, in afwachting van een nieuwe opdracht, bij zijn vriendin te verblijven. 

Zelf geeft hij aan te verblijven in een chalet op camping […] in J. 
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Als wij E. telefonisch contacteren (…) blijkt dat ze sinds een drietal maanden een koppel zijn. Ze zijn 

samen haar zoon in Japan gaan bezoeken. Zij heeft de intentie om haar relatie met I. te officialiseren op 

niveau van de gemeente, doch door de maatregelen inzake COVID-19 is dit niet op korte termijn 

mogelijk. 

   

7. Vaststellingen en info : 

Ingevolge de maatregelen, niet-essentiële reizen in het kader van COVID-19, kan betrokkene 

onvoldoende staven dat zijn reis naar en verblijf in België van essentieel belang is conform de vigerende 

richtlijnen.” 

 

Hieruit blijkt dat de grenscontroleambtenaar verzoeker heeft gehoord en dat rekening houdend met de 

verklaringen van de partner over haar relatie met E. van drie maanden, de intentie om die relatie te 

officialiseren en de verklaring van verzoeker over de tewerkstelling bij A. - waarover verzoeker zelf 

verklaart wel een contract te hebben met A. maar geen opdrachten in het verschiet te hebben de 

komende week t.g.v. COVID-19 - de gemachtigde tot de conclusie is gekomen dat verzoekers’ reis naar 

en verblijf in België niet van essentieel belang is. De Raad gaat ervan uit dat verzoeker kennis heeft van 

de feitelijke verklaringen die hij zelf heeft afgelegd, want verzoeker gaat ook in op die elementen in zijn 

verzoekschrift. Verzoeker weet aldus prima facie welke persoonlijke en concrete feitelijke gegevens de 

gemachtigde niet afdoende heeft geacht om aan te tonen dat zijn reis essentieel is. Verzoeker kan 

prima facie gevolgd worden dat de motivering geformuleerd is op basis van algemene bewoordingen, 

doch die algemene feitelijke motieven dat verzoeker niet reist om essentiële redenen vinden steun in het 

administratief dossier, zodat de Raad prima facie van oordeel is dat de motivering afdoende is en er 

prima facie geen schending is aangetoond van de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 

1991. De motivering in feite lijkt prima facie evenredig aan het gewicht van de genomen beslissing. 

Immers, indien verzoeker en diens partner enkel gewag maken van een relatie van korte duur en 

verzoeker heeft verklaard dat diens tewerkstelling nu stilligt omwille van COVID-19, zie de Raad niet in 

welk belang verzoeker heeft bij bijkomende motieven. Daarbij is ten overvloede relevant dat de 

terugdrijving genomen is in het kader van tijdelijke maatregelen behelst met het oog op het bestrijden 

van de COVID-19 uitbraak. 

 

Verzoeker is het prima facie daarnaast ook inhoudelijk niet eens met de beoordeling van de 

gemachtigde dat de door hem aangehaalde elementen niet wijzen op een reis in het kader van 

essentiële redenen. Hij stelt dat hem ten onrechte de toegang is geweigerd en dat een schending 

voorligt van artikel 3 van de Vreemdelingenwet. Hiermee doelt verzoeker veeleer op de materiële 

motiveringsplicht. De raadsman van verzoeker benadrukt ter zitting ook dat hij met het middel rond de 

motiveringsplicht veeleer doelt op de materiële motiveringsplicht omdat de motieven niet afdoende zijn. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Artikel 3 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Behoudens de in een internationaal verdrag of in de wet bepaalde afwijkingen, kan de toegang worden 

geweigerd aan de vreemdeling die zich in een van de volgende gevallen bevindt : 

[…] 

6° wanneer hij geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Staat die partij is bij 

een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

te kunnen schaden; 

7° wanneer hij geacht wordt de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

[…]” 

 

Verzoeker stelt dat de gemachtigde geen rekening heeft gehouden met het pertinent element dat hij op 

reis was met zijn partner, zij samen uit België zijn vertrokken en zij hun relatie aan het officialiseren zijn. 

De Raad heeft supra reeds vastgesteld dat uit een samenlezing van de motieven van de beslissing en 

het grensverslag in het administratief dossier blijkt dat er wel werd rekening gehouden met die concrete 

en persoonlijke elementen. Verder blijkt echter dat waar verzoeker het in het verzoekschrift heeft over 

een feitelijke relatie van twee jaar, zijn partner aan de grenscontroleambtenaar heeft verklaard “sinds 
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een drietal maanden een koppel te zijn”. Ter zitting stelt de raadsman van verzoeker evenwel dat dit een 

materiële vergissing moet zijn en dat die drie maanden enkel slaan op de periode waarin ze hun relatie 

proberen te officialiseren, maar dat ze wel degelijk al bijna twee jaar een relatie hebben. Hij legt ter 

terechtzitting gedateerde foto’s voor die teruggaan tot augustus 2018. Verweerder stelt ter terechtzitting 

dat uit het grenscontroleverslag wel degelijk blijkt dat de partner van verzoeker heeft verklaard sinds een 

drietal maanden een koppel te zijn. Hij vervolgt dat zelfs indien verzoeker en zijn partner langer samen 

zijn hieruit nog geen beschermingswaardige relatie kan afgeleid worden, aangezien de foto’s enkel 

aantonen dat ze elkaar kennen sedert 2018, doch niet dat ze toen reeds een relatie hadden. 

De Raad stelt vast dat er een tegenstrijdigheid is tussen de verklaring voor de grenscontroleambtenaar 

en ter terechtzitting. Zelfs indien moet aangenomen worden dat verzoeker en zijn partner elkaar kennen 

sedert augustus 2018, eventueel dat zij ook een relatie hebben, dan nog blijkt dat ze pas zeer recent 

verklaren overgegaan te zijn tot het proberen officialiseren van hun relatie. De Raad is prima facie van 

oordeel dat bezwaarlijk van een langdurige stabiele feitelijke relatie sprake is. Wat betreft de intentie om 

de relatie te officialiseren moet overigens nog opgemerkt worden dat uit het stuk vier prima facie niet 

afgeleid kan worden over welke documenten de afzender het heeft, zodat hier geen bewijs van intentie 

tot officialiseren van een relatie kan worden afgeleid. Verzoeker heeft zelf in het verzoekschrift verwezen 

naar de mededeling van de commissie van 16 maart 2020. Daargelaten de vraag in welke mate een 

dergelijke “mededeling” bindend zou kunnen zijn voor de lidstaten, erkent de Raad dat een 

geharmoniseerde aanpak van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de Unie wenselijk is 

in de strijd tegen het COVID-19 virus, zeker nu de thans bestreden beslissing een uitvoering is van het 

Unierecht, meer bepaald van de artikelen 6, lid 1, e en 14 van de Schengengrenscode, omgezet in 

artikel 3 van de Vreemdelingenwet. In deze mededeling wordt ingegaan op de vrijstelling van de 

tijdelijke reisbeperking en wordt daarin onder meer opgesomd “passagiers die om dwingende 

gezinsredenen reizen”. Verzoeker overtuigt de Raad prima facie niet dat hij om dwingende 

gezinsredenen diende te reizen en dus dat er afbreuk wordt gedaan aan het motief dat hij niet reisde in 

het kader van essentiële redenen. Waar verzoeker nog heeft verwezen naar de “uitleg over EU-

beslissing m.b.t. het sluiten van de buitengrenzen van de FOD Buitenlandse Zaken” waarin staat dat 

mensen die hier al lange tijd wonen welkom blijven, stelt de Raad dat deze “uitleg” bezwaarlijk bindend 

is voor de gemachtigde.  

 

Verder stelt verzoeker dat hij werkzaam is bij een in België gevestigde onderneming en hier “aldus” 

rechtsgeldig verblijft. Verzoeker komt in het verzoekschrift nog regelmatig terug op zijn wettig verblijf op 

het grondgebied. Hij citeert wederom uit de mededeling van de commissie van 16 maart 2020 waarin 

inderdaad wordt gesteld dat onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht aan andere EU-

richtlijnen of aan het nationale recht ontlenen of over een nationaal visum voor verblijf van langere duur 

beschikken worden vrijgesteld van de tijdelijke reisbeperking. Hij stelt wettig te verblijven “op grond van 

Europese regelgeving”, doch preciseert niet op welke Europese regelgeving hij doelt. Ter terechtzitting 

gevraagd op welke Europese regelgeving wordt gedoeld, stelt de raadsman de richtlijn inzake 

gedetacheerde werknemers. De Raad gaat hier infra verder op in. 

Het feit dat verzoeker een geldige Sloveense verblijfsvergunning voorlegt, houdt niet in dat verzoeker 

ook regelmatig op Belgisch grondgebied verblijft voor meer dan drie maanden. Verweerder werpt prima 

facie in de nota terecht op dat niet blijkt dat verzoeker over een verblijfsrecht van meer dan drie 

maanden beschikt in België. Verzoeker haalt aan dat hij een gedetacheerde arbeider in loondienst is en 

werkt voor een in België gevestigde onderneming “naar Sloveens recht”. Verzoeker legt dienaangaande 

bij het verzoekschrift verschillende stukken voor, meer bepaald:  

- een document dat verzoeker een “arbeidstoelatingsdocument” noemt, in het Sloveens 

- een document dat verzoeker een “bewijs van wettig verblijf in de EU” noemt, in het Sloveens 

- een Limosamelding waaruit blijkt dat verzoeker voor het Sloveens bedrijf “A. T.” heeft gewerkt en dat 

de Belgische klant het bedrijf A. was  

- een “elia-certificaat” geldig tot 24 april 2020 

- een PV van een verhoor door de Belgische sociale inspectie van 28 juni 2019  

- communicatie met een collega van juni 2019 

- een document dat verzoeker een EU-A1 verklaring noemt met betrekking tot de 

socialezekerheidswetgeving. 

De Raad is de Sloveense taal niet machtig en wordt ook niet geacht die taal machtig te zijn, zodat hij 

geen rekening kan houden met documenten in die taal. Wat betreft de communicatie met een collega, 

blijkt dat deze reeds dateert van juni 2019, waaruit dus geen actuele werkrelatie kan uit afgeleid worden. 

Wat betreft de EU-A1 verklaring, stelt verzoeker zelf in het verzoekschrift dat het verouderd is, doch 

gezien de omstandigheden het enige beschikbare document. Ook uit dit stuk kan de Raad dus prima 

facie geen actuele tewerkstelling afleiden. Wat betreft het elia-certificaat stelt verzoeker dat dit wordt 

afgeleverd om op werven waar strikte veiligheidsregels rond elektriciteitswerkzaamheden gelden, actief 
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te mogen zijn. De Raad kan evenwel hieruit prima facie niet afdoende afleiden dat verzoeker heden nog 

actief aan de slag is bij A. 

Wat betreft het PV van verhoor door de sociale inspectie van 28 juni 2019 staat geen conclusie van de 

sociale inspectie, enkel de weergave van het relaas van verzoeker over zijn detachering door het 

Sloveens bedrijf aan het Belgische A. Dit stuk toont evenwel niet aan dat verzoeker thans nog werkt via 

detachering voor A. Wat betreft het meldingsbewijs van Limosa blijkt dat deze Limosa-aangifte enkel 

gold tot 24 december 2018. In het verslag van de grenspolitie heeft verzoeker verklaard dat hij een 

arbeidscontract heeft met het bedrijf A. Dit wordt evenwel niet gevoegd bij het verzoekschrift. De Raad 

kan prima facie enkel vaststellen dat op grond van de stukken die verzoeker voorlegt, niet blijkt dat 

verzoeker thans nog (op legale wijze) wordt gedetacheerd door het Sloveens bedrijf aan het Belgisch 

bedrijf A., waaraan hij een geldig verblijf zou kunnen ontlenen. 

Conform artikel 139 van de programmawet van 27 december 2006, (B.S. 28 december 2006) moet de 

werkgever of een aangestelde of zijn lasthebber voorafgaandelijk aan de tewerkstelling van een 

werknemer gedetacheerd op het Belgische grondgebied bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een 

elektronische melding doen, opgemaakt overeenkomstig artikel 140, volgens de modaliteiten bepaald 

door de Koning.[…] Thans wordt enkel een vervallen Limosa-melding voorgelegd. Daarnaast legt 

verzoeker ook geen gecombineerde vergunning voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen voor, 

noch voert hij aan dat hij hiervan zou vrijgesteld zijn. De raadsman van verzoeker verklaart dat hij in de 

korte tijdspanne en gezien de coronasituatie niet in de mogelijkheid was nog meer stukken te 

verzamelen en vraagt hiervoor begrip. De Raad heeft begrip voor de moeilijke situatie om thans op korte 

tijd de nodige stukken te verzamelen, doch kan evenwel enkel voortgaan op het materiaal dat hem 

wordt voorgelegd. Tegelijk is het vreemd dat verzoeker wel in staat blijkt te zijn tal van oude stukken 

aangaande zijn tewerkstelling voor te leggen, doch geen actuele stukken. De Raad kan prima facie dan 

ook de actuele situatie van verzoeker niet koppelen aan de richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers 

met het oog op het verrichten van diensten die in Belgisch recht werd omgezet, noch enige andere 

Europese regelgeving op grond waarvan verzoeker zegt rechtsgeldig in België te verblijven. Hoe dan 

ook komt de Raad terug op de verklaring van verzoeker zelf dat hij geen opdrachten in het verschiet had 

omwille van COVID-19, zodat verzoeker hier zelf mee heeft aangegeven dat zijn verplaatsing in het 

kader van zijn werk niet als essentieel kan worden beschouwd. Ten overvloede blijkt uit de mededeling 

van de commissie - Richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van 

werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19 van 30 maart 2020 dat de lidstaten ook gedetacheerde 

werknemers in staat moeten stellen het grondgebied van de ontvangende lidstaat te betreden als zij een 

cruciaal beroep uitoefenen uit een opgesomde lijst. Verzoekers beroep lijkt daar prima facie niet onder 

te vallen.  

 

De Raad stelt prima facie vast dat de gemachtigde is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, dat hij 

die correct heeft beoordeeld en dat hij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot zijn besluit is gekomen 

dat verzoeker niet reist in het kader van essentiële redenen. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 3 van de Vreemdelingenwet blijkt prima 

facie evenmin. 

 

Het eerste middel is niet ernstig. 

 

In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (hierna: het EVRM) en van artikel 3 van de Vreemdelingenwet. 

 

Hij licht het tweede middel wat betreft artikel 8 van het EVRM toe als volgt: 

 

“A) Principes 

Artikel 8 EVRM laat gelden dat: 

“1. Eenieder 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 8 van het EVRM is een fundamenteel recht dat individuen rechtstreeks kunnen inroepen voor de 

Belgische administratieve en gerechtelijke autoriteiten. 
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Wanneer een risico op schending van het recht op respect op privé- en familieleven wordt aangevoerd, 

dient het gerecht eerst en vooral te bepalen of er al dan niet een privé- en/of familieleven bestaat in de 

zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of de bestreden beslissing een aantasting is van het privé- 

en/of familieleven. 

Bij de beoordeling van het al dan niet bestaan van een privé- en/of familieleven, dient het gerecht zich te 

plaatsen op het moment waarop de bestreden beslissing werd genomen. 

Artikel 8 EVRM voorziet geen definitie van het begrip “privéleven” noch van het begrip “familieleven”. 

Beide begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht geïnterpreteerd 

dienen te worden. 

Bij gebrek aan een wettelijke definitie van het begrip “familieleven” heeft het EHRM in haar rechtspraak 

verduidelijkt dat de facto familiale banden, zoals het samenwonen, eveneens onder het 

toepassingsgebied van artikel 8 EVRM vallen,  waardoor  

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het EHRM heeft geoordeeld dat banden tussen volwassenen niet 

noodzakelijkerwijze de door artikel 8 EVRM geboden bescherming genieten, tenzij er sprake is van 

bepaalde aanwijzingen van een zekere afhankelijkheid tussen de betrokkenen.  

Het begrip “privéleven” is evenmin gedefinieerd in artikel 8 EVRM. Het privéleven omvat volgens het 

EHRM echter het recht voor een individu om vrij zijn of haar persoonlijkheid te ontwikkelen en te 

vervullen, zowel concreet ten aanzien van derden, als in de bredere buitenwereld.   

Artikel 8 EVRM waarborgt de bescherming van dergelijke ontwikkeling van relaties met anderen zonder 

inmengingen van buitenaf.   

 

B) Toepassing in onderhavig geval 

In een tweede middel voert verzoeker een schending van artikel 8 EVRM aan omdat verwerende partij 

ondanks het bestaan van essentiële elementen in het licht van het recht op privé- en gezinsleven ex. art. 

8 EVRM, die tijdens het verhoor naar boven zijn gekomen, alsnog tot de bestreden beslissing besloten 

heeft. 

Verwerende partij gaat daarbij totaal voorbij aan het bestaan van essentiële omstandigheden, die in 

casu voorhanden zijn in de context van het privé- en gezinsleven, noch heeft het de toepassing van de 

motieven van de bestreden beslissing getoetst aan het proportionaliteitsprincipe van art. 8 EVRM.  

Verzoeker meent enerzijds te kunnen aantonen dat de bestreden beslissing een schending vormt van 

het recht op respect voor zijn gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM nu deze beslissing een inbreuk 

vormt op het gezinsleven tussen verzoeker enerzijds en zijn partner anderzijds daar deze de feitelijke 

scheiding tot stand heeft gebracht en tot doel heeft beiden definitief van elkaar te scheiden.  

Dat de band tussen verzoeker en zijn partner in casu de door artikel 8 EVRM geboden bescherming 

geniet omdat duidelijk sprake is van bepaalde aanwijzingen van een zekere afhankelijkheid tussen de 

betrokkenen, namelijk het bestaan van een liefdesrelatie. 

Anderzijds vormt de bestreden beslissing een schending van het recht op respect voor verzoekers 

privéleven nu deze beslissing ertoe leidt dat verzoeker de relaties die hij in zijn privéleven opbouwde, 

niet langer kan onderhouden en verduurzamen. 

Bovendien liet de verwerende partij na om een deugdelijk onderzoek te voeren naar het privé- en 

gezinsleven van verzoeker en naar de eventuele banden van afhankelijkheid die bestaan tussen hem en 

zijn partner, nu de bestreden beslissing geen enkele melding maakt van artikel 8 EVRM. 

Zelfs in geval de bestreden beslissing afdoende gemotiveerd zou hebben waarom verzoeker niet reisde 

in het kader van essentiële redenen, quod non, dan nog diende een proportionaliteitstoets plaats te 

vinden op basis van artikel 8 EVRM. Verwerende partij diende het bestaan van het privé- dan wel 

gezinsleven in België – dat op basis van de feitelijke gegevens duidelijk aanwezig blijkt te zijn – in casu 

te beoordelen om tot de bestreden beslissing te besluiten.  

Dat het geheel van feiten en omstandigheden die hierboven reeds omschreven zijn het bestaan van een 

privé-en familieleven ex. artikel 8 EVRM afdoende aantonen en dat verzoeker de meest essentiële 

elementen nog eens op een rij zet.  

Dat verzoeker ten eerste sinds twee jaar een vaste relatie heeft met zijn partner, die van Belgische 

nationaliteit is en haar woonplaats heeft te Jabbeke. Dat, hoewel verzoeker geen officieel geregistreerde 

woonplaats in België heeft, hij niettemin zijn gewone verblijfplaats heeft op hetzelfde adres als dat van 

zijn partner. Dat verzoeker daarnaast samen op reis was met zijn partner naar Japan om daar de zoon 

van zijn partner te bezoeken. Dat verzoeker sinds 2,5 jaar een duurzame band heeft met België omdat 

hij hier tewerkgesteld is door een naar Sloveens opgericht en in Waver gevestigde onderneming. Dat – 

hoewel op zeer korte termijn bemoeilijkt door de huidige gezondheidscrisis – verzoeker en zijn partner 

sinds januari van dit jaar hun relatie trachten te officialiseren door middel van een huwelijk, waarvoor zij 

reeds stappen hebben ondernomen bij de Dienst Burgerlijke Stand van de gemeente Jabbeke (stuk 4). 

Dat daarbovenop benadrukt dient te worden dat dit huwelijk er niet op gericht was een verblijfsrecht te 

verkrijgen voor verzoeker nu deze reeds wettig verblijfsrecht geniet in de Europese Unie, maar dat het 
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huwelijk erop gericht was om hun duurzame, relationele band op legale wijze te bevestigen – zoals dat 

doorgaans het geval is bij huwelijken. 

Dat dergelijke elementen duidelijk wijzen op het bestaan van, enerzijds, een privéleven dat verzoeker 

onderhoudt in België en, anderzijds, een hecht en duurzaam gezins- en familieleven tussen verzoeker 

en zijn partner. 

Dat verzoeker vaststelt dat nergens uit de bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij rekening 

gehouden heeft met essentiële elementen die verzoeker persoonlijk raken, met name het bestaan van 

een privé- en gezinsleven in België, ter beoordeling van de terugdrijvingsbeslissing en op deze manier 

een schending inhoudt van artikel 8 EVRM. 

Dat daarbovenop het recht van verzoeker, als wettig verblijvende derdelander, om kort te verblijven op 

het grondgebied van Schengenlidstaten door de bestreden beslissing beperkt wordt, wat afbreuk doet 

aan zijn recht op privéleven onder artikel 8 EVRM en – zoals hierboven reeds beargumenteerd – dit 

zonder enige afdoende motivering.  

 

[middel met betrekking tot artikel 3 van de Vreemdelingenwet] 

 

Gelet op het geheel van deze aangevoerde elementen had de verwerende partij aldus de verplichting 

om na te gaan of er sprake was van een privé- en/of gezinsleven en of dat privé- en/of gezinsleven 

bijgevolg beschermd diende te worden in de zin van artikel 8 EVRM.  

Verwerende partij is echter in gebreke gebleven wat betreft het uitvoeren van een deugdelijk en 

diepgaand onderzoek van de door verzoeker opgeworpen elementen die zowel het privéleven van 

verzoeker ten overstaan van zijn duurzame band met België en zijn professionele leven raken, als het 

gezinsleven van verzoeker ten overstaan van zijn partner en meer bepaald wat betreft de band van 

afhankelijkheid die tussen hen bestaat. 

Verwerende partij heeft, ondanks het aanwezig zijn van pertinente elementen die te zijner beschikking 

waren, nagelaten om (i) na te gaan of er een werkelijk gezinsleven bestaat tussen verzoeker enerzijds 

en zijn partner anderzijds en (ii) om een belangenafweging van de in het geding zijnde belangen uit te 

voeren om na te gaan of de inmenging in het familieleven werkelijk noodzakelijk was in een 

democratische samenleving. 

In casu kan een schending van artikel 8 EVRM worden vastgesteld in de mate dat (i) geen onderzoek 

werd gevoerd met betrekking tot essentiële elementen bij het nemen van de bestreden beslissing, welke 

noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het bestaan van een beschermwaardig privé- en gezinsleven 

in het licht van artikel 8 EVRM, en (ii) verwerende partij geen deugdelijke belangenafweging in dat 

verband heeft uitgevoerd. 

Tot slot schendt verwerende partij met de bestreden beslissing ook artikel 3 Vreemdelingenwet nu blijkt 

dat verzoeker niettemin wettig verblijf op Belgisch grondgebied genoot en onrechtmatig de toegang tot 

het grondgebied werd geweigerd.” 

 

Verzoeker concludeert nog als volgt: 

 

“Dat verwerende partij met het nemen van de administratieve beslissing de motiveringsplicht manifest 

geschonden heeft omdat het geen enkele feitelijke motivatie, noch afweging bevat die de beslissing tot 

terugdrijving rechtvaardigt en dat daarnaast nergens uit de bestreden beslissing blijkt dat rekening is 

gehouden met het recht op privé- en gezinsleven, zoals dat gewaarborgd wordt door artikel 8 van het 

EVRM en dat verwerende partij door verzoeker de toegang tot het grondgebied te weigeren, artikel 3 

Vreemdelingenwet schendt. 

Ten eerste kunnen nergens uit de bestreden beslissing de feitelijke overwegingen blijken die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en die staven dat verzoeker niet in het kader van essentiële redenen het 

Belgisch grondgebied betreden zou hebben, laat staan dat deze motivering op afdoende wijze heeft 

plaatsgevonden. Door zich te beperken tot een algemeen geldende motivering, past verwerende partij 

het betreffende ministerieel besluit aldus op arbitraire wijze toe. Op basis van de motivering kan niet 

opgemaakt worden of de pertinente, feitelijke elementen – die verzoeker in casu kenbaar heeft kunnen 

maken aan de politiediensten –, bij de beoordeling van het ‘essentiële elementen’-criterium in de 

beslissing, in rekening zijn genomen. 

Ten tweede kan worden vastgesteld dat de elementen die wijzen op (i) het privéleven dat verzoeker leidt 

in België en (ii) het familieleven dat bestaat tussen verzoeker en zijn partner niet in overweging werden 

genomen in de bestreden beslissing, laat staan dat een belangenafweging met betrekking tot de impact 

van de bestreden beslissing op het familie- en privéleven van verzoeker werd bewerkstelligd. 

Aldus kan worden besloten dat de bestreden beslissing niet op afdoende wijze is gemotiveerd, nu de 

motivering geen rekening houdt met de juiste, relevante en pertinente feiten. De bestreden beslissing is 

aldus in hoofdorde in het licht van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 



  

 

 

RvV  X - Pagina 12 

motivering van de bestuurshandelingen en in ondergeschikte orde in het licht van artikel 8 EVRM en 

artikel 3 Vreemdelingenwet niet naar recht verantwoord.  

Een schorsing van de uitvoering dringt zich in uiterst dringende noodzakelijkheid op.” 

 

In het tweede middel geeft verzoeker eerst een theoretische uiteenzetting bij het artikel 8 van het 

EVRM, vervolgens acht hij die verdragsbepaling in casu geschonden omdat de gemachtigde ondanks 

de essentiële elementen die in het licht van het recht op een privéleven en gezinsleven op grond van 

artikel 8 van het EVRM die hij heeft aangehaald in het gehoor, alsnog een terugdrijving heeft genomen. 

Er is evenmin een toetsing aan het proportionaliteitsprincipe gebeurd, noch heeft de gemachtigde een 

belangenafweging gedaan. Wat betreft het gezinsleven wijst verzoeker op zijn liefdesrelatie met zijn 

feitelijke partner. Ook wat betreft zijn privéleven, leidt de beslissing ertoe dat hij zijn relaties die hij 

opbouwde niet langer kan onderhouden en verduurzamen. De gemachtigde heeft geen deugdelijk 

onderzoek gedaan naar het bestaan van een beschermingswaardig privéleven en gezinsleven en geen 

melding gemaakt van artikel 8 van het EVRM. Verzoeker wijst concreet op zijn relatie gedurende twee 

jaar met zijn vaste Belgische partner bij wie hij zijn gewone verblijfplaats heeft en met wie hij naar Japan 

afreisde. Hij stelt dat ze getracht hebben sedert januari hun relatie te officialiseren door middel van een 

huwelijk en hiertoe stappen hebben ondernomen bij de burgerlijke stand van de gemeente Jabbeke. Hij 

benadrukt dat met dit huwelijk geen legaal verblijf werd beoogd omdat hij al legaal verblijf heeft in de 

Europese Unie.  

Wat betreft het privéleven wijst verzoeker op het feit dat hij reeds 2,5 jaar een duurzame band heeft met 

België, onder meer professioneel, omdat hij hier tewerkgesteld is door een “naar Sloveens [recht] 

opgericht[e] en in Waver gevestigde onderneming”. Verzoeker herhaalt dat niet blijkt uit de bestreden 

beslissing dat de gemachtigde met die essentiële elementen heeft rekening gehouden.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’  

 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging 

uitmaken op het privé- en gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet 

houden met de belangen die door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor 

situaties van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, 

par. 66) als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, 

Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68). 

 

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 Europees Hof voor de Rechten van de Mens 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 gemachtigde alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

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

gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van een 
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vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/ privé-leven 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.  

 

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

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

het EVRM.  

 

De Raad kijkt dan ook in eerste instantie na of verzoeker een privé- en/of familie- en gezinsleven 

aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd op het recht 

op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Wat betreft het begrip ‘gezin’ oordeelt het Hof dat die term niet is beperkt tot relaties die zijn gebaseerd 

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). Er moet sprake zijn van 

een stabiele de facto partnerrelatie, ongeacht het geslacht van de partners (EHRM 23 februari 2016, 

Pajic/Kroatië, § 64). Om te bepalen of een partnerrelatie een voldoende standvastigheid (duurzaamheid) 

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

worden gehouden met een aantal relevante factoren, waaronder het al dan niet samenwonen, de aard 

en duur van de relatie en het al dan niet uiten van toewijding 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). 

 

Verzoeker gaat eraan voorbij dat het aan hem toekomt om elementen aan te reiken die op een 

beschermingswaardig gezinsleven wijzen, alvorens aanspraak te kunnen maken op een schending van 

artikel 8 van het EVRM nu niet betwist is dat verzoeker in het kader van zijn gehoor bij de 

grenscontroleambtenaar de mogelijkheid heeft gehad dienstig voor zijn belangen op te komen. Zoals 

supra reeds gesteld, heeft de partner van verzoeker aan de grenscontroleambtenaar verklaart drie 

maanden een koppel te zijn, hetgeen strijdt met de verklaring van verzoeker zelf in het verzoekschrift en 

met de stukken die verzoeker ter terechtzitting heeft neergelegd. Verder is er enkel sprake van een 

intentie tot officialiseren van de relatie, die dan nog bezwaarlijk uit stuk 4 bij het verzoekschrift kan 

worden afgeleid. Hieruit kan bezwaarlijk worden afgeleid dat verzoeker en zijn partner een stabiele 

feitelijke partnerrelatie hebben die aanleiding geeft tot een beschermingswaardig gezinsleven in de zin 

van artikel 8 van het EVRM. Nu er prima facie geen beschermingswaardig gezinsleven voorligt, hoefde 

de gemachtigde hierover niet te motiveren, noch over te gaan tot een belangenafweging of 

proportionaliteitstoets in het licht van artikel 8 van het EVRM. 

 

Wat betreft het aangehaalde privéleven, benadrukt het Hof dat artikel 8 eveneens het recht beschermt 

om banden te ontwikkelen en te onderhouden met de zijnen en met de buitenwereld (EHRM 29 april 

2002, Pretty t. Verenigd Koninkrijk, nr. 2346/02, § 61, 2002-III; EHRM 12 september 2012, 

Nada/Zwitserland (GK), § 151; EHRM 16 december 2014, Chbihi Loudoudi en anderen/België, § 123 ) 

en dat deze term soms eveneens aspecten van de sociale identiteit van het individu opneemt (EHRM 7 

februari 2002, Mikulic t. Croatië, nr. 53176/99, §53, 2002-I). Het Hof vervolgt dat men moet aannemen 

dat het geheel van sociale banden tussen gevestigde immigranten en de gemeenschap waarin zij leven 

integraal deel uitmaken van het begrip “privéleven” in de zin van artikel 8. Onafhankelijk van het bestaan 

van een familieleven of niet, beschouwt het Hof dat in het kader van de verwijdering van een gevestigde 

vreemdeling een analyse zich opdringt in de zin van een inmenging in zijn recht op een privéleven 

(eigen vertaling EHRM 18 oktober 2006, Uner t. Nederland, nr. 46410/99, § 59).  

 

Met verweerder in de nota moet de Raad vaststellen dat de opgebouwde banden waar verzoeker naar 

verwijst niet dermate sterk zijn dat zij zouden vallen onder een beschermingswaardig privéleven in de 

zin van artikel 8 van het EVRM. Verzoeker gaat er opnieuw aan voorbij dat het aan hem toekomt om 

elementen aan te reiken die op een beschermingswaardig privéleven wijzen, alvorens aanspraak te 

kunnen maken op een schending van artikel 8 van het EVRM, nu niet betwist is dat hij werd gehoord en 

dienstig voor zijn belangen is kunnen opkomen. Met betrekking tot de aangehaalde tewerkstelling 

waaraan verzoeker een legaal verblijfsrecht zou ontlenen, verwijst de Raad naar hetgeen supra reeds 

uiteen werd gezet. Er ligt prima facie geen bewijs van een actuele tewerkstelling voor, noch van een 

actuele legale tewerkstelling aangezien geen geldige Limosamelding voorligt, noch een gecombineerde 

vergunning voor gedetacheerde werknemers, noch voert verzoeker aan hiervan vrijgesteld te zijn. 

Verzoeker biedt ook geen duidelijkheid welke overige sociale banden hij bedoelt die hij niet langer kan 

onderhouden en verduurzamen. Nu geen beschermingswaardig privéleven aannemelijk wordt gemaakt, 
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hoefde de gemachtigde hieromtrent ook niet te motiveren, noch over te gaan tot een belangenafweging 

of proportionaliteitstoets. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt prima facie niet.  

 

De aangevoerde schending van artikel 3 van de Vreemdelingenwet is reeds supra behandeld in het 

kader van het eerste middel. De Raad heeft prima facie vastgesteld dat een schending van artikel 3 van 

de Vreemdelingenwet niet wordt aangetoond. 

 

Het tweede middel is niet ernstig. 

 

Verzoeker heeft geen ernstig middel aangebracht. De vaststelling dat er niet voldaan is aan één van de 

in artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat 

om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid af te wijzen. 

 

3. Kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht april tweeduizend twintig door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. S. HUENGES WAJER, toegevoegd griffier. 
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