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 nr. 236 009 van 26 mei 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. VAN DE VELDE 

Wijngaardlaan 39 

2900 SCHOTEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 7 oktober 2019 

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

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 26 september 2019 tot 

afgifte van een inreisverbod. 

 

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 27 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 maart 2020. 

 

Gelet op de beschikking van 18 maart 2020, waarbij de terechtzitting van 24 maart 2020 wordt 

geannuleerd. 

 

Gelet op de beschikking van 29 april 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2020. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat G. VAN DE VELDE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. RAUX, die loco advocaten D. MATRAY en A. 

DE WILDE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 27 augustus 2018 diende de verzoekende partij een aanvraag in tot het verkrijgen van een 

verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie. 
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Op 28 februari 2019 werd deze aanvraag geweigerd door de verwerende partij en werd aan de 

verzoekende partij tevens ook een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis gebracht. 

 

Op 5 maart 2019 diende de verzoekende partij opnieuw een aanvraag in tot het verkrijgen van een 

verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie. 

 

Op 17 juni 2019 werd ook deze aanvraag geweigerd en opnieuw werd een bevel om het grondgebied te 

verlaten getroffen ten aanzien van de verzoekende partij. 

 

Op 18 juni 2019 diende de verzoekende partij voor de derde keer een aanvraag in tot het verkrijgen van 

een verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie. 

 

Op 23 september 2019 werd ook deze derde aanvraag geweigerd en wederom werd aan de 

verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis gebracht. 

 

Op 26 september 2019 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de 

gemachtigde) een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering 

ten aanzien van de verzoekende partij.  

 

Op 26 oktober 2019 werd de verzoekende partij gerepatrieerd naar Marokko.  

 

Eveneens op 26 september 2019 nam de gemachtigde een inreisverbod voor de duur van drie jaar ten 

aanzien van de verzoekende partij. Dit is de bestreden beslissing en deze is als volgt gemotiveerd:  

 

“INREISVERBOD 

 

Betrokkene werd gehoord door de politie van Noorderkempen op 25.09.2019 en in deze beslissing werd 

rekening gehouden met haar verklaringen. 

 

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

Naam : S. E. G. 

voornaam : S. 

geboortedatum : 14.01.1998 

geboorteplaats : Assilah 

nationaliteit : Marokko 

 

in voorkomend geval, alias: 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

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

volle toepassen(2), tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 26.09.2019 gaat gepaard met dit inreisverbod(2) 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

 

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

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

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

 

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

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

6° Betrokkene heeft onmiddellijk na de beslissing weigering verblijf en verwijderingsmaatregel een 

nieuwe verblijfsaanvraag ingediend. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene twee maal nagenoeg onmiddellijk na een beslissing 

tot weigering van een aanvraag gezinshereniging op basis van artikel 47/1, 2°, een nieuwe aanvraag 

gezinshereniging indiende, telkens gestoeld op de afhankelijkheid van haar zus (S. E. G. K.), die de 

Nederlandse nationaliteit heeft en legaal in België verblijft. 

De eerste aanvraag, ingediend op 27.08.2018, werd op 28.02.2019 geweigerd, onder meer omdat 

betrokkene niet kon aantonen daadwerkelijk al van voor haar vertrek naar België daadwerkelijk 

afhankelijk te zijn van haar zus. Deze weigering (bijlage 20) werd op 01.03.2019 aan betrokkene 

betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. 4 dagen later, op 05.03.2019 

diende betrokkene al een nieuwe aanvraag in in functie van diezelfde zus. Deze aanvraag werd op 

17.06.2019 geweigerd, beslissing (bijlage 20) die op 18.06.2019 aan betrokkene werd betekend met 

een bevel om het grondgebied te verlaten, geldig 30 dagen. Nog dezelfde dag, diende betrokkene al 

een nieuwe aanvraag in in functie van diezelfde zus. Deze aanvraag werd op 23.09.2019 geweigerd, 

beslissing (bijlage 20) die op 26.09.2019 aan betrokkene werd betekend. 

 

Betrokkene weigert hardnekkig aan de terugkeerverplichting te voldoen, en werd bovendien door de 

gemeente Hoogstraten geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten 

en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Om deze redenen wordt aan 

betrokkene in toepassing van art. 74/11, §1, 2°, van de wet van 15.12.1980 een inreisverbod opgelegd. 

 

Drie jaar. 

 

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

 

Betrokkene verklaart dat haar zus K. in België is. Het gegeven dat de zus van betrokkene zich in België 

heeft gevestigd kan een terugkeer van betrokkene naar Marokko niet in de weg staan. Zij behoort 

immers niet tot het originele kerngezin van betrokkene. Zij toont ook niet aan afhankelijk te zijn van deze 

zus. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat zij een leven kan 

opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van haar zus. Nergens uit het 

administratief dossier staat dat zij daar niet toe in staat zou zijn. Een repatriëring naar haar land van 

oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- en 

privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale relaties wat 

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Betrokkenes zus kan vanuit België 

contact houden via moderne communicatiemiddelen. Een repatriëring naar Marokko vormt dan ook 

geen onoverkomelijke hinderpaal voor het privéleven van betrokkene. 

 

Bovendien verklaart betrokkene dat haar moeder, vader en twee broers nog in Marokko zijn. In die zin 

vormt een terugkeer naar Marokko geen schending van artikel 8 EVRM. Betrokkene verklaart dat ze 

geen goede band heeft met haar ouders in Marokko en ze haar zus als moeder beschouwt. Dit opent 

echter niet het recht op verblijf. Betrokkene verklaart dat haar zus reeds sinds 2011 in Nederland 

verbleef en dat ze in 2018 samen naar België reisden. Voor 2018 leefde betrokkene dus ook 

gescheiden van haar zus. 

 

Betrokkene verklaart dat ze geen partner of kinderen heeft in België. Ze verklaart tevens dat ze geen 

medische problemen heeft. 

 

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

de bepalingen van artikel 74/13. 

 

Betrokkene heeft dan ook geen enkel wettelijk motief om alsnog in België te verblijven. Uit hetgeen 

voorafgaat en in het belang van de immigratiecontrole is een inreisverbod van 3 jaar, gelet op de 

hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het grondgebied te willen verblijven, meer dan 

proportioneel. Uit onderzoek van het dossier blijkt niet dat er specifieke omstandigheden aanwezig zijn 

die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de materiële en de formele 

motiveringsplicht, van artikel 62 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 artikel 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen van 29 juli 1991, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en 
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van de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele 

vrijheden (hierna: het EVRM).  

 

De verzoekende partij licht haar enig middel als volgt toe:  

 

“Bij de bestreden beslissing betreft een inreisverbod van 3 jaar. 

 

De beslissing is gemotiveerd als volgt : 

 

1. De beslissing tot verwijdering van 26/09/2019 gaat gepaard met een inreisverbod 

 

Deze beslissing tot verwijdering dd. 26/09/2019 is gemotiveerd als volgt : 

 

1. Verzoekster verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten. 

Betrokkene verblijft op het Schengengebied zonder geldig visum. 

 

Uit het attest van woonst en het attest van samenstelling van gezin, afgeleverd op 1/10/2019 door de 

Stad Hoogstraten blijkt echter het tegendeel ; m.n. dat verzoekster wel degelijk ingeschreven is in het 

vreemdelingenregister van Hoogstraten sedert 18/06/2019.  

- bijlage 3 

 

Verzoekster heeft derhalve nog steeds een legaal verblijf, en dit zolang zij niet uitgeschreven wordt. 

Verzoekster verbleef bijgevolg ook op 26/09/2019, datum van de aflevering van het bevel om het 

grondgebied te verlaten legaal op het grondgebied. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten werd dan ook ten onrechte afgeleverd en moet derhalve 

ingetrokken worden. 

 

Op 18/06/2019 diende verzoekster een aanvraag gezinshereniging in op basis van art. 47 van de wet 

van 15/12/1980 met haar zus S. E. G. K. als referentiepersoon, die de Nederlandse nationaliteit bezit en 

die legaal op het grondgebied verblijft. 

Bij beslissing dd. 23/09/2019, betekend op 26/09/2019 werd deze aanvraag geweigerd en werd een 

bijlage 20 afgeleverd zonder het bevel om het grondgebied te verlaten . 

Op basis van de stukken nrs 3 , bewijs van woonst en samenstelling van gezin , volgt echter dat 

verzoekster op datum van 1/10/2019 nog steeds niet werd geschrapt uit het vreemdelingenregister. 

 

Alvorens het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering ( 

bijlage 13 septies ) af te leveren op 26/09/2019 diende de gemachtigde van de Minister in feite de 

inschrijving in het vreemdelingenregister te controleren; teneinde er zich van te vergewissen of 

verzoekster nog /al dan niet ingeschreven was in het vreemdelingenregister. 

 

Door dit niet te doen ging de gemachtigde van de Minister onzorgvuldig te werk en leverde hij het bevel 

om het grondgebied te verlaten af op een moment ( 26/09/2019 ) dat verzoekster nog steeds 

ingeschreven was in het vreemdelingenregister en derhalve legaal op het grondgebied verbleef. 

 

Of de inschrijving van verzoekster in het vreemdelingenregister eventueel, al dan niet vroeger en 

voorafgaand aan 26/09/2019 had kunnen geschrapt worden , doet niets ter zake. 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt immers volledig bij de gemachtigde van de Minister of de lokale 

overheid; die onzorgvuldig te werk ging door eventueel niet tijdig te handelen. 

Dit kan verzoekster niet ten kwade aangeduid worden en kan voor haar geen nadelige gevolgen 

hebben. 

 

Feit is dat verzoekster blijkbaar nog steeds ingeschreven is in het vreemdelingenregister. 

 

Daar de beslissing bevel om grondgebied te verlaten met vasthouding dd. 26/09/2019 aanleiding heeft 

geven tot het inreisverbod dd. 26/09/2019 is deze beslissing tevens om zelfde reden ten onrechte 

gegeven. 

 

Dit middel is gegrond . 

Er is niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden . 

Het zorgvuldigheidsprincipe werd geschonden. 
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2. De beslissing is verder gemotiveerd als volgt : voor het vrijwillig vertrek werd geen enkele termijn 

toegestaan om reden : 

°" betrokkene heeft onmiddellijk na de beslissing weigering verblijf en verwijderingsmaatregel een 

nieuwe verblijfsaanvraag ingediend " 

Verzoekster heeft er inderdaad voor gekozen om opeenvolgende verzoeken tot vestiging op basis van 

art. 47 Wet 15/12/1980 in te dienen omdat dit haar door de wet dd. 15/12/1980 op de Vreemdelingen 

toegelaten was; minstens niet verboden was en dit niettegenstaande de aan haar betekende bevelen 

om het grondgebied te verlaten. 

Verzoekster heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Wet van 15/12/1980 haar biedt.  

Dit kan haar niet ten kwade aangeduid worden en hieruit kan zeker niet afgeleid worden dat zij duidelijk 

heeft gemaakt geen gevolg te zullen geven aan een verwijderingsmaatregel. 

Uit de feitelijke gedragingen van verzoekster volgt dat er helemaal geen risico op onderduiken bestaat. 

Verzoekster heeft steeds melding gemaakt van haar verblijfsadres bij haar familie ; dat gekend was bij 

de DVZ. 

 

Daarbij dient verzoekster het grondgebied niet te verlaten, zolang zij ingeschreven is in het 

vreemdelingenregister. 

 

3. Er wordt een inreisverbod opgelegd van 3 jaar. 

In de bestreden beslissing worden argumenten aangevoerd mbt. de toepassing van art. 8 en 3 EVRM . 

 

De beslissing is op deze punten gemotiveerd als volgt : 

"Betrokkene verklaart dat haar zus K. in België is. Het gegeven dat de zus van betrokkene zich in België 

heeft gevestigd kan een terugkeer van betrokkene naar Marokko niet in de weg staan Zij behoort 

immers niet tot het originele kerngezin van betrokkene. Zij toont ook niet aan afhankelijk te zijn van deze 

zus. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat zij een leven kan op 

bouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van de zus. Nergens uit het 

administratief dossier staat dat zij daar niet toe in staat zou zijn. Een repatriëring naar haar land van 

oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of 

privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale relaties wat 

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Betrokken es zus kan vanuit België 

contact houden via de moderne communicatiemiddelen. Een terugkeer naar Marokko vormt dan ook 

geen onoverkomelijke hinderpaal voor het privéleven van betrokkene. 

Bovendien verklaart betrokkene dat haar moeder, vaderen twee broers nog in Marokko zijn. In die zin 

vormt een terugkeer naar Marokko geen schending van artikel 8 EVRM. Betrokkene verklaart dat ze 

geen goede band heeft met haar ouders en ze haar zus ais moeder beschouwt. Dit opent echter niet het 

recht op verblijf. Betrokkene verklaart dat haar zus reeds sinds 2011 in Nederland verbleef en dat ze in 

2018 samen naar België reisden. Voor 2018 leefde betrokkene dus ook gescheiden van haar zus. 

Betrokkene verklaart dat ze geen partner heeft in België. Ze verklaart tevens dat ze geen medische 

problemen heeft. 

Betrokkene heeft dan ook geen enkel wettelijk motief om alsnog in België te verblijven. Uit hetgeen 

voorafgaat en in het belang van de immigratiecontrole is een inreisverbod van 3 jaar, gelet op de 

hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het grondgebied te willen verblijven, meer dan 

proportioneel. Uit onderzoek van het dossier blijkt niet dat er specifieke omstandigheden aanwezig zijn 

die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar. 

 

De gemachtigde van de minister gaat hiermede voorbij aan de volgende omstandigheden die pleiten in 

het voordeel van verzoekster en die de beweringen van de gemachtigde ontkrachten. 

1. Verzoekster heeft er niet voor gekozen om illegaal in België te verblijven. 

Zij wenste haar verblijfssituatie te regulariseren op basis van art. 47 Wet 15/12/1980 en zij heeft alleen 

maar gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Wet van 15/12/1980 haar biedt.  

Dit volgt duidelijk uit haar opeenvolgende aanvragen. 

Het indienen van opeenvolgende aanvragen is toegelaten. Verzoekster heeft ook steeds nieuwe 

documenten gevoegd ter staving van haar respectievelijke aanvragen, zodat steeds de mogelijkheid op 

een gunstige beoordeling door de Dienst Vreemdelingenzaken mogelijk was. 

2. Verzoekster heeft er voor gekozen om NIET onder te duiken. Zij heeft steeds haar verblijfsadres bij 

haar familie in België meegedeeld. 

 

Daarbij werd een woordelijk bijna identieke motivering gebruikt in de beslissing van zelfde datum, bijlage 

13 sexies bevel om het grondgebied te verlaten dat op zelfde dag aan verzoekster werd betekend. 
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De gemachtigde van de Minister heeft zich bij het nemen van de bestreden beslissing niet gebaseerd op 

de correcte feitenvinding en op al de elementen die voorliggen in het dossier. 

 

Het is duidelijk dat de gemachtigde van de Minister geen rekening hield met al de elementen die 

hierboven en hierna besproken worden . 

 

1.Verzoekster kan zich wel beroepen op art 8 EVRM , ook al heeft zij geen kinderen in België en 

behoort haar zus, volgens de gemachtigde niet tot haar "originele" kerngezin. 

De zus van verzoekster behoort uiteraard wel tot haar "originele" kerngezin . 

In Marokko groeiden zij samen op en vormden zij het "originele" kerngezin . 

Daarbij geniet ook een alleenstaande de bescherming op privé-leven; onderdeel van art. 8 EVRM. 

 

2.Tijdens de duur van de procedures in toepassing van art. 47,1 Wet 15/12/1980, verbleef verzoekster 

legaal op het grondgebied. 

In deze periodes van legaal verblijf heeft verzoekster haar privé en professionele leven in België 

uitgebouwd. 

Zij ging naar school en behaalde op 21 juni 2019 de deelcertificaten van de modules NT2 -Waystage 

schriftelijk en mondeling. 

Verzoekster heeft ook het programma inburgering met succes volbracht. 

- bijlage 5 

 

Verzoekster heeft ingevolge de meerdere periodes van legaal verblijf een privé- en gezinsleven in 

België uitgebouwd. Verzoekster heeft in België niet alleen het gezinsleven met haar zus verdergezet, zij 

heeft, als jonge vrouw ook andere contacten gemaakt met vrienden.  

Ook dit privé- leven van verzoekster valt onder de bescherming van art. 8 EVRM. 

Het zal zeer moeilijk zijn voor verzoekster om elders een gezins - en privéleven op te bouwen. 

 

Daarbij heeft verzoekster steeds verklaart dat zij geen goede verstandhouding heeft met haar familie in 

Marokko. 

 

Dat het verblijf van verzoekster in België positief verliep; dat er geen negatieve elementen kunnen 

weerhouden worden. 

 

De schade die verzoekster lijdt door een inreisverbod van 3 jaar staat niet in verhouding tot het 

eventuele belang dat de Overheid kan laten gelden. 

Dit betekent dat zij gedurende drie jaar niet meer op bezoek zou mogen gaan bij haar zus, wat 

onmenselijk is. 

 

Niettegenstaande de gemachtigde de argumentatie van verzoekster kende; oa. haar periodes van 

legaal verblijf in België; de financiële afhankelijkheid van haar zus ; de financiële precaire situatie in 

Marokko; de slechte verstandhouding met de familieleden in Marokko, heeft hij deze elementen niet 

opgenomen in de noodzakelijke belangenafweging voor de controle van de toepasbaarheid van art. 8 

EVRM, dat zowel het gezins- als het privé-leven beschermt. 

 

De bestreden beslissing is dan ook onvoldoende gemotiveerd omdat er geen rekening werd gehouden 

met de argumentatie van verzoekster daar waar de gemachtigde van de Minister dit wel had moeten 

doen; mn. bij de belangenafweging in het kader van de toepassing van art. 8 EVRM. 

 

Art. 8 EVRM luidt immers als volgt : 

" Een ieder heeft recht op respect voor zijn Privéleven , zijn familie en gezinsleven, zijn woning en 

correspondentie. 

De gemachtigde heeft nagelaten een belangenafweging te doen waarbij rekening werd gehouden met 

alle aspecten van art. 8 EVRM ; het privé - leven en recht op woning. 

Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten en schenden art. 8 EVRM wanneer zij falen op 

zorgvuldige wijze een belangenafweging te maken . 

 

Het recht op de eerbiediging van het privé leven dat in art. 8 EVRM wordt bevestigd, kan door de Staten 

worden beperkt binnen de grenzen bepaald bij art. 8.2 EVRM . 

De vreemdelingenwet past in dit kader. 
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Hoewel de toepassing van deze Wet op zichzelf geen schending van voornoemd art. 8 EVRM inhoudt, 

kan de uitvoering van een verwijderingsmaatregel, gelet op de omstandigheden, inderdaad in strijd met 

dit artikel blijken te zijn . 

 

Omdat de gemachtigde mogelijk nagelaten heeft om al de nodige elementen ivm het privé leven van 

verzoekster, die hij wel degelijk kende, op te nemen in de belangenafweging, kon hij niet tot een redelijk 

besluit komen of de verwijderingsmaatregel , in casu al dan niet in strijd zou kunnen zijn ( blijken te zijn ) 

met artikel 8 EVRM. 

 

Dat ook het Europees Hof al heeft geoordeeld dat zulke belangenafweging moet worden uitgevoerd ( 

zaken Boultif, Uner, Maslov ) 

Dat niet blijkt uit de bestreden beslissing dat de gemachtigde deze belangenafweging heeft uitgevoerd. 

Dat de gemachtigde had moeten uiteenzetten om welke redenen zij zulke belangenafweging niet heeft 

gedaan of ten minste om welke reden de positieve elementen van verzoekster niet werden gebruikt. 

 

Dat bij een eventuele terugkeer naar Marokko in casu ook een schending uitmaakt op art. 3 EVRM. 

Dat verzoekster lijdt aan een oogaandoening waarvoor medische opvolging noodzakelijk is. 

Dat zij een oogheelkundige ingreep onderging aan het rechteroog op 08/08/2019. 

Dat een controle gepland is 25/10/2019 en er dan zal beslist worden over een eventuele ingreep aan het 

linker oog. 

- bijlage 4 

 

Dat deze medische behandeling met de nodige zorg moet kunnen opgevolgd worden ; wat onmogelijk 

zal zijn bij een terugkeer naar Marokko, waardoor verzoekster in Marokko zal terecht komen in een 

onmenselijke situatie. ( art. 3 EVRM ) 

Dat indien de medische behandeling niet kan verdergezet worden, verzoekster een ernstig en niet te 

herstellen nadeel zal lijden. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel - het redelijkheidsbeginsel zijn geschonden. 

Dat de inmenging van de Overheid in casu disproportioneel is.” 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. 

Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, met name 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

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

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

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

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

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 
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gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

  

Waar de verzoekende partij argumenten ontwikkelt tegen het bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering van 26 september 2019 stelt de Raad vast dat dit bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering niet de bestreden beslissing 

uitmaakt. De bestreden beslissing is immers het inreisverbod van 26 september 2019. De argumentatie 

van de verzoekende partij ten aanzien van het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering is dan ook niet dienstig. Dit onderdeel van het enig middel is niet 

ontvankelijk.  

 

De verwerende partij legt een inreisverbod op omdat voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is 

toegestaan en verwijst hierbij naar de wettelijke grondslag met name artikel 74/11, § 1 van de 

vreemdelingenwet. Ondergeschikt herneemt de verwerende partij de motivering van het bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

 

 

De verzoekende partij stelt dienaangaande dat het haar wettelijk recht is om dergelijke aanvragen in te 

dienen en dat uit deze feitelijke gedragingen geen risico op onderduiken blijkt. 

 

Artikel 74/11 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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. (…)”.  

 

Uit deze bepaling volgt aldus dat er een inreisverbod moet worden opgelegd wanneer er voor het 

vrijwillig vertrek geen termijn werd toegestaan. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat er 

op 26 september 2019 een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering werd genomen ten aanzien van de verzoekende partij, waarbij er geen termijn voor vrijwillig 

vertrek werd toegestaan. Aldus heeft de verwerende partij geheel in overeenstemming met deze 

bepaling een inreisverbod opgelegd. Waar de verzoekende partij kritiek levert op de redenen waarom er 

geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegekend, dient de Raad vast te stellen dat deze kritiek gericht 

is tegen de motieven van het bevel om het grondgebied te verlaten en dat deze kritiek aldus geen 

afbreuk kan doen aan de wettigheid van de bestreden beslissing. 

 

 

Voorts uit de verzoekende partij kritiek ten aanzien van de duur van het inreisverbod. De verzoekende 

partij meent dat een inreisverbod voor de duur van drie jaar niet proportioneel is. Zij stelt dat zij zich kan 

beroepen op artikel 8 van het EVRM, ook al heeft zij geen kinderen in België en behoort haar zus 

volgens de gemachtigde niet tot haar originele kerngezin. Volgens de verzoekende partij behoort haar 

zus uiteraard wel tot haar originele kerngezin . In Marokko groeiden zij samen op en vormden zij het 
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originele kerngezin. Wat haar privéleven betreft stelt de verzoekende partij dat zij tijdens de procedures 

in toepassing van artikel 47, 1 van de vreemdelingenwet legaal op het grondgebied verbleef. Tijdens 

deze procedures heeft zij haar privéleven en professioneel leven in België uitgebouwd. Zij stelt dat het 

voor haar zeer moeilijk zal zijn om elders een gezins- en privéleven op te bouwen. Daarbij heeft zij 

volgens haar steeds verklaart dat zij geen goede verstandhouding heeft met haar familie in Marokko. De 

schade die de verzoekende partij lijdt door een inreisverbod van 3 jaar staat volgens haar niet in 

verhouding tot het eventuele belang dat de overheid kan laten gelden. Dit betekent immers dat zij 

gedurende drie jaar niet meer op bezoek zou mogen gaan bij haar zus, wat volgens de verzoekende 

partij onmenselijk is. De verzoekende partij stelt dat, niettegenstaande de gemachtigde de argumenten 

van de verzoekende partij kende, meer bepaald de periodes van legaal verblijf in België, de financiële 

afhankelijkheid van haar zus, de financiële precaire situatie in Marokko, en de slechte verstandhouding 

met de familieleden in Marokko, hij deze elementen niet heeft opgenomen in de noodzakelijke 

belangenafweging voor de controle van de toepasbaarheid van artikel 8 van het EVRM. De 

verzoekende partij stelt ten slotte dat een eventuele terugkeer naar Marokko ook een schending 

uitmaakt van artikel 3 van het EVRM. Zij haalt aan dat zij lijdt aan een oogaandoening waarvoor 

medische opvolging noodzakelijk is. Zij stelt dat zij een oogheelkundige ingreep onderging aan het 

rechteroog op 8 augustus 2019. Er is verder een controle gepland op 25 oktober 2019 en er zal dan 

beslist worden over een eventuele ingreep aan het linker oog. Bij een terugkeer naar Marokko zal deze 

medische behandeling niet met de nodige zorg kunnen opgevolgd worden volgens de verzoekende 

partij.  

 

 

De verwerende partij legt een inreisverbod voor de duur van drie jaar op en motiveert de duurtijd als 

volgt:  

 

“Betrokkene verklaart dat haar zus K. in België is. Het gegeven dat de zus van betrokkene zich in België 

heeft gevestigd kan een terugkeer van betrokkene naar Marokko niet in de weg staan. Zij behoort 

immers niet tot het originele kerngezin van betrokkene. Zij toont ook niet aan afhankelijk te zijn van deze 

zus. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat zij een leven kan 

opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van haar zus. Nergens uit het 

administratief dossier staat dat zij daar niet toe in staat zou zijn. Een repatriëring naar haar land van 

oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- en 

privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale relaties wat 

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Betrokkenes zus kan vanuit België 

contact houden via moderne communicatiemiddelen. Een repatriëring naar Marokko vormt dan ook 

geen onoverkomelijke hinderpaal voor het privéleven van betrokkene. Bovendien verklaart betrokkene 

dat haar moeder, vader en twee broers nog in Marokko zijn. In die zin vormt een terugkeer naar 

Marokko geen schending van artikel 8 EVRM. Betrokkene verklaart dat ze geen goede band heeft met 

haar ouders in Marokko en ze haar zus als moeder beschouwt. Dit opent echter niet het recht op verblijf. 

Betrokkene verklaart dat haar zus reeds sinds 2011 in Nederland verbleef en dat ze in 2018 samen naar 

België reisden. Voor 2018 leefde betrokkene dus ook gescheiden van haar zus. Betrokkene verklaart 

dat ze geen partner of kinderen heeft in België.” 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt 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." 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 
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Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip privéleven. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd.  

 

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

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

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

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

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

beiden, is een feitenkwestie. 

 

De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het privé- 

en/of familie- en gezinsleven. Of daarvan daadwerkelijk sprake is moet nagezien worden of de 

vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 

een voortgezet verblijf.  

 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. 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). 

 

Gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf dan aanvaardt het EHRM dat er een inmenging is 

en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door 

artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- en 

gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het 

openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere 

van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze 

noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het 

de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken 

tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk.  

 

In casu betreft het een eerste toelating en geen weigering van voortgezet verblijf.  

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse gelegenheden aan 

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.  

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 
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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.  

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

De Raad wijst er verder ook op dat de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt, in beginsel 

hoofdzakelijk betrekking heeft op het kerngezin, zijnde gehuwden of partners in een stabiele de facto 

relatie en, desgevallend, hun minderjarige kinderen (EHRM (GK) 9 oktober 2003, Slivenko/Letland, § 

94). Banden met andere gezinsleden dan die van het kerngezin of familieleden worden slechts 

gelijkgesteld met een gezinsleven in de zin van het voormelde artikel 8 indien het bestaan van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, wordt 

aangetoond. Het EHRM oordeelt dat ‘de relaties tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs van de 

bescherming van artikel 8 zullen genieten zonder dat het bestaan van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve banden’ (EHRM 10 juli 2003, 

Benhebba/Frankrijk, § 36; EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34). De afhankelijkheidsrelatie 

moet aldus de gebruikelijke banden die tussen gezins- en familieleden bestaan, overstijgen. In casu 

moet dan ook een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie bestaan tussen de verzoekende partij 

en haar zus. De Raad merkt op dat de verzoekende partij wel aangeeft afhankelijk te zijn van haar zus, 

maar dit niet op enige concrete wijze aannemelijk maakt. Wat het beweerde, maar niet aangetoonde 

familieleven met haar zus betreft, betwist de verzoekende partij overigens helemaal niet dat haar zus 

vanuit België contact kan houden via moderne communicatiemiddelen en dat zij zelf heeft verklaard dat 

haar zus reeds van  2011 tot 2017 in Nederland verbleef en nadien met haar partner naar België 

verhuisde en dat zij pas in 2018 samen met haar zus vanuit Marokko naar België reisde. Aldus blijkt 

duidelijk dat zij dus vóór 2018 ook gescheiden leefde van haar zus. De verzoekende partij maakt een 

schending van haar gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk.  

 

De verzoekende partij haalt eveneens de schending van haar privéleven aan in België in de zin van 

artikel 8 van het EVRM. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij, die 22 jaar is, zelf stelt dat zij pas 

in 2018 vanuit Marokko naar België kwam. Zij heeft dus nog maar ongeveer twee jaar in België 

verbleven, terwijl zij de eerste 20 jaar van haar leven in Marokko leefde. De verzoekende partij verwijst 

naar het feit dat zij tijdens deze twee jaar in België naar school ging en op 21 juni 2019 de 

deelcertificaten van de modules NT2-Waystage schriftelijk en mondeling behaalde, dat zij het 

inburgeringsprogramma met succes volbracht, en dat zij vrienden heeft gemaakt. Deze elementen 

geven de verzoekende partij niet het recht op illegale wijze in België te verblijven en door het opbouwen 

van deze banden een recht op verblijf te verkrijgen (RvS 12 januari 2007, nr. 166.620). 

 

Hierbij kan ook nog worden opgemerkt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest 

Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk, na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij geen gevestigde 

vreemdeling was en dat zij nooit een definitieve toelating had gekregen om in de betrokken lidstaat te 

verblijven, oordeelde dat eender welk privéleven dat de verzoekende partij had opgebouwd tijdens haar 

verblijf in het Verenigd Koninkrijk, bij het afwegen van het legitieme publieke belang in een effectieve 

immigratiecontrole, niet tot gevolg zou hebben dat de uitwijzing een disproportionele inmenging in haar 

privéleven uitmaakte (EHRM 8 april 2008, Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk).   

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

De verzoekende partij stelt ten slotte dat een eventuele terugkeer naar Marokko ook een schending 

uitmaakt van artikel 3 van het EVRM. Zij haalt aan dat zij lijdt aan een oogaandoening waarvoor 

medische opvolging noodzakelijk is.  

 

De Raad merkt vooreerst op dat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel uitmaakt, zodat 

de in casu bestreden beslissing op zich geen schending van artikel 3 van het EVRM kan inhouden. Dit 

argument is dan ook niet dienstig en dit onderdeel van het enig middel is niet ontvankelijk. Ten 

overvloede merkt de Raad op dat de verzoekende partij in haar gehoor van 25 september 2019, 

waarvan het verslag zich in het administratief dossier bevindt, zelf stelde dat zij geen ziekte had die haar 

belemmert te reizen of terug te keren naar haar herkomstland. De verzoekende partij maakt dan ook 

niet aannemelijk dat het motief van de bestreden beslissing dat stelt dat de verzoekende partij tevens 

verklaart dat ze geen medische problemen heeft, kennelijk onredelijk zou zijn.  
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De verzoekende partij betwist de overige motieven van de bestreden beslissing niet, en zij blijven dan 

ook overeind.  

 

Met haar kritiek toont de verzoekende partij niet aan dat het opleggen van een inreisverbod voor de duur 

van drie jaar disproportioneel zou zijn. 

 

Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij de schending van de door haar 

opgeworpen bepalingen en beginselen niet aannemelijk heeft gemaakt, noch heeft zij aannemelijk 

gemaakt dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze werd genomen.  

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig mei tweeduizend twintig door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


