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 nr. 236 012 van 26 mei 2020 

in de zaak RvV X /  

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 18 december 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 11 december 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 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 B. VRIJENS 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 

 

De verzoekende partij diende op 6 november 2015 een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten en 

zij werd op 11 mei 2016 erkend als vluchteling. 

 

Nadat de verzoekende partij werd erkend als vluchteling, keerde zij in 2018 terug naar Afghanistan.  

 

De verzoekende partij werd, in het kader van een eventueel behoud van de vluchtelingenstatus, 

gehoord door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 19 november 

2018. 
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Op 22 januari 2019 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de 

beslissing tot intrekking van de Vluchtelingenstatus. Tegen deze beslissing diende de verzoekende partij 

een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad.) 

 

Bij arrest nr. 225 806 van 6 september 2019 bevestigde de Raad de intrekking van de 

vluchtelingenstatus en weigerde hij de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen aan de 

verzoekende partij. 

 

Op 21 oktober 2019 nam de verwerende partij de beslissing tot beëindiging van verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten. Het beroep tot nietigverklaring dat de verzoekende partij tegen deze 

beslissing instelde werd bij arrest nr. 233 923 van 12 maart 2020 verworpen.  

 

Op 11 december 2019 legt de gemachtigde de verzoekende partij een inreisverbod op van vier jaar.  

 

Dit is de bestreden beslissing, en ze is als volgt gemotiveerd:  

 

“Betrokkene werd gehoord door de politie van Gent op 11/12/2019 en in deze beslissing werd rekening 

gehouden met zijn verklaringen.  

 

Aan de Heer, die verklaart te heten:  

Naam : H.  

voornaam : M. Q.  

geboortedatum : 09.10.1990  

geboorteplaats : Laghman  

nationaliteit : Afghanistan  

In voorkomend geval, alias: Y. M. Q. °01/01/1992 Afghanistan  

 

wordt een inreisverbod voor 4 jaar opgelegd,  

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

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

 

De beslissing tot verwijdering van 11/12/2019 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

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

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

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

 

 

Er bestaat een risico op onderduiken:  

2° Betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, 

verwijdering of terugdrijving valse of  misleidende informatie gebruikt of valse of vervalste documenten 

gebruikt of fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt.  

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

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

Betrokkene vroeg op 06/11/2015 asiel aan in België. Op 11/05/2016 werd hem de vluchtelingenstatus 

toegekend door het CGVS. Op 23/01/2019 besliste het CGVS tot intrekking of opheffing van de 

vluchtelingenstatus van betrokkene. Betrokkene diende tegen deze beslissing beroep in bij de RVV, 

maar dit beroep werd verworpen op 10/09/2019. Op 21/10/2019 nam de DVZ een beslissing tot 

beëindiging van het verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (13octies). Deze beslissing werd 

hem betekend op 22/10/2019. Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene in 2018 teruggekeerd is 

naar Afghanistan. Er werd een uitreisstempel voor Afghanistan dd. 16 september 2018 evenals een 

inreisstempel voor Pakistan voor diezelfde dag aangetroffen op de foto’s van een Afghaans paspoort 

waarover betrokkene verklaarde dat het zijn paspoort is en die hij bewaarde op zijn telefoon (CGVS dd 

19/11/2018). Dit paspoort staat op naam van H. M. Q., geboren op 09/10/1990. Ook aan de LPA Brunat 

verklaarde betrokkene op 25/09/2018 herhaaldelijk dat het Afghaanse paspoort wel degelijk zijn 

paspoort was. Betrokkene is dus naar Afghanistan teruggekeerd en op 16 september 2018 van 

Afghanistan naar Pakistan gereisd. Bovendien heeft betrokkene aan de LPA Zaventem ook toegegeven 

dat hij 1 maand in Kabul heeft verbleven. Een proces-verbaal werd opgemaakt te zijnen laste wegens 

gebruik van een niet-geldig reisdocument. (PV HV.21.RB.008613/2018). Betrokkene werd op 



  

 

 

X - Pagina 3 

25/09/2018 geïntercepteerd door de LPA Zaventem komende vanuit Abu Dhabi met vlucht EY57. 

Betrokkene was in het bezit van een reisdocument van België voor vluchtelingen met nummer 

TA032726 en een verblijfskaart van België met nummer 269402039, beide op naam van Y. M. Q., 

geboren op 01/01/1992. De LPA stelde vast dat beide documenten frauduleus verkregen werden op een 

valse naam en nam beide documenten gerechtelijk in beslag. Betrokkene heeft geen gevolg gegeven 

aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 21/10/2019 dat hem betekend werd op 22/10/2019. 

Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig 

gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd.  

Om de volgende reden(en) gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van vier 

jaar:  

Overeenkomstig artikel 74/11, §1, 3° alinea van de Wet 15/12/1980 heeft:  

of andere onwettige middelen gebruikt, teneinde 

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

Betrokkene heeft geprobeerd om de Belgische Staat te misleiden. In zijn verzoek om internationale 

bescherming verklaarde betrokkene van Afghaanse te zijn/Y. M. Q. te heten. Echter, zoals het paspoort 

O0722993 bevestigd, blijkt betrokkene van Afghaanse te zijn / H. M. Q. te heten. Betrokkene verklaart in 

België te zijn wegens oorlog en problemen met de Taliban. Hij verklaart niet terug te keren naar 

Afghanistan omdat hij gaat gedood worden als hij terugkeert. Betrokkene verklaart last te hebben van 

zijn maag, hoofd en benen. Hij verklaart ook psychologische problemen te hebben. Betrokkene toont 

niet aan waarom deze problemen hem zouden verhinderen terug te keren naar zijn land van herkomst. 

De aangehaalde elementen werden reeds beoordeeld in zijn asielaanvraag van 06/11/2015. Uit het 

onderzoek van het CGVS (en de RVV) is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria om de 

vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en kan redelijkerwijze worden 

afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het 

EVRM. Betrokkene verklaart geen gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben. Een 

schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. Betrokkene verklaarde bij zijn 

asielaanvraag van 06/11/2015 dat hij België binnenkwam op 01/11/2015. We kunnen dus concluderen 

dat betrokkene het grootste deel van zijn leven elders dan in België heeft doorgebracht. Het loutere feit 

dat betrokkene iets meer dan 4 jaar in België verblijft, is niet voldoende om te spreken van een 

doorgedreven integratie of een hechte sociale band met de Belgische samenleving.  Betrokkene 

verklaarde dat zijn familie in Afghanistan woont: vader, moeder, 2 broers en 1 zus. Betrokkene 

verklaarde verder dat hij in België geen gezins-of familielid heeft. Gelet op het feit dat al zijn familieleden 

zich in Afghanistan bevinden, kunnen we stellen dat zijn familiale band met Afghanistan beduidend 

sterker is dan die met België. Betrokkene verklaarde verder met geheugenproblemen en psychologische 

problemen te kampen. Betrokkene legde geen bewijzen voor als zouden deze problemen hem 

verhinderen terug te keren naar zijn land van oorsprong. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de 

vermeende psychologische problemen betrokkene niet hebben verhinderd zelf terug te keren naar 

Afghanistan in de periode augustus-september 2018 om daar zijn familie op te zoeken. Bijgevolg heeft 

de gemachtigde van de Minister rekening gehouden met de specifieke omstandigheden, zoals bepaald 

in artikel 74/11.  

Gezien het karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt 

de openbare orde te kunnen schaden.  

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en geprobeerd om de 

Belgische Staat te misleiden ten einde in België te kunnen verblijven. Gelet op al deze elementen, het 

belang van de immigratiecontrole en de poging tot fraude, is een inreisverbod van 4 jaar proportioneel.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1.In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van 29 juli 1991, van de 

artikelen 62, 74/11, en 74/13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

vreemdelingenwet), van de motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel.  

 

De verzoekende partij licht haar eerste middel als volgt toe:  

 

“Overeenkomstig artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG zijn de staten verplicht om bij een 

uitwijzingsbeslissing o.a. rekening te houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en 
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familieven en de gezondheidstoestand van de betrokkene, zoals tevens omgezet naar Belgisch recht via 

artikel 74/13 Vw. :   

  

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

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

onderdaan van een derde land ».   

  

Dat in casu verweerder het inreisverbod enkel gemotiveerd heeft op basis van het feit dat voor het 

vertrek geen enkele termijn is toegestaan, een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd,  

verzoeker een risico vormt op onderduiken, niet meewerkt met de overheden en hij in het kader van zijn  

asieldossier fraude heeft gepleegd.  

  

Dat hieruit dan ook niet blijkt of verweerder rekening heeft gehouden met privé-en het gezins- en 

familieleven van verzoeker in België conform artikel 74/13 Vw. bij het afleveren van dit inreisverbod.   

  

Immers, verweerder is genoegzaam op de hoogte van het feit dat verzoeker ondertussen al 4 jaar in 

België verblijft,  in de Belgische samenleving geïntegreerd is doch te kampen heeft met post-

traumatische stressklachten ingevolge verscheidene traumatische gebeurtenissen in Afghanistan.  

  

Dat verweerder op de hoogte is van het feit dat verzoeker inspanningen leverde om zich in de Belgische 

samenleving te integreren, in België tewerkgesteld is maar te kampen heeft met post-traumatische 

stressklachten ingevolge verscheidene traumatische gebeurtenissen in Afghanistan.  

  

Dat het inreisverbod geen verdere motivering geeft waarom het absoluut noodzakelijk is dat aan 

verzoeker een inreisverbod wordt opgelegd, temeer daar verzoeker ondertussen al 4 jaar in België 

verblijft, in de Belgische samenleving geïntegreerd is, tewerkgesteld is,...  

  

Dat geen enkele motivering wordt gegeven waarom het in concreto absoluut noodzakelijk is om een 

inreisverbod op te leggen, noch rekening wordt gehouden met zijn langdurig verblijf in België,  zijn 

integratie in de Belgische samenleving en zijn psychische problemen.    Dat de bestreden beslissing dan 

ook een schending inhoudt van het motiveringsbeginsel en van de artikelen 74/11 en 74/13 Vw.   

  

Dat de bestreden beslissing als motivering voor de afgifte van een inreisverbod stelt dat verzoeker een 

risico vormt op onderduiken.  

  

Dat, overeenkomstig artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 bestuurshandelingen, uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd. Dat dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het 

dictum moet omvatten, maar tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd 

genomen. Dat artikel 3 van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Dat daarbij de motivering 

afdoende zijn, of met andere woorden dat pertinent moet zijn en duidelijk te maken hebben met de 

beslissing.   

  

Dat de noodzaak voor het afleveren van het inreisverbod dan ook op een stereotype wijze gemotiveerd 

werd, nu nergens in de beslissing  verwezen wordt naar het concrete dossier van verzoeker, met name 

het langdurig verblijf van verzoeker in België,  zijn integratie alhier en de ernstige psychische problemen 

waarmee hij te kampen heeft.  

  

Dat "vage, duistere of niet ter zake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige en niet 

plausibele motivering, stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen niet afdoende zijn”. 

  

Dat in casu de motivering voor de afgifte van het inreisverbod met een stereotype, geijkte en 

eenvoudige formulering werd gemotiveerd en dan ook duidelijk niet beantwoordt aan de artikelen 2 en 3 

van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet.  

  

De vaststelling dat verzoeker een risico vormt op onderduiken kan geenszins als een afdoende 

motivering beschouwd worden.   

  

Verzoeker is immers in België tewerkgesteld.  
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Geenszins kan dan toch gesteld worden dat er sprake is van een risico op onderduiken.  

  

De vaststelling van verweerder dat verzoeker geen gevolg gaf aan een eerder bevel om het 

grondgebied te verlaten kunnen geenszins beschouwd worden als een bewijs dat er risico is op 

onderduiken.  

  

Overigens staat nergens vast dat verzoeker onder de alias van M. Q. Y., geboren te Qarghahi’i op 1 

januari 1992 in België verbleef en dat het paspoort van H. Mo. Q. hem effectief toebehoort.  

 

2.1.2. 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. De 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijke 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 

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). 

 

De verzoekende partij stelt in haar eerste middel dat de verwerende partij bij het nemen van een 

uitwijzingsbeslissing moet rekening houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkene, zoals bepaald bij artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet. Dit blijkt volgens de verzoekende partij niet uit de bestreden beslissing. Bovendien is 

de verwerende partij er volgens haar van op de hoogte dat de verzoekende partij al vier jaar in België 

verblijft, geïntegreerd is, te kampen heeft met posttraumatische stressklachten, en in België 

tewerkgesteld is. Volgens de verzoekende partij bevat het inreisverbod geen motivering waarom het 

absoluut noodzakelijk is om haar een inreisverbod op te leggen. De verzoekende partij stelt dat er geen 

sprake is van een risico op onderduiken omdat zij in België tewerkgesteld is. Dat zij aan een eerder 

bevel om het grondgebied te verlaten geen gevolg gaf kan volgens de verzoekende partij niet 

beschouwd worden als een bewijs dat er een risico op onderduiken is. De verzoekende partij stelt ten 
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slotte dat het niet vaststaat dat zij onder de alias van M. Q. Y. in België verbleef en dat het paspoort van 

H. M. Q. haar effectief toebehoort.  

  

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt:  

 

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

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

onderdaan van een derde land.” 

 

De in casu bestreden beslissing, namelijk het inreisverbod, is geen beslissing tot verwijdering zoals 

bepaald in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. De beslissing tot verwijdering die werd genomen op 

dezelfde dag als het bestreden inreisverbod werd door de verzoekende partij niet aangevochten. Artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet is in casu dan ook niet van toepassing. Dit onderdeel van het eerste 

middel is niet ontvankelijk.  

 

Bovendien blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing wel degelijk dat de verwerende partij 

rekening heeft gehouden met het feit dat de verzoekende partij al vier jaar in België verblijft, 

geïntegreerd is, en te kampen heeft met posttraumatische stressklachten. De bestreden beslissing  

bevat immers de volgende motieven:  

 

“Betrokkene verklaarde bij zijn asielaanvraag van 06/11/2015 dat hij België binnenkwam op 01/11/2015. 

We kunnen dus concluderen dat betrokkene het grootste deel van zijn leven elders dan in België heeft 

doorgebracht. Het loutere feit dat betrokkene iets meer dan 4 jaar in België verblijft, is niet voldoende 

om te spreken van een doorgedreven integratie of een hechte sociale band met de Belgische 

samenleving.  Betrokkene verklaarde dat zijn familie in Afghanistan woont: vader, moeder, 2 broers en 1 

zus. Betrokkene verklaarde verder dat hij in België geen gezins-of familielid heeft. Gelet op het feit dat al 

zijn familieleden zich in Afghanistan bevinden, kunnen we stellen dat zijn familiale band met Afghanistan 

beduidend sterker is dan die met België. Betrokkene verklaarde verder met geheugenproblemen en 

psychologische problemen te kampen. Betrokkene legde geen bewijzen voor als zouden deze 

problemen hem verhinderen terug te keren naar zijn land van oorsprong. Daarnaast dient opgemerkt te 

worden dat de vermeende psychologische problemen betrokkene niet hebben verhinderd zelf terug te 

keren naar Afghanistan in de periode augustus-september 2018 om daar zijn familie op te zoeken. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister rekening gehouden met de specifieke omstandigheden, 

zoals bepaald in artikel 74/11.” 

 

Wat betreft het element dat de verzoekende partij in België tewerkgesteld zou zijn maakt de 

verzoekende partij dit helemaal niet aannemelijk. Uit het administratief dossier blijkt dat de 

vluchtelingenstatus van de verzoekende partij werd ingetrokken, haar verblijf werd beëindigd, en haar 

een bevel om het grondgebied te verlaten werd gegeven. De verzoekende partij maakt dan ook 

helemaal niet aannemelijk dat zij in België mag werken, laat staan dat zij er tewerkgesteld zou zijn.  

 

Verder motiveert de verwerende partij in de bestreden beslissing wel degelijk uitgebreid waarom zij van 

oordeel is dat in casu aan de verzoekende partij een inreisverbod van vier jaar moet opgelegd worden. 

De bestreden beslissing bevat immers de volgende motieven:  

 

“Om de volgende reden(en) gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van vier 

jaar:  

Overeenkomstig artikel 74/11, §1, 3° alinea van de Wet 15/12/1980 heeft:  

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

Betrokkene heeft geprobeerd om de Belgische Staat te misleiden. In zijn verzoek om internationale 

bescherming verklaarde betrokkene van Afghaanse te zijn/Y. M. Q. te heten. Echter, zoals het paspoort 

O0722993 bevestigd, blijkt betrokkene van Afghaanse te zijn / H. M. Q. te heten. Betrokkene verklaart in 

België te zijn wegens oorlog en problemen met de Taliban. Hij verklaart niet terug te keren naar 

Afghanistan omdat hij gaat gedood worden als hij terugkeert. Betrokkene verklaart last te hebben van 

zijn maag, hoofd en benen. Hij verklaart ook psychologische problemen te hebben. Betrokkene toont 

niet aan waarom deze problemen hem zouden verhinderen terug te keren naar zijn land van herkomst. 

De aangehaalde elementen werden reeds beoordeeld in zijn asielaanvraag van 06/11/2015. Uit het 

onderzoek van het CGVS (en de RVV) is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria om de 

vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en kan redelijkerwijze worden 

afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het 
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EVRM. Betrokkene verklaart geen gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben. Een 

schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. Betrokkene verklaarde bij zijn 

asielaanvraag van 06/11/2015 dat hij België binnenkwam op 01/11/2015. We kunnen dus concluderen 

dat betrokkene het grootste deel van zijn leven elders dan in België heeft doorgebracht. Het loutere feit 

dat betrokkene iets meer dan 4 jaar in België verblijft, is niet voldoende om te spreken van een 

doorgedreven integratie of een hechte sociale band met de Belgische samenleving.  Betrokkene 

verklaarde dat zijn familie in Afghanistan woont: vader, moeder, 2 broers en 1 zus. Betrokkene 

verklaarde verder dat hij in België geen gezins-of familielid heeft. Gelet op het feit dat al zijn familieleden 

zich in Afghanistan bevinden, kunnen we stellen dat zijn familiale band met Afghanistan beduidend 

sterker is dan die met België. Betrokkene verklaarde verder met geheugenproblemen en psychologische 

problemen te kampen. Betrokkene legde geen bewijzen voor als zouden deze problemen hem 

verhinderen terug te keren naar zijn land van oorsprong. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de 

vermeende psychologische problemen betrokkene niet hebben verhinderd zelf terug te keren naar 

Afghanistan in de periode augustus-september 2018 om daar zijn familie op te zoeken. Bijgevolg heeft 

de gemachtigde van de Minister rekening gehouden met de specifieke omstandigheden, zoals bepaald 

in artikel 74/11.  

Gezien het karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt 

de openbare orde te kunnen schaden.  

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en geprobeerd om de 

Belgische Staat te misleiden ten einde in België te kunnen verblijven. Gelet op al deze elementen, het 

belang van de immigratiecontrole en de poging tot fraude, is een inreisverbod van 4 jaar proportioneel.” 

 

Een schending van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet wordt dan ook niet aangetoond. 

 

Tot slot betwist de verzoekende partij dat er een risico op onderduiken bestaat. De Raad merkt op dat 

de verwijzing naar het risico op onderduiken louter te maken heeft met de reden waarom er een 

inreisverbod wordt opgelegd. Immers stelt artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet: 

 

“§ 1 De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. 

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen: 

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

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.  

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

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

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

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

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

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

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

veiligheid.(…)” 

 

In casu blijkt uit de stukken van het administratieve dossier dat er aan de verzoekende partij een 

verwijderingsmaatregel werd opgelegd waarbij geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegekend om 

reden dat er een risico op onderduiken bestond. De verzoekende partij heeft geen beroep ingesteld 

tegen deze verwijderingsmaatregel en kan aldus nu niet meer via huidig beroep haar grieven tegen de 

verwijderingsmaatregel laten gelden. 

 

De verzoekende partij probeert verder nog twijfel te zaaien over het feit of één van de door haar 

gebruikte paspoorten haar zou toebehoren. De verzoekende partij maakt deze loutere insinuatie echter 

op geen enkele manier aannemelijk.  

 

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 eerste middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM).  
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De verzoekende partij licht haar tweede middel als volgt toe:  

  

“  

Dat verzoeker in België een privé-leven heeft opgebouwd.  

  

Dat conform artikel 8 EVRM eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, 

zijn huis en zijn briefwisseling.   

  

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.     

 

Het recht op een gezins- en privéleven, dat geput kan worden uit artikel 8 van het EVRM, sluit niet uit 

dat de overheid, gelet op het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, zich in het gezins- en privéleven 

mengt op voorwaarde dat dit gebeurt via een maatregel die voorzien is bij de wet, dat de inmenging 

noodzakelijk is in een democratische samenleving en dat een legitiem doel wordt nagestreefd.  

  

Dat volgens artikel 8 EVRM de bestreden maatregel noodzakelijk is op voorwaarde dat deze pertinent 

en proportioneel is.   

  

Dat wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en familieleven wordt 

aangevoerd, in de eerste plaats moet nagekeken worden of er een familieleven bestaat in de zin van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de mens, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd 

gepleegd door de bestreden beslissing.   

  

Dat artikel 8 EVRM noch begrip ‘familie- en gezinsleven’, noch het begrip privéleven definieert. Beide 

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

geïnterpreteerd.   

  

Dat wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, vooreerst moet 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).  

  

Dat, overeenkomstig de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, het begrip 

privéleven een brede term is en het mogelijk is, noch noodzakelijk 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 dan ook een feitenkwestie.   

 

Verzoeker woont sedert november 2015 in België waar hij een nieuwe leven heeft opgebouwd.  

 

Dat de volgende vraag die zich stelt is of er sprake is van een inmenging in het privé- en/of familieleven.   

  

In casu dient een eventuele schending van artikel 8 EVRM beoordeeld te worden aan de hand van het 

feit of er voor de overheid een positieve verplichting bestaat om het recht op het privé- en/of familie- en 

gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen.   

  

Dit geschiedt aan de hand van een ‘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 EVRM (EHRM 17 

oktober 1986 Rees/The United Kingdom, §37).   

  

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" (billijke afweging) 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.  

  

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat 

de besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 
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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).  

  

Dat uit de betreden beslissing geenszins blijkt dat alle feiten en omstandigheden door verweerder in 

overweging werden genomen, zodat er na een belangenafweging sprake is van een schending van 

artikel 8 EVRM door de bestreden beslissing.   

  

Immers verzoeker woont al lange tijd in België en heeft alhier zijn leven opnieuw opgebouwd.   

  

De bestreden beslissing is dan ook disproportioneel en het beoogde doel is geenszins evenredig met de 

nadelen welke de beslissing voor verzoeker en haar echtgenoot teweegbrengt.  

  

Bovendien houdt de bestreden beslissing geen enkele proportionaliteitstoets in het licht van artikel 8 

EVRM in en laat de motivering van de bestreden beslissing nergens toe vast te stellen of aan de 

proportionaliteitstoets werd voldaan, zodat er in casu sprake is van een schending van artikel 8 EVRM.    

  

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van artikel 8 EVRM.  

  

Tenslotte werd door de bestreden beslissing niet aangetoond dat de noodzaak van de inmenging in het 

gezinsleven gerechtvaardigd wordt door een dwingende maatschappelijke behoefte en proportioneel is 

met het nagestreefde doel.   

  

Staten beschikken immers over een zekere beoordelingsmarge wat betreft de noodzaak van de 

inmenging (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, 

Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, nr. 27945/10, Sarközi en Mahran v. Oostenrijk, par. 62; 

EHRM 19 februari 1998, nr. 26102/95, Dalia v. Frankrijk, par. 52).   

 

Vanuit dit laatste standpunt is het de taak van het bestuur om te bewijzen dat het de bekommernis had 

om een juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk op het recht op 

respect voor het gezinsleven (EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, 

Sarközi en Mahran/Oostenrijk, § 62).  

  

Een belangenafweging veronderstelt dat alle relevante elementen, en dus ook deze die betrekking 

hebben op het privé-leven van verzoeker, in de weegschaal worden gelegd. Het is pas op het ogenblik 

dat een beslissing voortvloeit uit de weging van alle factoren dat zal kunnen worden uitgemaakt of zij al 

dan niet kennelijk onredelijk is (RvV,  29 april 2016, nr. 166.924).  

  

De bestreden beslissing, noch het administratief dossier geeft er geen blijk van dat op het ogenblik van 

het nemen van de bestreden beslissing voldoende rekening werd gehouden met het privé-en 

gezinsleven van verzoeker in België,   waarvan de verwerende partij kennis had op het moment van het 

nemen van de bestreden beslissing. Aldus blijkt niet dat de verwerende partij bij het nemen van de 

bestreden beslissing is overgegaan tot de belangenafweging, in casu de proportionaliteitstoets, die zij 

behoorde te doen in het licht van artikel 8 van het EVRM, een belangenafweging waartoe de Raad niet 

zelf kan overgaan zonder zich in de plaats van het bestuur te stellen (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.900; 

RvV,  29 april 2016, nr. 166.924).  

  

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van artikel 8 EVRM en bijgevolg dient 

vernietigd te worden.   

  

Aangezien de bestreden beslissing het resultaat is van een kennelijk onredelijk handelen, waarbij het 

voordeel dat verweerder uit de bestreden beslissing put, buiten elke redelijke staat tot het nadeel dat 

verzoeker erdoor ondergaat, is deze onrechtmatig en houdt deze een schending in van artikel 8 EVRM.   

  

Zoals supra reeds gesteld,  staat nergens vast dat verzoeker onder de alias van M. Q. Y., geboren te 

Qarghahi’i op 1 januari 1992 in België verbleef en dat het paspoort van H. M. Q. hem effectief 

toebehoort.”  

 



  

 

 

X - Pagina 10 

2.2.2. De verzoekende partij stelt in haar tweede middel dat zij in België een privéleven heeft 

uitgebouwd. Zij woont hier sinds november 2015. Volgens de verzoekende partij is de bestreden 

beslissing niet proportioneel en is het beoogde doel niet evenredig met de nadelen die de bestreden 

beslissing voor haar teweegbrengt. Tenslotte werd volgens de verzoekende partij in de bestreden 

beslissing niet aangetoond dat de noodzaak van de inmenging in het gezinsleven gerechtvaardigd wordt 

door een dwingende maatschappelijke behoefte en dat de inmenging proportioneel is met het 

nagestreefde doel. De bestreden beslissing, noch het administratief dossier geeft er volgens de 

verzoekende partij blijk van dat op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing voldoende 

rekening werd gehouden met het privé- en gezinsleven van de verzoekende partij in België, waarvan de 

verwerende partij volgens de verzoekende partij kennis had op het moment van het nemen van de 

bestreden beslissing. De verzoekende partij herhaalt verder haar argument uit het eerste middel dat het 

niet vaststaat dat zij onder de alias van M. Q. Y in België verbleef en dat het paspoort van H. M. Q. haar 

effectief toebehoort.  

 

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). 

 

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. 

 

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 verzoekende partij doet een heel theoretisch betoog over artikel 8 van het EVRM, maar beperkt zich 

tot de stelling dat zij over een privéleven in België beschikt omdat zij hier al sinds november is. Waar de 

verzoekende partij in haar tweede middel het heeft over haar ‘echtgenoot’, stelt de Raad vast dat 

nergens uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij een echtgenoot zou hebben, en de 

verzoekende partij maakt dit ook nu op geen enkele concrete wijze aannemelijk. Op basis van deze 

gegevens zoals aangebracht door de verzoekende partij in haar verzoekschrift blijkt niet dat de 

verzoekende partij in België over een privé- of gezinsleven beschikt. De verzoekende partij maakt het 

tegendeel niet aannemelijk.  
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Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt bovendien, in tegenstelling tot wat de verzoekende 

partij voorhoudt, dat de verwerende partij wel degelijk heeft gemotiveerd over het familie- en privéleven 

van de verzoekende partij in België. De bestreden beslissing bevat immers de volgende motieven:  

 

“Betrokkene verklaart geen gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben. Een schending 

van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. Betrokkene verklaarde bij zijn 

asielaanvraag van 06/11/2015 dat hij België binnenkwam op 01/11/2015. We kunnen dus concluderen 

dat betrokkene het grootste deel van zijn leven elders dan in België heeft doorgebracht. Het loutere feit 

dat betrokkene iets meer dan 4 jaar in België verblijft, is niet voldoende om te spreken van een 

doorgedreven integratie of een hechte sociale band met de Belgische samenleving.  Betrokkene 

verklaarde dat zijn familie in Afghanistan woont: vader, moeder, 2 broers en 1 zus. Betrokkene 

verklaarde verder dat hij in België geen gezins-of familielid heeft. Gelet op het feit dat al zijn familieleden 

zich in Afghanistan bevinden, kunnen we stellen dat zijn familiale band met Afghanistan beduidend 

sterker is dan die met België.” 

 

De verzoekende partij beperkt zich tot de loutere bewering dat zij hier al lang is en daardoor een 

privéleven in België zou hebben, maar daarmee maakt zij niet aannemelijk dat deze motieven kennelijk 

onredelijk zouden zijn. Bovendien betwist de verzoekende partij de uitgebreide overige motieven van de 

bestreden beslissing helemaal niet. Deze blijven dan ook overeind.  

 

Wat betreft het argument over het al dan niet toebehoren van het paspoort, dat hetzelfde argument als 

weergegeven in het eerste middel betreft, kan de Raad volstaan met te verwijzen naar de bespreking 

van het eerste middel.  

 

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 tweede 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 

 

 

 


