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 nr. 276 719 van 30 augustus 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. EL MOUDEN 

Emiel Banningstraat 6 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 2 mei 2022 heeft 

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

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 21 april 2022 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 5 mei 2022 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 juli 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 augustus 2022. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

 Gehoord de opmerkingen van advocaat I. EL MOUDEN, die loco advocaat A. EL MOUDEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. ASSELSMAN, 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 werd op 21 april 2022, tijdens een systematische identiteitscontrole, aangetroffen 

in illegaal verblijf. Zij stelde bij haar zwangere vriendin te wonen.  

 

Diezelfde dag werd de verzoekende partij, onder een bijlage 13septies, bevolen om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. Zij stelde hiertegen een vordering tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid in bij de Raad.  

 

Tevens werd de verzoekende partij een inreisverbod van 3 jaar opgelegd.  

 

Dit betreft de thans bestreden beslissing.  
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Bij arrest nr. 272.179 van 29 april 2022 verwierp de Raad de vordering tot schorsing, ingesteld bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid, tegen de bijlage 13septies van 21 april 2022.  

 

Op 5 mei 2022 richtte het Bestuur een overnameverzoek aan de Duitse instanties, conform artikel 18.1.b 

van de Dublin III-Verordening.  

 

Op 9 mei 2022 verklaarden de Duitse instanties zich akkoord met de overname van de verzoekende partij.  

 

Diezelfde dag gaf de verzoekende partij aan vrijwillig te willen terugkeren naar Duistland.  

 

Op 13 mei 2022 nam het Bestuur een besluit tot overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat met 

beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats met het oog op overdracht aan de 

verantwoordelijke lidstaat. 

 

De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“INREISVERBOD  

 

Betrokkene werd gehoord door de politie van Antwerpen op 21.04.2022 en in deze beslissing werd 

rekening gehouden met zijn verklaringen.  

 

Aan de Heer die verklaart te heten.  

Naam : K.  

voornaam : H.  

geboortedatum : X 

geboorteplaats : Silopi  

nationaliteit; Turkije  

 

in voorkomend geval, alias A. M. X Bulgarije  

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd voor het volledige Schengengrondgebied.  

 

Wanneer betrokkene evenwel in hel bezit is van een geldige verblijfstitel afgeleverd door één van de 

lidstaten, dan geldt dit inreisverbod enkel voor het grondgebied van België.  

 

De beslissing tot verwijdering van 21.04.2022 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING  

 

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

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

 

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

 

□ 1* voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan  

 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard meteen inreisverbod van drie jaar:  

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor het gebruik van valse documenten. (PV AN.21.LB 043812/2022 

van de politiezone van Antwerpen.)  

 

Gezien het bedrieglijk 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 de openbare orde te schaden. Gelet op al deze elementen, het belang 

van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar 

proportioneel.  
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Betrokkene verklaart dat hij bij zijn vriendin in België woont dewelke drie maanden zwanger Is. Het louter 

feit dat betrokkenen samenwonen wordt niet beschouwd als een afdoende bewijs van een duurzaam 

feitelijk partnerschap en een beschermenswaardig gezinsleven. 'Een gezamenlijke verblijfplaats toont op 

zich nog geen oprechte en effectief beleefde partnerrelatie in de zin van artikel 8 EVRM aan, zodat het 

niet kennelijk onredelijk is dal de verwerende partij dit gegeven niet heeft beschouwd als een indicatie van 

een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM (RvV, nr. 189065 van 28.06.2017). Er werd geen enkele 

aanvraag tot gezinshereniging of tot regularisatie ingediend bij de bevoegde overheid. Bovendien het feit 

dat de vriendin van betrokkene in België verblijft, kan niet worden behouden in het kader van de 

bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de 

openbare orde van hel land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van 

het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven 

niet absoluut is. Overwegende dat de maatschappij het recht heeft zich te beschermen tegen betrokkene 

die geen enkele vorm van respect heeft voor haar wetten en regels, overwegende dat de openbare orde 

dient te worden beschermd en dat een verwijdering uit het Rijk hiertoe een gepaste maatregel vormt. Het 

gevaar dat betrokkene vormt voor de openbare orde, is bijgevolg superieur aan de privébelangen die hij 

kan doen gelden in het kader van artikel 8 EVRM.  

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden 

met de bepalingen van artikel 74/13. ”  

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 74/11, § 1, eerste en 

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

van vreemdelingen van 15 december 1980 (hierna: de Vreemdelingenwet), van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

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

zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, van de artikelen 3, 8, en 12 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), 

van het vertrouwensbeginsel en van het hoorrecht vervat in artikel 41 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest). 

 

De verzoekende partij licht haar eerste middel als volgt toe:  

 

“Eerste onderdeel,  

 

1. Artikel 8 EVRM  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende:  

 

"1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit 

recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het 

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

voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

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

 

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

overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of met 

praktische regelingen en anderzijds, dat dit artikel primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet8, 

is het de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk 

onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou 

moeten hebben.  

 

Het bestuur dient verder in deze lijn te motiveren waarom de inmenging in de rechten van art. 8 EVRM 

evenredig is met het doel.  

 

Bij de belangenafweging met betrekking tot de eerbiediging van het privé- en gezinsleven moet aldus een 

“fair balance” worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling enerzijds en het algemeen belang 

van de Belgische samenleving anderzijds.  
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Dat een dergelijke toets vereist is, wordt verder bevestigd door de rechtspraak van Uw Raad, o.a. in arrest 

nr. 188 051 van 7 juni 2017:  

 

“Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM, maar moet eerder onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de Staat om 

de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied toe te laten of te laten verblijven zodat hij zijn recht op 

eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen (EHRM 

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

Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt aan 

de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een redelijke afweging heeft 

gemaakt tussen de concurrerende belangen van het individu enerzijds, en de samenleving anderzijds. 

Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. De omvang van de 

positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de betrokken individuen en het 

algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 

106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, 

met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk wordt verbroken, de omvang van de 

banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die 

verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. 

Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van immigratiecontrole of 

overwegingen inzake openbare orde.”  

 

2. De zorgvuldigheidsplicht bij het nemen van het inreisverbod  

 

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.4 De beginselen van behoorlijk bestuur en meer in het bijzonder aldus het 

zorgvuldigheidsbeginsel impliceert dat het bestuur, bij het nemen van een bepaalde beslissing, niet  alleen 

relevante feiten correct en volledig moet vaststellen, waarderen en interpreteren, maar ook zich van alle 

relevante gegevens op de hoogte moet stellen, desgevallend door de rechtsonderhorige mondeling of 

schriftelijk te horen, nadere informatie in te winnen ... 

 

3. Concrete toepassing  

 

Eerste subonderdeel,  

 

Er werd geen rekening gehouden met het werkelijk gezinsleven van verzoeker  

 

De beslissing over het gezinsleven is eenzijdig en dan nog onvolledig, beoordeeld vanuit de situatie van 

verzoeker.  

 

De beslissing motiveert:  

 

“Betrokkene verklaart dat hij bij zijn vriendin in België woont dewelke drie maanden zwanger is. Het louter 

feit dat betrokkenen samenwonen wordt niet beschouwd als een afdoende bewijs van een duurzaam 

feitelijk partnerschap en een beschermenswaardig gezinsleven. “Een gezamenlijke verblijfplaats toont op 

zich nog geen oprechte en effectief beleefde partnerrelatie in de zin van artikel 8 EVRM aan, zodat het 

niet kenneIijk onredelijk is dat de verwerende partij dit gegeven niet heeft beschouwd als een indicatie 

van een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM’ (RVV, nr. 189065 van 28.06.2017). Er werd geen 

enkele aanvraag tot gezinshereniging of tot regularisatie ingediend bij de bevoegde overheid. Bovendien 

het feit dat de vriendin van betrokkene in België verblijft, kan niet worden behouden in het kader van de 

bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de 

openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van 

het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven 

niet absoluut is. Overwegende dat de maatschappij het recht heeft zich te beschermen tegen betrokkene 

die geen enkele vorm van respect heeft voor haar wetten en regels, overwegende dat de openbare orde 

dient te worden beschermd en dat een verwijdering uit het Rijk hiertoe een gepaste maatregel vormt. Het 
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gevaar dat betrokkene vormt voor de openbare orde, is bijgevolg superieur aan de privébelangen die hij 

kan doen gelden in het kader van artikel 8 EVRM.  

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden 

met de bepalingen van artikel 74/13.”  

 

Bovenstaande motivering met betrekking tot artikel 74/13 Vreemdelingenwet kan niet aanvaard worden 

als een redelijke en zorgvuldige motivering. Verweerder beperkt zich in feite tot een stereotiepe motivering 

en volhardt dan met de bepalingen van artikel 74/13 Vreemdelingenwet rekening gehouden te hebben.  

 

In casu is de bestreden beslissing dd. 21.04.2022 op een niet-afdoende wijze gemotiveerd, daar 

administratieve beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, juist, 

pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de bestuurde in alle duidelijkheid kan 

oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te vechten.  

 

Deze motivering is dan ook niet ernstig.  

 

Verweerder is niet overgegaan tot een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van het dossier van verzoeker 

en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben.  

 

Uit de bijgebrachte stukken blijkt immers dat verzoeker zeer betrokken is bij de zwangerschap van zijn 

partner, dat hij hiertoe elke doktersafspraak heeft bijgewoond, dat hij effectief op hetzelfde adres woont 

als mevrouw D., …  

 

Verder in deze lijn houdt de verplichting om rekening te houden met de in artikel 74/13 Vreemdelingenwet 

vermelde belangen in dat de gemachtigde actueel en ex nunc een afweging moet maken van de gezins- 

en familiale belangen van de betrokken vreemdeling. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van 

betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken.  

 

In casu stelt verweerder op zich correct dat verzoeker een kind verwacht met mevrouw D. maar neemt zij 

dit gegeven niet echt mee in overweging door verder enkel aan te halen dat het gegeven dat verzoeker 

samenwoont met mevrouw D. niet beschouwd kan worden als een afdoende bewijs van een duurzaam 

feitelijk partnerschap en een beschermenswaardig gezinsleven.  

 

Verzoeker dient dan ook vast te stellen dat in casu artikel 74/13 Vreemdelingenwet werd miskend doordat 

verweerder bij de afgifte van de bestreden beslissing enkel standpunt inneemt betreffende het 

samenwonen met mevrouw D. Een inreisverbod in hoofde van verzoeker, met alle gevolgen van dien, zou 

de disproportionaliteit niet in de weg staan met zijn recht op gezinsleven en dit inreisverbod zou geen 

breuk van de familiale relaties betekenen, noch een moeilijk te herstellen ernstig nadeel met zich 

meebrengen.  

 

Verweerder gaat hierbij op onaanvaardbare wijze voorbij aan de hem kenbare, specifieke 

omstandigheden van de verzoeker, met name dat hij met mevrouw D. een kind verwacht.  

 

Verweerder verzuimde deze gegevens mee te nemen in zijn belangenafweging en hierdoor heeft hij op 

grond van een onvolledig onderzoek van verzoekers specifieke gezinssituatie beslist dat de verwijdering 

niet disproportioneel is ten aanzien van het recht op een gezinsleven (zoals voorzien in artikel 8 van het 

EVRM).  

 

Een dergelijk lang inreisverbod voor België is zeer ernstig en buiten proportie, ook rekening houdend met 

de reeds aangehaalde elementen van duurzaam partnerschap met mevrouw D. en de zwangerschap van 

mevrouw D.  

 

Indien verweerder zou menen dat hij niet diende te verwijzen naar verzoekers vaderschap van het 

ongeboren kind van zijn partner omdat er geen gezinsleven mogelijk is met een ongeboren kind, dient 

opgemerkt te worden dat dit nog niet wegneemt dat het willen krijgen van gemeenschappelijke kinderen 

ontegensprekelijk wel een element uitmaakt dat dient te worden betrokken in de afweging of er sprake is 

van een familie-of gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

 

Verweerder heeft in de bestreden beslissing gesteld dat een inreisverbod met een duurtijd van drie jaar 

niet in disproportionaliteit staat met de toepassing van artikel 74/13 Vreemdelingenwet zonder hierbij 
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daadwerkelijk de zwangerschap van de partner mee in overweging te nemen. Het gegeven dat mevrouw 

D. drie maanden zwanger is, wordt dan wel vermeld, doch enige motivering waarom dit gegeven de 

bestreden beslissing niet in de weg staat, ontbreekt volledig. Een inreisverbod met een duurtijd van drie 

jaar staat het gezinsleven van verzoeker met mevrouw D. en zijn ongeboren kind wel degelijk in de weg 

en is in deze specifieke omstandigheden dan ook disproportioneel.  

 

Het gegeven dat de partners samen een kind verwachten, vormt verder wel degelijk een relevant gegeven 

dat in de belangenafweging met betrekking tot verzoekers gezinsleven met mevrouw D. in rekening diende 

te worden genomen.  

 

Nu verweerder wel het gegeven vermeldt dat de partner van verzoeker drie maanden zwanger is maar dit 

gegeven niet daadwerkelijk betrekt bij de fair-balance toets, kan verzoeker enkel vaststellen dat de 

materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang gelezen met artikel 74/13 

Vreemdelingenwet geschonden is.  

 

Verweerder diende concreet te onderzoeken welk nadeel verzoeker bij een inreisverbod met een duurtijd 

van drie jaar kan ondergaan, gelet op de nakende geboorte van verzoekers kind met een Belgische vrouw.  

 

Hoewel gesteld zou kunnen worden dat verweerder een (begin van) een ‘fair balance’ toets doorgevoerd 

heeft, stelt verzoeker vast dat deze gebrekkig is aangezien zij gegrond is op een onvolledig onderzoek 

van de specifieke gezinssituatie van verzoeker. Het gegeven dat hij vader wordt van een Belgisch kind, 

werd immers wel vermeld maar niet daadwerkelijk mee in overweging genomen.  

 

Aangezien verweerder aldus zelf de zwangerschap van mevrouw D. vermeldt in de bestreden beslissing, 

kwam het hem ook toe om alle hem kenbare elementen, en dus ook de zwangerschap, bij de beoordeling 

te betrekken.  

 

Verder maken de bijgebrachte stukken het in ieder geval evenzeer aannemelijk dat verzoeker effectief en 

daadwerkelijk een vaderrol opneemt opzichtens de achtjarige dochter van mevrouw D. Dit nu uit de 

stukken onomstotelijk blijkt dat de vader van Y. niet over een omgangsregeling beschikt en dat verzoeker 

effectief op hetzelfde adres als mevrouw Da. en Y. woonachtig is.  

 

De fair-balance toets diende aldus eveneens het hoger belang van Y. mee in overweging te nemen.  

 

Verweerder diende rekening te houden met bovenstaande gegevens en heeft nagelaten dit te doen. Het 

louter vermelden van de zwangerschap van mevrouw D. en er géén enkele motivering rond ontwikkelen 

waarom dit al dan niet een belemmering vormt voor de hier bestreden beslissing, houdt een flagrante 

schending in van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang gelezen 

met de artikelen 8 EVRM en 74/13 Vreemdelingenwet.  

 

Verweerder schendt aldus zowel het zorgvuldigheidsbeginsel als het vertrouwensbeginsel door slechts 

over te gaan tot een stereotiepe motivering zonder de concrete elementen van onderhavig dossier 

daadwerkelijk in overweging te nemen.  

 

Verzoeker meent dan ook een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet aangetoond te 

hebben.  

 

Tweede subonderdeel,  

 

Wat betreft de toepassing van artikel 3, 8 en 12 EVRM, artikel 41 Handvest, artikel 74/11 

Vreemdelingenwet en het zorgvuldigheidsbeginsel  

 

In eerste instantie wordt opgemerkt dat artikel 8 EVRM op zich is geschonden. Minstens is dit geschonden 

in samenlezing met het niet respecteren van de hoorplicht.  

 

Er is geen echt hoorrecht gerespecteerd. De enkele gestelde vragen zijn louter formeel.  

 

Er heeft een verhoor plaatsgevonden op 21.04.2022 afgenomen door de politie van Antwerpen. Voor 

zover uit dit loutere 'verhoor' al een daadwerkelijk onderzoek van de verklaringen van de verzoeker zou 

kunnen blijken, werd de bestreden beslissing genomen zonder dat op dat moment een nauwkeurig 

onderzoek werd gevoerd naar verzoekers recht op bescherming in het licht van de artikelen 3 en 8 van 
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het EVRM. Een zorgvuldig onderzoek moet uiteraard gevoerd worden voorafgaand aan de beslissing om 

de verzoeker met dwang terug te leiden naar zijn land van herkomst.  

 

De loutere verwijzing naar vermelde vragenlijst evenmin naar de inhoud ervan beantwoordt aan het begrip 

hoorplicht, dat vereist dat aan verzoeker de kans wordt gegeven om alle elementen te ontwikkelen die 

betrekking hebben op zijn familie- en privéleven. Dit gebeurt niet door een loutere stereotiepe invullijst en 

de vraag naar het al of niet hebben van familie.  

 

Dat verzoeker het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod.  

 

Dat art. 41 van het Handvest van toepassing is op alle handelingen die worden gesteld in uitvoering van 

de Europese regelgeving waaronder zeker begrepen zijn de handelingen die voortvloeien uit de 

toepassing van richtlijnen.  

 

Dat verzoeker verwijst naar het recente arrest RvV nr. 213 478 van 5 december 2018 inzake Zeller Lirije 

t. Belgische Staat, waarbij ook met betrekking tot een inreisverbod de principes van het hoorrecht worden 

uiteengezet, en de beslissing vernietigd wordt omdat de betrokkene niet op nuttige wijze haar standpunt 

aan verweerder had kenbaar kunnen maken, en dat die afdoende argumenten aanbrengt om te stellen 

dat zo het hoorrecht wel zou uitgeoefend geweest zijn, dit tot een ander beslissing had kunnen leiden.  

 

Artikel 41, § 2, van het Handvest alsmede het algemeen beginsel van administratief recht audi alteram 

partem verplichten de administratie om eenieder waartegen een maatregel overwogen wordt, die haar of 

hem nadelig zou kunnen beïnvloeden, op voorhand te horen; en het gelijklopend recht van deze persoon 

om gehoord te worden voordat zulke beslissing wordt genomen.  

 

Het horen moet specifiek betrekking hebben op de voorgenomen beslissing, met name het inreisverbod 

met een duurtijd van drie jaar. In dat kader dienen aan verzoeker duidelijk en uitvoerig de vragen te worden 

gesteld welke elementen hij hierover kan inbrengen die betrekking hebben op zijn privéleven en zijn 

gezondheid.  

 

Verzoeker wijst erop dat het inreisverbod een maatregel betreft met een eigen juridische draagwijdte die 

verschilt van een verwijderingsmaatregel. Een verwijderingsmaatregel is erop gericht een vreemdeling 

het land te doen verlaten terwijl een inreisverbod erop gericht is een vreemdeling de toegang tot het 

grondgebied en het verblijf te ontzeggen nadat hij het land heeft verlaten. Het houdt in dat het bestuur niet 

kan volstaan een vreemdeling alleen te horen met betrekking tot een verwijderingsmaatregel die het 

beoogt te treffen maar de vreemdeling ook moet horen met betrekking tot een inreisverbod dat het 

eveneens wenst op te leggen.  

 

In deze mate zijn de waarborgen vastgesteld in het Handvest in casu van toepassing.  

 

Verzoeker is niet gehoord geweest met betrekking tot het inreisverbod.  

 

Als verzoeker op een correcte wijze was gehoord aangaande de bestreden beslissing dan had hij 

gewezen op het gegeven dat zijn partner thans drie maanden zwanger is en dat zijn belangen en die van 

zijn gezin in België zijn. Dat mevrouw D. over de Belgische nationaliteit beschikt. Dat zij oprecht van elkaar 

houden en onafscheidelijk zijn. Dat zij de intentie hebben te huwen. Dat deze intentie onomstotelijk uit de 

bijgebrachte stukken blijkt nu verzoeker voor de bestreden beslissing genomen werd, en aldus in tempore 

non suspecto, de nodige stappen heeft gezet teneinde een celibaatheidsattest te bekomen van Turkije. 

Dat hij het centrum van zijn belangen in België heeft nu hij een huwelijksaangifte zou indienen en vader 

zal worden van een Belgisch kind.  

 

Te buiten gelaten de schending van het hoorrecht is verzoeker van mening dat ook artikel 8 EVRM op 

zich is geschonden.  

 

Tot slot kan aldus gesteld worden dat noch uit de motieven van de bestreden beslissing, noch uit de 

stukken van het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij enige aandacht heeft besteed aan of 

enige concrete afweging heeft gemaakt omtrent de particuliere gezinssituatie van de verzoeker en 

mevrouw D. die aldus een minderjarig Belgisch kind heeft. Dat mevrouw D. bevestigt dat zij zwanger is 

van verzoeker blijkt verder onomstotelijk uit de stukken. In deze omstandigheden moet wel degelijk 

rekening worden gehouden met de gevolgen van het inreisverbod voor het recht van het minderjarig kind 

om samen te leven met de ouders. Verwerende partij laat na hiermee rekening te houden.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

 

Er is geen afdoende proportionaliteitsafweging. Zo werd er geen rekening gehouden met het 

bovenstaande. Verweerder beperkt zich tot een stereotiepe motivering en rechtsleer aangaande artikel 8 

EVRM. Nergens gaat verweerder over tot de fair balance toets. De beslissing is dus niet op een 

zorgvuldige wijze voorbereid noch gestoeld op een correcte feitenvinding.  

 

Het respecteren van een ernstig hoorrecht zou tot een andere beslissing hebben geleid.  

 

De beslissing dient bijgevolg vernietigd te worden.  

 

 

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, met name dat 

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 voert in haar eerste middel de schending aan van artikel 74/11, § 1, eerste en 

vierde lid van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 3 en 12 van het EVRM en van het 

vertrouwensbeginsel, maar zij maakt op geen enkele concrete wijze aannemelijk waarom of op welke 

wijze de bestreden beslissing deze bepalingen zou schenden. Dit onderdeel van het eerste middel is 

daarom niet ontvankelijk.  

 

In een eerste subonderdeel van haar middel stelt de verzoekende partij dat er geen rekening werd 

gehouden met haar gezinsleven. 
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De Raad stelt echter vast dat de verwerende partij in de bestreden beslissing als volgt motiveert over het 

gezinsleven van de verzoekende partij:  

 

“Betrokkene verklaart dat hij bij zijn vriendin in België woont dewelke drie maanden zwanger Is. Het louter 

feit dat betrokkenen samenwonen wordt niet beschouwd als een afdoende bewijs van een duurzaam 

feitelijk partnerschap en een beschermenswaardig gezinsleven. 'Een gezamenlijke verblijfplaats toont op 

zich nog geen oprechte en effectief beleefde partnerrelatie in de zin van artikel 8 EVRM aan, zodat het 

niet kennelijk onredelijk is dal de verwerende partij dit gegeven niet heeft beschouwd als een indicatie van 

een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM (RvV, nr. 189065 van 28.06.2017). Er werd geen enkele 

aanvraag tot gezinshereniging of tot regularisatie ingediend bij de bevoegde overheid. Bovendien het feit 

dat de vriendin van betrokkene in België verblijft, kan niet worden behouden in het kader van de 

bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de 

openbare orde van hel land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van 

het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven 

niet absoluut is. Overwegende dat de maatschappij het recht heeft zich te beschermen tegen betrokkene 

die geen enkele vorm van respect heeft voor haar wetten en regels, overwegende dat de openbare orde 

dient te worden beschermd en dat een verwijdering uit het Rijk hiertoe een gepaste maatregel vormt. Het 

gevaar dat betrokkene vormt voor de openbare orde, is bijgevolg superieur aan de privébelangen die hij 

kan doen gelden in het kader van artikel 8 EVRM.  

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden 

met de bepalingen van artikel 74/13.” 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij poogt voor te houden blijkt aldus dat de verwerende partij 

wel degelijk rekening heeft gehouden met haar gezinsleven. 

 

Voor zover de verzoekende partij verwijst naar artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, merkt de Raad op 

dat de bestreden beslissing een inreisverbod betreft en geen verwijderingsmaatregel. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

onderdaan van een derde land.” 

 

Dit artikel heeft dus enkel betrekking op de beslissingen tot verwijdering, zodat de verzoekende partij niet 

dienstig naar deze bepaling kan verwijzen. In zoverre is dit middelenonderdeel onontvankelijk. 

 

De verzoekende partij betoogt dat zij zeer betrokken is bij de zwangerschap van haar partner, dat zij elke 

dokters afspraak heeft bijgewoond en dat zij op hetzelfde adres wonen. 

 

De verzoekende partij stipt aan dat er op geen enkele manier rekening werd gehouden met de 

zwangerschap van haar partner bij de belangenafweging.  

 

In casu kan zij niet gevolgd worden daar de bestreden beslissing uitdrukkelijk melding maakt van het 

gegeven dat haar partner drie maanden zwanger is. 

 

De Raad merkt voorts op dat de verzoekende partij identiek dezelfde argumenten die betrekking hebben 

op haar beweerde gezinsleven naar voor heeft gebracht in haar beroep tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering van 21 april 2022. Wat betreft het beweerde gezinsleven van de verzoekende partij werd in 

die beslissing op dezelfde wijze gemotiveerd als in de huidige bestreden beslissing. De Raad verwierp 

het beroep van de verzoekende partij tegen de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering van 21 april 2022 bij arrest nr. 272 179 van 22 april 

2022 en oordeelde onder meer als volgt:  

 

“2.3.2. Na een duiding van de aangevoerde rechtsregels, betoogt verzoeker dat geen rekening werd 

gehouden met zijn werkelijk gezinsleven en dat de bestreden beslissing op een niet-afdoende wijze en 

stereotiep gemotiveerd is. In het eerste middelonderdeel –eerste subonderdeel- betoogt hij dat, hoewel 

hij werd gehoord door de politie, onvoldoende rekening werd gehouden met het feit dat hij samenwoont 

met zijn Belgische vriendin, en in het bijzonder het feit dat zijn vriendin drie maanden zwanger is. De 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

motivering gaat enkel over het samenwonen en niet over het feit dat zijn partner zwanger is. Daarnaast 

betoogt verzoeker ook dat hij thans een gezin vormt met Y., de dochter van zijn partner ten aanzien van 

wij hij de vaderrol opneemt. Verzoeker voert verder aan dat de motivering met betrekking tot het gevaar 

voor de openbare orde, niet opweegt ten aanzien van de inmenging in het gezinsleven. Aansluitend wordt 

in het tweede subonderdeel van het eerste middelonderdeel nog aangevoerd dat verzoeker onvoldoende 

werd gehoord, zodat hij deze elementen niet voldoende heeft kunnen uiteenzetten en er onvoldoende 

rekening mee werd gehouden.  

 

2.3.3. Allereerst stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing een motivering bevat met betrekking tot 

artikel 8 van het EVRM. Deze motivering luidt:  

 

“Betrokkene verklaart dat hij bij zijn vriendin in België woont dewelke drie maanden zwanger is. Het louter 

feit dat betrokkenen samenwonen wordt niet beschouwd als een afdoende bewijs van een duurzaam 

feitelijk partnerschap en een beschermenswaardig gezinsleven. “Een gezamenlijke verblijfplaats toont op 

zich nog geen oprechte en effectief beleefde partnerrelatie in de zin van artikel 8 EVRM aan, zodat het 

niet kennelijk onredelijk is dat de verwerende partij dit gegeven niet heeft beschouwd als een indicatie van 

een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM” (RVV, nr. 189065 van 28.06.2017). Er werd geen enkele 

aanvraag tot gezinshereniging of tot regularisatie ingediend bij de bevoegde overheid. Bovendien het feit 

dat de vriendin van betrokkene in België verblijft, kan niet worden behouden in het kader van de 

bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de 

openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van 

het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven 

niet absoluut is. Overwegende dat de maatschappij het recht heeft zich te beschermen tegen betrokkene 

die geen enkele vorm van respect heeft voor haar wetten en regels, overwegende dat de openbare orde 

dient te worden beschermd en dat een verwijdering uit het Rijk hiertoe een gepaste maatregel vormt. Het 

gevaar dat betrokkene vormt voor de openbare orde, is bijgevolg superieur aan de privébelangen die hij 

kan doen gelden in het kader van artikel 8 EVRM.”  

 

Daargelaten of de verwerende partij met het afdoen van verzoekers gezinsleven aan de hand van één 

enkele, uit zijn context gehaalde zin uit een arrest van de Raad, bij het beoordelen van verzoekers 

gezinssituatie rekening heeft gehouden met alle specifieke elementen van de zaak, merkt de Raad op dat 

de bestreden beslissing wel terecht opmerkt dat verzoeker geen enkele aanvraag tot gezinshereniging of 

tot regularisatie heeft ingediend. Volgens verzoekers verklaringen zou hij sedert 2016 in België verblijven; 

hij werd echter nooit toegelaten of gemachtigd tot verblijf in België en heeft hier ook niet om verzocht.  

Derhalve dient verzoekers situatie vanuit het oogpunt van artikel 8 van het EVRM te worden beschouwd 

als een situatie van eerste binnenkomst. Het bestreden bevel houdt geen beëindiging in van enig 

verblijfsrecht zodat in casu ook geen sprake is van een daadwerkelijke inmenging in het gezinsleven van 

verzoeker. In een situatie van eerste toelating, gebeurt immers geen toetsing aan de hand van artikel 8, 

tweede lid, van het EVRM, maar dient er volgens het EHRM te worden onderzocht of er een positieve 

verplichting is voor de Staat om het recht op privé- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 

28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer 

t. Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de 

staat een billijke afweging heeft gemaakt tussen de concurrerende belangen van het individu enerzijds, 

en de samenleving anderzijds. Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere 

beoordelingsmarge. De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van 

de precieze omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggend individueel geval. Staten gaan hun 

beoordelingsmarge te buiten wanneer zij falen een billijke belangenafweging te maken, wat aanleiding 

geeft tot een schending van artikel 8, eerste lid, van het EVRM (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez 

v. Noorwegen, par. 84). In dit kader oordeelt het EHRM 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), noch houdt artikel 8 van het 

EVRM een algemene verplichting in 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.  
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De Raad houdt er verder ook rekening mee dat de verzoeker, op het ogenblik dat hij zijn gezinsleven in 

België opbouwde, wist dat zijn verblijfsstatus zo was dat het voortbestaan van het gezinsleven in België 

vanaf het begin precair was. Ook het EHRM toont zich streng ten aanzien van vreemdelingen die tijdens 

een onregelmatig of precair verblijf een gezinsleven hebben opgebouwd. Aangezien de betrokken 

personen zich bewust dienden te zijn van het feit dat de verblijfsstatus van één van hen van die aard was 

dat de volharding van dat gezinsleven op het grondgebied van de Verdragsluitende Staat van bij het begin 

precair was, is er volgens het EHRM dan ook geen aanleiding tot een gerechtigde verwachting op een 

toelating tot verblijf en bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM (cf. EHRM 5 

september 2000, nr. 44328/98, Solomon v. Nederland).  

 

Verzoeker voert dan wel aan dat de verwerende partij bij haar ‘fair balance’ toets onvoldoende acht heeft 

geslagen op alle elementen van de zaak; daarmee toont hij echter nog niet aan dat zijn situatie van die 

aard is dat deze aanleiding zou kunnen geven tot een positieve verplichting in hoofde van de Belgische 

overheid. Verzoeker betoogt dat hij met de Belgische D. een ‘duurzaam koppel’ vormt en samenwoont 

sinds augustus 2021 en dat zij de intentie hebben te huwen. Vooreerst kan worden opgemerkt dat uit de 

duur van deze relatie niet blijkt dat een tijdelijke terugkeer naar het land van herkomst om van daar een 

aanvraag om gezinshereniging in te dienen ernstige of onherroepelijke schade toebrengt aan het 

gezinsleven. Daarnaast moet ook worden vastgesteld dat de aangevoerde schade aan het gezinsleven 

te wijten is aan verzoekers volgehouden illegale verblijf. Verzoeker was zich hier goed van bewust, vermits 

hij naar aanleiding van de politiecontrole een valse Bulgaarse identiteitskaart voorlegde, waarover hij 

verklaarde deze voor 300 euro te hebben gekocht in een café in de Brederodestraat in Antwerpen. (zie 

administratief dossier; politieverslag van 21 april 2022). Verzoeker had ruimschoots de tijd om een 

verblijfsaanvraag in functie van zijn Belgische partner in te dienen. Hij voert geen elementen aan waaruit 

blijkt dat hij in de onmogelijkheid was om dit te doen. Ook wat betreft verzoekers aanstaande vaderschap, 

had een tijdige verblijfsaanvraag de aangevoerde schade aan het gezinsleven kunnen voorkomen. 

Verzoeker maakt op dit punt evenmin aannemelijk dat een tijdelijke terugkeer een onevenredige 

inmenging vormt in het gezinsleven.  

Wat betreft Y., de achtjarige dochter van zijn partner, merkt de Raad ook op dat verzoeker met zijn partner 

samenwoont sinds augustus 2021, zodat niet zonder meer kan worden aangenomen dat in die relatief 

korte periode reeds dermate hechte banden zouden zijn ontstaan dat verzoeker als vaderfiguur zou 

gelden. Uit de stukken die verzoeker bijbrengt (arrest van de familiekamer van het Hof van Beroep te 

Antwerpen en attesten van doktersbezoek), blijkt dit op zich niet. Nogmaals wijst de Raad er op dat het 

bestreden bevel niet tot gevolg heeft dat verzoeker geen gezinshereniging meer zou kunnen aanvragen.  

In de mate verzoeker er op wijst dat hij de Turkse overheid vreest omdat hij als deserteur wordt 

beschouwd, merkt de Raad op dat verzoeker zich op dit punt beperkt tot louter beweringen, waarvan hij 

geen begin van bewijs bijbrengt. Bovendien verklaart hij dat hij zich tot het Turkse consulaat heeft gewend 

voor het verkrijgen van document, hetgeen aangeeft dat hij de autoriteiten van zijn land niet werkelijk lijkt 

te vrezen.  

Verzoeker maakt aldus niet aannemelijk dat de verwerende partij bij het beoordelen van het gezinsleven, 

voorbij is gegaan aan een positieve verplichting die op haar zou rusten.” 

 

De Raad herneemt de motieven van voornoemd arrest. 

 

De verzoekende partij stelt nog dat de verwerende partij concreet moest onderzoeken welk nadeel zij bij 

een inreisverbod met een duurtijd van drie jaar kan ondergaan, gelet op de nakende geboorte van 

verzoekers kind met een Belgische vrouw, maar ook met dit betoog maakt de verzoekende partij niet 

aannemelijk dat bovenvermelde motieven van de bestreden beslissing kennelijk onredelijk zouden zijn. 

 

De Raad herhaalt dat de verzoekende partij ruimschoots de tijd had om een verblijfsaanvraag in functie 

van haar Belgische partner in te dienen, maar zij dit niet gedaan heeft. De verzoekende partij maakt op 

dit punt evenmin aannemelijk dat een tijdelijke terugkeer een onevenredige inmenging vormt in het 

gezinsleven. Bovendien staat het de verzoekende partij vrij om de opschorting van het inreisverbod te 

vragen om humanitaire redenen overeenkomstig artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet teneinde 

aanwezig te zijn voor de geboorte van haar Belgisch kind.  

 

Tevens dient de Raad toch op te merken dat de verzoekende partij er volledig aan voorbijgaat dat zij 

vrijwillig naar Duitsland is vertrokken, zodat zij zich niet dienstig kan beroepen op het feit dat zij in het Rijk 

samenwoont met haar partner en de vaderrol voor diens kind op zich neemt. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 
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De verzoekende partij betoogt verder dat haar hoorrecht niet werd gerespecteerd. De enkele gestelde 

vragen zijn volgens haar louter formeel. Er heeft volgens de verzoekende partij een verhoor 

plaatsgevonden op 21 april 2022 afgenomen door de politie van Antwerpen.  De loutere verwijzing naar 

de vragenlijst beantwoordt volgens de verzoekende partij niet aan het begrip hoorplicht, dat vereist dat 

aan de verzoekende partij de kans wordt gegeven om alle elementen te ontwikkelen die betrekking 

hebben op haar familie- en privéleven. De verzoekende partij vervolgt dat, als zij was gehoord, zij had 

gewezen op het gegeven dat haar partner thans drie maanden zwanger is en dat haar belangen en die 

van haar gezin in België zijn, dat mevrouw D. over de Belgische nationaliteit beschikt, dat zij oprecht van 

elkaar houden en onafscheidelijk zijn, dat zij de intentie hebben te huwen, dat deze intentie onomstotelijk 

uit de bijgebrachte stukken blijkt nu de verzoekende partij voor de bestreden beslissing genomen werd, 

en aldus in tempore non suspecto, de nodige stappen heeft gezet teneinde een celibaatheidsattest te 

bekomen van Turkije, en dat hij het centrum van haar belangen in België heeft nu zij een huwelijksaangifte 

zou indienen en vader zal worden van een Belgisch kind.   

De verzoekende partij voert verder de schending aan van de hoorplicht.  

 

Artikel 41 van het Handvest, dat het recht op behoorlijk bestuur behelst, bepaalt in verband met het 

hoorrecht het volgende: 

 

“(…) 

Dit recht behelst met name: 

— het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen, 

(…)” 

 

De Raad benadrukt dat uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt dat dit artikel niet is 

gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (cf. HvJ 21 

december 2011, C-482/10, punt 28; HvJ 17 juli 2014, C-141/12, punt 67). De verzoekster kan zich ten 

aanzien van de nationale autoriteiten dan ook niet dienstig beroepen op een schending van artikel 41 van 

het Handvest. 

 

Dit neemt echter niet weg dat het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dat het recht 

op behoorlijk bestuur waarborgt, het recht van eenieder verzekert om te worden gehoord voordat jegens 

hem een voor hem bezwarende individuele maatregel wordt genomen. De Raad wijst er op dat volgens 

vaste rechtspraak van het Hof van Justitie het hoorrecht een algemeen beginsel van Unierecht vormt (HvJ 

22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 81-82). Het hoorrecht maakt tevens deel uit van de grondrechten 

die bestanddeel zijn van de rechtsorde van de Unie en die verankerd zijn in het Handvest. 

 

Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden erkend, maar aangezien het een 

algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de overheidsinstanties van alle lidstaten wanneer 

zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen, zelfs al schrijft de 

toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet voor (Zie artikel 51 van het Handvest en 

de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 december 2007, afl. 303; Zie ook HvJ 18 

december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 86). 

 

Het hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op het belang van het recht 

om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie. Vaste 

rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere procedure die tot een 

bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokken persoon ongunstig kan 

beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 85 en de daar aangehaalde rechtspraak). 

 

In casu wordt aan de verzoekende partij een inreisverbod opgelegd. Het wordt door de verwerende partij 

niet betwist dat deze beslissing steunt op bepalingen die een omzetting vormen van Europese 

regelgeving. Door het nemen van de bestreden beslissing wordt in casu uitvoering gegeven aan het 

Unierecht.  

 

Het lijkt niet te kunnen worden uitgesloten dat de bestreden akte als een bezwarend besluit moet worden 

aangemerkt dat de belangen van de betrokken vreemdeling ongunstig kan beïnvloeden. 

 

Het hoorrecht zoals gewaarborgd door artikel 41 van het Handvest lijkt in casu derhalve van toepassing. 
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De vraag of er sprake is van een schending van het hoorrecht, moet worden beoordeeld aan de hand van 

de specifieke omstandigheden van elk geval, met name de aard van de betrokken handeling, de context 

van de vaststelling ervan en de rechtsregels die de betrokken materie beheersen (HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 34). 

 

De verzoekende partij geeft zelf toe dat er op 21 april 2022 een verhoor heeft plaatsgevonden. Zij heeft 

dus wel degelijk de kans gehad om alle nuttige informatie aan het bestuur voor te leggen. Het staat dan 

ook vast dat de verzoekende partij voorafgaand aan het inreisverbod ruimschoots de mogelijkheid heeft 

gehad om naar behoren en daadwerkelijk de specifieke kenmerken van haar situatie kenbaar te maken 

en te verduidelijken. De verzoekende partij maakt overigens niet aannemelijk dat zij andere informatie aan 

het bestuur zou voorgelegd hebben moest zij op de hoogte geweest zijn van het feit dat haar een 

inreisverbod zou opgelegd worden. Dit blijkt alvast niet uit het betoog van de verzoekende partij. Immers 

werd in de bestreden beslissing rekening gehouden met het feit dat haar partner drie maanden zwanger 

is, dat haar partner de Belgische nationaliteit heeft, dat zij samenwonen en dat zij de intentie hadden om 

te huwen. De verzoekende partij maakt een schending van de hoorplicht op dit punt niet aannemelijk.  

 

In de mate dat de verzoekende partij het hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht aanvoert, dient 

te worden opgemerkt dat luidens vaste rechtspraak van het Hof een schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van 

de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. 

blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 

oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, 

punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80). 

 

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

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

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

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

 

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

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

die het hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een andere afloop had 

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

aanvoeren die na een individueel onderzoek het afleveren van een inreisverbod hadden kunnen 

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

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing, die hierboven worden weergegeven, blijkt dat de verwerende 

partij wel degelijk heeft rekening gehouden met alle elementen die de verzoekende partij ook nu opnieuw 

in haar verzoekschrift naar voor brengt. Uit voorgaande bespreking bleek ook al dat de verzoekende partij 

niet aannemelijk heeft gemaakt dat de beoordeling van de verwerende partij op dit punt kennelijk 

onredelijk zou zijn. De verzoekende partij maakt dan ook niet aannemelijk dat zij ook specifiek in het kader 

van het opleggen van een inreisverbod had moeten gehoord worden en maakt evenmin de schending van 

de hoorplicht als algemeen beginsel van Unierecht 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 haar tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 74/11, alinea 1 en 

4 van de Vreemdelingenwet, van artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de 

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

zorgvuldigheidsbeginsel, van het evenredigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, van het hoger 

belang van het kind en van het Kinderrechtenverdrag (hierna: het IVRK).  

 

De verzoekende partij licht haar tweede middel als volgt toe:  
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“De beslissing vermeldt als wettelijke basis artikel 74/11, §1, tweede lid vreemdelingenwet.  

 

Dit artikel luidt:  

 

“De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod in volgende gevallen: 1°voor het 

vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan.”  

 

De bestreden beslissing motiveert tevens met de stelling dat verzoeker met zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden nu hij gebruik gemaakt zou hebben van valse documenten. 

 

Eerste onderdeel,  

 

Artikel 74/11 §1 alinea 1 vreemdelingenwet bepaalt dat de beslissing tot verwijdering gepaard gaat met 

een inreisverbod van maximum drie jaar.  

 

Het gaat om een discretionaire bevoegdheid, die een specifieke motivering vereist én op zichzelf (waarom 

past men het artikel toe) én wat de duurtijd betreft (drie jaar waarbij ook een kortere periode mogelijk is).  

 

Conform alinea 1 van vermeld artikel dient ‘rekening te worden gehouden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval’.  

 

Het is geen toeval dat in de beslissing zelf geen melding wordt gemaakt van alinea 1 van vermeld artikel; 

de beslissing negeert dit artikel niet enkel door het niet te vermelden maar ook door er geen rekening mee 

te houden.  

 

geen proportionaliteitsafweging; geen afweging die rekening houdt met de specifieke omstandigheden. 

 

Er dient ook rekening houdend met de gevestigde rechtspraak een ernstige proportionaliteitsafweging te 

geschieden.  

 

Een proportionaliteitsafweging impliceert dat de belangen van de Belgische Staat worden afgewogen 

tegen de belangen van de betrokkene.  

 

De ‘fair balance’-toets impliceert dat wordt uitgegaan van een balans, een afweging. Deze is in casu 

afwezig.  

 

De beslissing stelt formeel dat een inreisverbod van drie jaar ‘proportioneel’ is. Het is een loutere frase, 

die niet door een afdoende motivering wordt ondersteund.  

 

In feite vermeldt de beslissing als enig motief het gegeven dat verzoeker valse documenten gebruikt zou 

hebben.  

 

De beslissing houdt op geen enkele wijze rekening met de specifieke omstandigheden waarin verzoeker 

verkeert.  

 

Verweerder betwist niet dat er sprake is van een gezinsleven maar voert geen daadwerkelijke fair balance 

toets uit waarbij er een billijke afweging wordt gemaakt tussen de belangen van de staat en van het 

individu. Er is geen afdoende proportionaliteitsafweging.  

 

Verweerder beperkt zich tot een louter theoretisch betoog zonder effectief rekening te houden met de 

zwangerschap van mevrouw D.  

 

Verweerder schendt zodoende het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Tweede onderdeel,  

 

een inreisverbod van drie jaar.  

 

Er kan een inreisverbod van 1 jaar worden gegeven. Er is geen enkel specifiek motief waarom dit 2 jaar 

hoger is.  
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Zoals destijds tijdens een bijscholing voor de advocaten van de balie Antwerpen door een medewerker 

van DVZ openlijk meegedeeld, gaat het hier om een louter mechanische en automatische toepassing van 

die termijn. Dit is evident in strijd met de noodzaak van artikel 74/11 §1 alinea 1 om met de specifieke 

omstandigheden rekening te houden.  

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de vreemdelingenwet, 

blijkt dat artikel 74/11 van de vreemdelingenwet een onderdeel betreft van de omzetting van artikel 11 van 

de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 

2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen 

van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. 

 

In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding m.b.t. artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en het 

inreisverbod het volgende benadrukt:  

 

“De richtlijn legt echter op dat men tot een individueel onderzoek overgaat (overweging 6), dat men 

rekening houdt met “alle omstandigheden eigen aan het geval” en dat men het evenredigheidsbeginsel 

respecteert.” (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23).  

 

Er dient een individueel onderzoek en individuele beoordeling te geschieden ‘eigen aan de 

omstandigheden van het geval’.  

 

In feite hanteert de beslissing een automatisme door een termijn van drie jaar op te leggen en daarbij te 

verwijzen naar het gebruik van valse documenten zonder meer. Er moet evenwel specifiek worden 

aangeduid waarom met betrekking tot verzoekers specifieke situatie tot die termijn wordt gekomen.  

 

Er is in de beslissing geen enkel motief waarom dergelijke termijn die duidelijk disproportioneel is, gelet 

op de zwangerschap van mevrouw D., wordt opgelegd.  

 

De motivering wat betreft de termijn van drie jaar luidt alsvolgt:  

 

“Betrokkene is op heterdaad betrapt voor het gebruik van valse documenten. (PV AN.21.LB 043812/2022 

van de politiezone van Antwerpen.)  

 

Gezien het bedrieglijk 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 de openbare orde te schaden. Gelet op al deze elementen, het belang 

van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar 

proportioneel. 

 

Betrokkene verklaart dat hij bij zijn vriendin in België woont dewelke drie maanden zwanger is. Het louter 

feit dat betrokkenen samenwonen wordt niet beschouwd als een afdoende bewijs van een duurzaam 

feitelijk partnerschap en een beschermenswaardig gezinsleven. “Een gezamenlijke verblijfplaats toont op 

zich nog geen oprechte en effecftief beleefde partnerrelatie in de zin van artikel 8 EVRM aan. zadal het 

niet kennelijk onredelijk is dat de verwerende parij dit gegeven niet heeft beschouwd als een indicatie van 

een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM” (RVV, nr. 189065 van 28.06.2017).  

 

Er werd geen enkele aanvraag tot gezinshereniging of tot regularisatie ingediend bij de bevoegde 

overheid. Bovendien het feit dat de vriendin van betrokkene in België verblijft, kan niet worden behouden 

in het kader van de bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeh 

gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de 

bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privê- en 

gezinsleven niet absoluut is.”  

 

Er diende precies in hoofde van de persoon van verzoeker aangeduid te worden waarom die drie jaar 

werden opgelegd. Verweerder laat dit na. Er wordt enkel verwezen naar het gebruik van valse 

documenten. Er wordt niet in concreto aangeduid waarom dit gegeven een inreisverbod van drie jaar 

rechtvaardigt.  

 

Bovendien kan bovenstaande motivering met betrekking tot artikel 8 EVRM niet aanvaard worden als een 

redelijke en zorgvuldige motivering. Er word met name geen rekening gehouden met de zwangerschap 
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van de partner van verzoeker. Verweerder beperkt zich aldus tot een stereotiepe motivering en volhardt 

dan met de bepalingen van artikel 74/13 Vreemdelingenwet rekening gehouden te hebben.  

 

Deze motivering is niet ernstig.  

 

De bestreden beslissing schendt aldus de materiële motiveringsplicht, en is zodoende onzorgvuldig en 

onredelijk tot stand gekomen.  

 

Verzoeker verwijst naar de rechtspraak van de Raad van State, arrest 18 december 2013, nr. 225.871, 

waarin geoordeeld werd dat er een schending is van de materiële motiveringsplicht wanneer niet afdoende 

gemotiveerd wordt waarom de maximumtermijn van drie jaar wordt opgelegd.  

 

Gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod, heeft verwerende partij op een kennelijk 

onredelijke wijze gehandeld.  

 

Er dient te worden vastgesteld dat artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen, 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel schromelijk met 

de voeten werden getreden. De handelswijze van de verwerende partij getuigt van een kennelijk onredelijk 

en een kennelijk onzorgvuldig bestuur.  

 

Derde onderdeel,  

 

De beslissing kan verder enkel genomen worden als wordt aangetoond dat verzoeker een ernstig en 

actueel gevaar vormt voor de openbare orde.  

 

De bestreden beslissing motiveert op geen enkele wijze over het actueel karakter van het gevaar voor de 

openbare orde.  

 

In de rechtspraak van het Hof van Justitie wordt gepreciseerd dat het begrip ‘openbare orde’ hoe dan ook, 

afgezien van de verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, 

veronderstelt dat er sprake is van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een 

fundamenteel belang van de samenleving aantast.  

 

In het arrest Oberburgmeisterin der Stadt Remscheid van 22 mei 2012 (zaak C-348/09) stelde het Hof dat 

opdat zou kunnen worden vastgesteld dat het gedrag van de betrokken persoon een reële en actuele 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving of van het betrokken gastland vormt, de 

vaststelling is vereist dat de betrokken persoon een neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst voort 

te zetten.  

 

Uit deze interpretatie blijkt dat het gebruikt hebben van valse documenten op zich niet volstaat om een 

inreisverbod op te leggen. De verblijfsweigering moet daarentegen gebaseerd zijn op het persoonlijke 

gedrag van de betrokken vreemdeling en dit gedrag dient van die aard te zijn dat hieruit een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving kan 

afgeleid worden. Het Hof van Justitie interpreteert dit actueel karakter van de bedreiging dus in de regel 

in de zin dat moet worden vastgesteld dat de betrokken persoon een neiging vertoont om dit gedrag in de 

toekomst voort te zetten. 

 

Verweerder beschikt over een zekere appreciatievrijheid en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

oefent een marginale toetsing uit en stelt zijn beoordeling van de feiten niet in de plaats. Maar de Raad is 

wel bevoegd om na te gaan of de overheid is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet tot een onredelijk besluit is gekomen.  

 

In deze wenst verzoeker dan ook te benadrukken dat het in casu om een drie jaar oud rijbewijs gaat, dat 

uit het verhoor blijkt dat verzoeker zich onmiddellijk zeer participerend opgesteld heeft én dat verzoeker 

absoluut niet de neiging heeft dergelijk gedrag in de toekomst voort te zetten nu hij net zijn verblijf tracht 

te regulariseren middels huwelijk met mevrouw D. Dat dit gegeven overigens onomstotelijk blijkt uit de 

bijgebrachte stukken.  

 

De inmenging door de overheid in casu is niet gerechtvaardigd noch noodzakelijk in een democratische 

samenleving zodat verwerende partij zich niet rechtsgeldig kan beroepen op artikel 8§2 EVRM om een 

een inreisverbod met een duurtijd van drie jaar op te leggen.  
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In ieder geval wenst verzoeker in deze te benadrukken dat verwerende partij zich ernstig schuldig heeft 

gemaakt aan een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel door de zwangerschap van mevrouw D. a) 

niet te betwisten maar wel b) niet in de motivering te betrekken.  

 

Dit gegeven indachtig en na concreet en grondig onderzoek van de specifieke situatie van verzoeker; de 

persoonlijke en familiale belangen van verzoeker en in het bijzonder die van zijn partner, zijn minderjarig 

stiefkind en zijn ongeboren kind, kan de bescherming van de openbare orde hieraan niet superieur worden 

gesteld.  

 

Het behoeft immers geen betoog dat de fysieke nabijheid van ouders voor een pasgeboren kind 

onvervangbaar is en onbetwistbaar een meerwaarde betekent in de fysieke en psychische ontwikkeling 

van een pasgeboren kind.  

 

Door vervolgens letterlijk te besluiten dat:  

 

“Er werd geen enkele aanvraag tot gezinshereniging of tot regularisatie ingediend bij de bevoegde 

overheid. Bovendien het feit dat de vriendin van betrokkene in België verblijft, kan niet worden behouden 

in het kader van de bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeh 

gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de 

bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privê- en 

gezinsleven niet absoluut is.”  

 

kwijt verwerende partij zich op onvoldoende wijze van haar taak om in concreto de verschillende 

individuele belangen die spelen af te wegen ten aanzien van het algemeen belang daar waar zij geheel 

voorbij gaat aan het feit dat het louter vaststellen van een bedreiging voor de openbare orde niet volstaat 

maar dat zij tevens dient te onderzoeken of de bescherming hiervan in verhouding staat met de concrete 

individuele belangen van verzoeker. Er is, gelet op de feitelijkheden, immers geen sprake van een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving. 

Verwerende partij slaagt er met andere woorden niet in om de proportionaliteitstoets waaromtrent het 

EHRM de criteria heeft geformuleerd waardoor de nationale overheden zich dienen te laten leiden op een 

correcte wijze uit te voeren.  

 

Immers, door derwijze te oordelen en te motiveren,  

 

- terwijl de partner van verzoeker drie maand zwanger is en de fysieke nabijheid van ouders voor een 

pasgeboren kind onvervangbaar is en onbetwistbaar een meerwaarde betekent in de fysieke en 

psychische ontwikkeling van een pasgeboren kind.  

 

- terwijl verzoeker aantoont de eerste stappen gezet te hebben teneinde een huwelijksaangifte en aldus 

een aanvraag gezinshereniging op basis van artikel 40bis Vreemdelingenwet te zullen indienen.  

 

Doch, er moet worden vastgesteld dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat deze gegevens 

meegespeeld hebben in de overwegingen en afwegingen die verwerende partij heeft gemaakt, hetgeen 

zij nochtans behoorde te doen, kan men niet anders dan ertoe besluiten dat verwerende partij geen 

evenwichtige en redelijke beoordeling heeft gemaakt van alle in het geding zijnde belangen, inzonderheid 

het hoger belang van de kinderen.  

 

De inmenging door de overheid in casu is niet gerechtvaardigd noch noodzakelijk in een democratische 

samenleving zodat verwerende partij zich niet rechtsgeldig kan beroepen op artikel 8§2 EVRM om een 

inreisverbod met een duurtijd van drie jaar op te leggen.  

 

In ieder geval wenst verzoeker in deze te benadrukken dat verwerende partij zich ernstig schuldig heeft 

gemaakt aan een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel door géén rekening te houden met de 

zwangerschap van mevrouw D.  

 

De bestreden beslissing schendt dan ook de materiële motiveringsplicht in samenhang gelezen met het 

zorgvuldigheidsbeginsel door niet te motiveren omtrent het actueel karakter van de zogenaamde dreiging 

voor de openbare orde.  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 18 

Tevens schendt verwerende partij met haar beslissing de belangen van het kind en bijgevolg de 

bepalingen die hieraan bescherming bieden, zoals vervat in het Handvest en het IVRK.  

 

Het middel is gegrond.  

 

Gelet op de aangewende middelen is de bestreden beslissing dan ook nietig.” 

 

 

2.2.2. 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 

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 Raad merkt op dat het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel 

de Raad niet toelaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden 

indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126 520). De keuze die een bestuur 

in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het 

evenredigheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. 

 

De verzoekende partij voert de schending aan van het IVRK, maar voert geen specifieke schending van 

enige bepaling van dit verdrag aan. Dit onderdeel van het tweede middel is niet ontvankelijk.  

 

De verzoekende partij verwijst naar artikel 74/11, § 1, alinea 1 van de Vreemdelingenwet en stelt dat de 

bestreden beslissing rekening dient te houden met de specifieke omstandigheden eigen aan de zaak. Ze 
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meent dat dit in casu niet is gebeurd en dat de bestreden beslissing ook bewust niet verwijst naar alinea 

1. 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet vermeldt als zijnde 

de wettelijke basis voor het opleggen van het inreisverbod. Verder verwijst de bestreden beslissing 

uitdrukkelijk naar alinea 2 voor wat betreft de mogelijkheid om een inreisverbod op te leggen. In 

tegenstelling tot wat de verzoekende partij poogt voor te houden wordt ook gemotiveerd over de duur van 

het inreisverbod waarbij wel degelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden eigen 

aan de zaak. Zoals reeds gebleken is uit de bespreking van het eerste middel is er wel degelijk een 

proportionaliteits toets doorgevoerd met betrekking tot het gezinsleven. 

 

Ook al verwijst de bestreden beslissing niet specifiek naar alinea 1 van artikel 74/11 van de 

Vreemdelingenwet, is het wel duidelijk dat met deze alinea rekening werd gehouden. De Raad isvan 

oordeel dat de verwijzing naar artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet in deze volstaat. 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij tracht voor te houden werd haar geen inreisverbod 

afgegeven om redenen van openbare orde. De motieven die betrekking hebben op de openbare orde 

hebben enkel betrekking op de duur van het inreisverbod. De verzoekende partij houdt dan ook 

verkeerdelijk voor dat de verwerende partij in de bestreden beslissing had moeten motiveren waarom zij 

een ernstig en actueel gevaar vormt voor de openbare orde. De bestreden beslissing is immers gegrond 

op artikel 74/11, §1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet, en niet op artikel 74/11, §1, vierde lid van 

de Vreemdelingenwet.  

 

De verwerende partij motiveerde de duur van het inreisverbod als volgt:  

 

“Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard meteen inreisverbod van drie jaar:  

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor het gebruik van valse documenten. (PV AN.21.LB 043812/2022 

van de politiezone van Antwerpen.)  

 

Gezien het bedrieglijk 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 de openbare orde te schaden. Gelet op al deze elementen, het belang 

van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar 

proportioneel.” 

 

Het is dus evenmin zo, zoals de verzoekende partij lijkt voor te houden in haar tweede middel, dat de 

verwerende partij automatisch een inreisverbod van drie jaar zou opgelegd hebben. De verwerende partij 

heeft immers de duur van drie jaar van het inreisverbod gemotiveerd op grond van de voornoemde 

openbare orde motieven waarbij daarnaast ook nog rekening werd gehouden met het gezinsleven van de 

verzoekende partij. De verzoekende partij betwist bovendien niet dat zij op heterdaad werd betrapt op het 

gebruik van valse documenten. Zij probeert de feiten wel te minimaliseren, maar maakt daarmee niet 

aannemelijk dat een duur van drie jaar van het inreisverbod in casu kennelijk onredelijk zou zijn.  

 

De verzoekende partij verwijst opnieuw, net als in haar eerste middel, naar de specifieke omstandigheden 

van haar zaak en meer bepaald haar beweerde gezinsleven. Uit de bespreking van het eerste middel is 

al gebleken dat de verzoekende partij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de motieven van de bestreden 

beslissing op dat punt kennelijk onredelijk zouden zijn. Zij maakt evenmin aannemelijk dat er in casu een 

schending zou zijn van het hoger belang van de kinderen. Op dit punt kan de Raad volstaan met te 

verwijzen naar de bespreking van het eerste middel.  

 

De verzoekende partij maakt helemaal niet aannemelijk dat geen rekening werd gehouden met de 

specifieke omstandigheden van haar zaak. Minstens maakt zij niet aannemelijk dat de verwerende partij 

bij het opleggen van het inreisverbod geen rekening heeft gehouden met de elementen die zij aanvoert in 

haar tweede 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.  
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Het tweede middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig augustus tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


