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 nr. 153 636 van 30 september 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 12 maart 2014 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding tot afgifte van een inreisverbod van 25 februari 2014. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 augustus 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 september 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. ROELS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster diende op 14 december 2011 een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

vreemdelingenwet). 

 

Bij beslissing van 13 april 2012 werd die aanvraag onontvankelijk verklaard.  

 

Op 22 november 2012 werd ten aanzien van verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten 

genomen.  
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Op 20 december 2012 diende zij een tweede aanvraag in, in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

Bij advies van 6 februari 2013 beoordeelde de ambtenaar-geneesheer de ingeroepen medische 

problematiek. 

 

Bij beslissing van 8 april 2013 werd de aanvraag d.d. 20 december 2012 onontvankelijk verklaard. Op 

diezelfde dag werd ten aanzien van verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten genomen. 

Tegen  deze beslissingen diende verzoekster een beroep tot nietigverklaring in, gekend onder het 

rolnummer RvV 130 037. 

 

Op 18 oktober 2013 diende verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf in bij toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Bij beslissing van 13 december 2013 werd de voormelde aanvraag onontvankelijk verklaard, bij gebrek 

aan buitengewone omstandigheden. 

 

Op 25 februari 2014 werd ten aanzien van verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) genomen. Tegen deze beslissing diende 

verzoekster een  vordering tot schorsing van tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid in. 

Bij arrest van 12 maart 2014, nr. 120.424 werd die vordering verworpen, bij gebrek aan een ernstig 

middel en een moeilijk te herstellen ernstig nadeel. Tegen het bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering van 25 februari 2014 werd een beroep tot nietigverklaring 

ingesteld, gekend onder rolnummer RvV 149 794. 

 

Eveneens op 25 februari 2014 werd haar een inreisverbod van 3 jaar opgelegd, onder bijlage 13sexies. 

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

 

 “Aan (…) 

 

wordt inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

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

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

 

De beslissing tot verwijdering van 25/02/2014 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: 

 

X artikel 74/11, §1, tweede lid, gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van drie 

jaar omdat : 

 

Ο 1
e
 voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

X 2
e
 niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan de twee eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten 

die haar werden betekend op 22.11.2012 en op 02.05.2013. Betrokkene weigert hardnekkig aan de 

terugkeerverplichting te voldoen, en werd bovendien door de stad Antwerpen geïnformeerd over de 

betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij 

vrijwillig vertrek. Om deze redenen wordt aan betrokkene in toepassing van art. 74/11, §1, 2°, van de 

wet van 15.12.1980 een inreisverbod met de maximumtermijn van drie jaar opgelegd.” 

 

Inmiddels weigerde verzoekster op 6 maart 2014 op de geplande vlucht met bestemming Tbilisi 

(GEORGIË) te stappen, waarop de heropsluiting werd gevorderd. 
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Per aangetekend schrijven van 10 maart 2014 diende verzoekster een aanvraag om machtiging tot 

verblijf in bij toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Bij beslissing van 31 maart 2014 werd de voormelde aanvraag onontvankelijk verklaard. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet. Verder voert verzoekster de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Verzoekster meent dat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is. Ze is van oordeel dat in 

de bestreden beslissing niet afdoende wordt meegedeeld waarom er een inreisverbod van drie jaar 

wordt opgelegd. Ze vervolgt dat verweerder er geen rekening mee gehouden heeft dat ze niet kan 

terugkeren omwille van medische en familiale redenen. Zo stelt ze dat ze de mantelzorg van haar 

Belgische dochter hard nodig heeft. Verzoekster verwijst naar de door haar ingediende 

regularisatieaanvragen en stelt dat ze steeds nieuwe hoop had en het resultaat van deze aanvragen 

wenst af te wachten. Ze stelt dat geenszins verduidelijkt wordt waarom verweerder kiest voor een 

inreisverbod van drie jaar. Ze meent dat er op quasi automatische wijze een maximumtermijn wordt 

opgelegd. Verder stelt ze dat er geen enkele afweging is gemaakt omtrent haar specifieke 

omstandigheden en hierbij verwijst ze naar artikel 74/11 van de vreemdelingenwet. Zo verwijst zij naar 

een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet welke zij 

op 10 maart 2014 heeft ingediend en poneert ze dat ze wel degelijk kans maakt om verblijf te krijgen. 

Tot slot stelt ze dat het inreisverbod geen rekening houdt met haar gezinsleven en dat dit artikel 8 van 

het EVRM schendt. 

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Zoals 

verzoekster aangeeft, impliceert dit dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen moet 

weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of er 

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

 

De bestreden beslissing geeft zowel de juridische grondslag weer, als de feitelijke gegevens op grond 

waarvan de beslissing is genomen. Aldus is de bestreden beslissing formeel gemotiveerd. Een 

schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 wordt geenszins aangetoond. 

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de 

motivering afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Verzoekster betwist dat de 

motivering afdoende is. 

 

De Raad wijst er op dat het afdoende karakter van de motivering impliceert dat de motieven pertinent 

moeten zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moeten hebben, en dat ze 

draagkrachtig moeten zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen (vaste rechtspraak Raad van State, zie onder meer RvS 15 juni 2011, nr. 213.855). Het 

afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen. 

 

In casu is de toepasselijke wetsbepaling, artikel 74/11 van de vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als 

volgt: 

 

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

omstandigheden van elk geval. 

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

gevallen : 

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

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

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien : 
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1° de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 

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

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

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

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

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

veiligheid. 

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

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

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

nationale veiligheid. 

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

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen. 

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

wordt betekend. 

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

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

 

Zoals verzoekster aanstipt, vormt artikel 74/11 van de vreemdelingenwet de omzetting van artikel 11 

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

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

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Pb L 24 december 2008, afl. 348s 98 e.v.) 

(hierna: de Terugkeerrichtlijn). Artikel 11 van deze richtlijn legt de lidstaten de verplichting op een 

inreisverbod te voorzien in twee hypothesen (als geen termijn werd toegekend voor het vrijwillig vertrek 

of wanneer de verplichting tot terugkeer niet werd vervuld), en laat hen de mogelijkheid dit verbod te 

voorzien in andere gevallen. 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat krachtens artikel 74/11, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet op 

verweerder de verplichting rustte om, samen met de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied, aan verzoekster een inreisverbod op te leggen wanneer wordt vastgesteld dat niet aan de 

terugkeerverplichting wordt voldaan. 

 

De Raad wijst er op dat artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet bepaalt dat in het 

geval een vroegere beslissing tot verwijdering niet werd uitgevoerd, een inreisverbod wordt opgelegd 

van ‘maximum’ drie jaar. Waar artikel 74/11, § 1 van de vreemdelingenwet een inreisverbod voorschrijft 

wanneer niet aan de terugkeerverplichting is voldaan, houdt dit artikel echter niet de verplichting in om in 

alle gevallen de maximumduur van drie jaren op te leggen. In tegendeel bepaalt artikel 74/11, § 1 van 

de vreemdelingenwet dat de duur van het op te leggen inreisverbod wordt bepaald door rekening te 

houden met de specifieke omstandigheden van elk geval. De gemachtigde beschikt dan ook 

onmiskenbaar over een discretionaire bevoegdheid om de termijn van het opgelegde inreisverbod in te 

vullen, zij het dat de geldingstermijn bij de loutere vaststelling dat niet aan de terugkeerverplichting is 

voldaan niet meer maar wel minder dan drie jaar kan bedragen (‘maximum’ drie jaar). 

 

Het opleggen van een inreisverbod bij het niet voldaan zijn aan de terugkeerverplichting impliceert nog 

niet dat daarbij ook de maximumtermijn van drie jaar moet worden opgelegd, noch dat een nadere 

motivering enkel voor het bepalen van een lagere termijn nodig zou zijn (RvS 18 december 2013, nr. 

225.871). Aangezien de gemachtigde een keuzemogelijkheid heeft met betrekking tot de geldingtermijn 

van het inreisverbod, is alleszins een afdoende motivering inzake de duur van het opgelegde 

inreisverbod vereist (RvS 26 juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900). 

 

In casu is het voorliggende inreisverbod, met een geldingstermijn van drie jaar, als volgt gemotiveerd: 

 

“In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het 

inreisverbod 3 jaar: 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan twee eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die 

haar werden betekend op 22.11.2012 en op 02.05.2013. Betrokkene weigert hardnekkig aan de 

terugkeerverplichting te voldoen, en werd bovendien door de stad Antwerpen geïnformeerd over de 

betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij 
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vrijwillig vertrek. Om deze redenen wordt aan de betrokkene in toepassing van artikel 74/11, § 1, 2° van 

de wet van 15.12.1980 een inreisverbod met maximumtermijn van drie jaar opgelegd.” 

 

Uit deze motivering blijkt dat éénzelfde feitelijke motivering wordt geboden die wordt gehanteerd zowel 

ter verantwoording van het opleggen van het inreisverbod als ter verantwoording van de geldingstermijn 

van drie jaar. De gemachtigde stelt immers vast dat niet is voldaan aan de terugkeerverplichting nu 

geen gevolg werd gegeven aan twee eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten betekend op 22 

november 2012 en 2 mei 2013, dat de verzoekster niet de minste intentie vertoont om het grondgebied 

te verlaten niettegenstaande haar de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten werd 

uitgelegd en zij werd ingelicht over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Op zicht van 

de motieven van de bestreden akte kan niet worden opgemaakt welke van deze feitelijke vaststellingen 

worden gehanteerd als grond voor het opleggen van het inreisverbod dan wel als grond om in 

verzoeksters geval te opteren voor een geldingstermijn van drie jaar. De verschillende vaststellingen 

vormen één geheel en zijn alle samen terug te brengen op het gegeven dat verzoekster geen gevolg gaf 

aan de terugkeerverplichting die haar werd opgelegd middels eerdere bevel om het grondgebied te 

verlaten. De vermelding dat aan verzoekster de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten 

werd uitgelegd en zij werd ingelicht over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, voegen 

in wezen niets toe aan de vaststelling dat ze geen gevolg gaf aan de genoemde bevelen om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Deze motivering dat de verzoekster niet aan de terugkeerverplichting heeft voldaan, wordt aldus 

aangewend om zowel de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod als de beslissing tot het 

opleggen van een termijn van drie jaar, te schragen. Aldus blijkt geenszins een afzonderlijke motivering 

waarom in de thans voorliggende zaak, gelet op de specifieke omstandigheden van dit geval, wordt 

geopteerd voor een geldingstermijn van drie jaar (cf. RvS 26 juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900). Hierbij 

moet worden geduid dat het verplicht opleggen van een inreisverbod omdat een vroegere beslissing tot 

verwijdering niet uitgevoerd werd, niets afdoet aan de beoordelingsbevoegdheid van de gemachtigde 

om de geledingstermijn van het inreisverbod aan te passen aan de specifieke omstandigheden van het 

geval. Aangezien de gemachtigde een keuzemogelijkheid heeft met betrekking tot de geldingstermijn 

van het inreisverbod, is alleszins een afdoende motivering inzake de duur van het opgelegde 

inreisverbod vereist (RvS 26 juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900). Het hanteren van eenzelfde feitelijke 

motivering om de geldingstermijn van het op te leggen inreisverbod te bepalen op drie jaar als om de 

beslissing tot het opleggen van het inreisverbod zelf te schragen, getuigt van een zekere vorm van 

automatisme in hoofde van de gemachtigde en laat alleszins niet toe na te gaan of op concrete wijze 

rekening werd gehouden met de specifieke omstandigheden van verzoeksters geval om in casu een 

geldingstermijn van drie jaar te voorzien. 

 

De vraag of het in de gegeven omstandigheden al dan niet redelijk is om te voorzien in een inreisverbod 

van drie jaar, kan door de Raad niet worden beantwoord. Deze kritiek betreft de materiële 

motiveringsplicht. Deze materiële motiveringsplicht is thans echter niet aan de orde daar in casu 

afdoende motieven ontbreken met betrekking tot de in het bestreden inreisverbod opgelegde 

geldingsduur van drie jaar, zodat ook niet kan worden nagegaan of deze of gene inhoudelijke 

beoordeling redelijk of deugdelijk is. Het komt de Raad, bij gebrek aan motieven in de bestreden 

beslissing ter zake, dan ook niet toe zich in de plaats te stellen van het bestuur door zelf de afweging 

van de omstandigheden eigen aan het geval te maken en door zelf een redelijkheidstoets door te 

voeren aan de hand van de voorliggende gegevens. 

 

De Raad stelt vast dat in de thans bestreden beslissing elk spoor ontbreekt van enige motivering waaruit 

blijkt dat voor het bepalen van de duur van het inreisverbod rekening werd gehouden met de specifieke 

omstandigheden van verzoeksters geval. De geboden motivering dat de verzoekster hardnekkig weigert 

aan de terugkeerverplichting te voldoen, voegt in wezen niets nieuws toe aan en betreft een 

parafrasering van de vaststelling dat zij niet aan de terugkeerverplichting voldeed. Er dient verder te 

worden opgemerkt dat het bepaalde in artikel 74/11, § 1 van de vreemdelingenwet niet enkel een 

onderzoek, maar ook een motivering vereist omtrent de duur van het inreisverbod in het licht van de 

specifieke omstandigheden eigen aan het geval. Bij gebrek aan motivering ter zake kan de Raad niet 

nagaan of de opgelegde termijn in redelijkheid is verantwoord. De Raad is dan ook van oordeel dat niet 

afdoende is gemotiveerd waarom werd gekozen voor een inreisverbod met een geldingstermijn van drie 

jaar. 

 

Een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt aangenomen. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde tot afgifte van een inreisverbod van 25 februari 2014 wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig september tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 

 


