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 nr. 153 661 van 30 september 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 15 mei 2015 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 29 april 2015 tot afgifte 

van een inreisverbod. 

 

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 17 juli 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 september 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. CLAEYS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

attaché C. D’HAENENS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 29 april 2015 werd aan verzoeker een inreisverbod opgelegd voor de duur van vier jaar. Dit is de 

bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“Aan de heer, die verklaart te heten: 

[…] 

 

In voorkomend geval, ALIAS: […] van Pakistaanse nationaliteit wordt een inreisverbod voor 4 jaar 

opgelegd, voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het 

Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er 

zich naar toe te begeven. 
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De beslissing tot verwijdering van 29.04.2015 gaat gepaard met dit inreisverbod.  

 

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*5 voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

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

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd 

betekend op 26.10.2012 Betrokkene had nochtans ruimschoots de tijd om zijn zelfstandige of vrijwillige 

terugkeer te organiseren. Betrokkene werd heden op heterdaad betrapt op het gebruik maken van 

ongeldige documenten. (PV n° HV.55.FW,110456/2015) door de Politie VVR Zaventem, Gelet op de 

hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het grondgebied te willen verblijven en teneinde de 

openbare orde te handhaven, is een inreisverbod van vier jaar proportioneel om het belang van de 

immigratiecontrole. Om de volgende reden(en) gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een 

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

■ de onderdaan van een derde land fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt, teneinde 

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

□ de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie aangegaan 

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

Betrokkene diende op 31.07.2012 een asielaanvraag in bij DVZ, Op 26.10,2012 werd hij in het bezit 

gesteld van een Bijlage 13-geldig 30 dagen wegens afstand van zijn asielaanvraag. 

Betrokkene diende vervolgens een aanvraag om machtiging tot verblijf in op basis van artikel 9bis Deze 

aanvraag werd op 28.04.2014 niet in overweging genomen omdat betrokkene niet meer op het 

opgegeven adres verbleef en h ad verzuimd om zijn nieuwe adresgegevens door te geven, Betrokkene 

weigert hardnekkig aan de terugkeerverplichting te voldoen en werd bovendien aangetroffen tijdens het 

gebruik maken van ongeldige documenten Om deze redenen wordt aan betrokkene een inreisverbod 

van vier jaar opgelegd “ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van artikel 74/11 van de wet van 15 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 met betrekking tot de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, alsook 

de schending van de zorgvuldigheidsplicht. Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“II.1.1. Artikel 74/11, §1 Vreemdelingenwet 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: 

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. 
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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.” 

II.1.2. Vooreerst stelt verzoekende partij vast dat men verkeerdelijk toepassing gemaakt heeft van 

artikel 74/11, §1, derde lid dat het inreisverbod van maximum vijf jaar betreft. 

 

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid kan op maximum vijf jaar gebracht 

worden indien 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. Verzoekende partij heeft in casu evenwel geenszins fraude gepleegd of andere 

onwettige middelen gebruikt met het oog op toelating tot verblijf te verkrijgen of om zijn recht op 

verblijf te behouden. 

Verzoekende partij heeft enkel ongeldige identiteitsdocumenten gebruikt om het land definitief en 

voorgoed te kunnen verlaten. 

Verzoekende partij erkent dat hij niet op dergelijke manier het land had mogen pogen te verlaten, 

doch beschikt verzoekende partij al sinds zijn aankomst in België niet over geldige 

identiteitsdocumenten en zocht hij daarom zijn heil in dergelijke oplossing. 

Dergelijke foutieve oplossing in hoofde van verzoekende partij impliceert evenwel niet dat men 

artikel 74/11, §1, derde lid foutief mag gaan toepassen. 

Verzoekende partij had met het gebruik van ongeldige identiteitsdocumenten NOOIT de intentie 

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

verzoekende partij moest het land verlaten én wou dit ook definitief doen. 

Aldus dient vastgesteld te worden dat er een schending is van artikel 74/11, §1, derde lid. 

II.1.3. Artikel 74/11, §1, tweede lid stelt dat een inreisverbod van maximum drie jaar opgelegd kan 

worden. 

Artikel 74/11 voorziet immers maar in de mogelijkheid voor de verwerende partij om een 

inreisverbod op te leggen en geenszins in een verplichting voor verwerende partij om dit effectief 

(en ten allen tijde) te doen. 

Door louter te verwijzen naar deze wettelijke mogelijkheid verduidelijkt de verwerende partij dan 

ook geenszins waarom zij een dergelijke maatregel met een dergelijke ernstige impact meent te 

moeten nemen. 

In die zin maakt de bestreden beslissing geenszins duidelijk dat zij rekening houdt met de 

specifieke omstandigheden eigen aan het dossier van verzoekende partij. 

In die zin schendt de bestreden beslissing alvast het artikel 74/11, §1 Vreemdelingenwet alsook de 

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991. 

De thans weergegeven motivering kan immers geenszins de beslissing (om een inreisverbod van 

vier jaar op te leggen) schragen. 

 

II.1.4. Nergens in de bestreden beslissing blijkt waarom verwerende partij op quasi automatische 

wijze een inreisverbod van 4 jaar oplegt. 

Verzoekende partij is van mening dat het onzorgvuldig en onduidelijk is waarom hem zonder meer 

een inreisverbod van 4 jaar wordt opgelegd. 

Waarom direct gekozen wordt voor de 4 jaar, wordt geenszins verduidelijkt. De verwerende partij 

zal zich wellicht pogen te verdedigen door er op te wijzen dat zij ter zake over een discretionaire 

bevoegdheid beschikt. 

Zulks wordt uiteraard niet betwist door de verzoekende partij – integendeel, die bevinding maakt 

integraal deel uit van de juridische stelling van de verzoekende partij. 

Net omdat er ter zake sprake is van een discretionaire bevoegdheid, en niet van een gebonden 

bevoegdheid, dient de verwerende partij te motiveren waarom zij quasi automatisch voor een 

termijn van 4 jaar kiest en niet voor een mindere termijn. 

Immers, indien de verwerende partij ter zake niet over een discretionaire bevoegdheid zou 

beschikken maar het automatisch uit de Wet zou volgen dat er ALTIJD een inreisverbod wordt 

opgelegd van 4 jaar, dan zou zich ter zake geen enkele motiveringsprobleem stellen, dan zou 

verwerende partij “door de Wet gebonden zijn” en in het kader van zo’n gebonden bevoegdheid 

niet hoeven te motiveren. 
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Immers: hoe groter de discretionaire bevoegdheid van het bestuur, hoe strenger de 

motiveringsplicht wordt opgevat. De omvang van de motiveringsplicht is immers evenredig met de 

omvang van de discretionaire bevoegdheid waarover de verwerende partij ter zake beslist. Ter 

zake is die discretionaire bevoegdheid echt ruim: de verwerende partij kan variëren. 

Gezien de verwerende partij dus inderdaad kan kiezen voor een variërende termijn (zulks wordt 

uiteraard niet betwist) dan dient zij ook te motiveren waarom dit zij doet. Verwerende partij kan niet 

voordoen alsof de termijn van 4 jaar als het ware automatisch uit de wet volgt, om zich daarna te 

verschuilen achter haar discretionaire bevoegdheid, discretioniaire bevoegdheid die haar toch 

noopt tot enige motivering ter zake. 

Zie ter zake OPDEBEEK EN COOLSAET (I. OPDEBEEK EN A. COOLSAET, Formele Motivering 

van bestuurshandelingen, Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, (7), 1999 blz. 145. 

II.1.5. Gezien de verwerende partij zelf aangeeft dat zij over de discretionaire bevoegdheid 

beschikt om al dan niet een inreisverbod te geven gaande van een termijn van 0 tot (verkeerdelijk) 

5 jaar, dient zij te motiveren waarom zij net voor de termijn van 4 jaar kiest en niet voor een minder 

lange termijn. 

De verwerende partij moet met andere woorden - bij het bepalen van de duur van het inreisverbod 

een - evenredigheidstoets in acht nemen. Dit betekent dat de duur van een inreisverbod moet 

worden bepaald aan de hand van de relevante omstandigheden van het geval. Bovendien moet de 

duur van het inreisverbod evenredig zijn aan het doel of de reden tot oplegging ervan. 

In weerwil van wat de bestreden beslissing voorhoudt, is er van enige proportionaliteit geenszins 

sprake. 

II.1.6. Het is bijgevolg ten overvloede duidelijk dat het thans opgelegde inreisverbod niet alleen 

verkeerdelijk toepassing maakte van artikel 74/11 Vreemdelingenwet maar evenzeer op niet 

pertinente (leest: niet draagkrachtige) wijze werd gemotiveerd en dus een schending vormt van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen.” 

 

2.2. Verzoeker richt zich in het middel niet tegen het feit dat hem een inreisverbod werd opgelegd, 

maar tegen de termijn van vier jaar van dit inreisverbod. In essentie betoogt verzoeker dat er wat 

hem betreft geen toepassing kon worden gemaakt van artikel 74/11,§1, derde lid, 1°, van de 

vreemdelingenwet. Hij betwist immers niet dat hij gebruik maakte van valse documenten, maar 

voert aan dat hij geenszins de bedoeling had om toegelaten te worden tot het verblijf of zijn recht 

op verblijf te behouden, aan de hand van deze documenten; hij poogde enkel er het grondgebied 

mee te verlaten, zodoende bevond hij zich niet in de situatie geviseerd bij artikel 74/11, §1, derde 

lid, 1° van de vreemdelingenwet, aangezien hij de valse documenten niet heeft aangewend om 

toegelaten te worden tot verblijf om het verblijfsrecht te behouden.  

 

Uit het politieverslag d.d. 28 april 2015 in het administratief dossier blijkt dat verzoeker door de 

luchthavenpolitie in Brussel-Nationaal werd tegengehouden toen deze een vlucht naar Lissabon 

wou nemen. Het is bij die gelegenheid dat werd vastgesteld dat verzoeker gebruik maakte van een 

vervalst paspoort.  

 

Artikel 74/11, §1van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

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

omstandigheden van elk geval. 

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

volgende gevallen: 

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

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

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

indien: 

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

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

[…]” 

 

Aldus blijkt dat, bij het opleggen van een inreisverbod, een termijn van drie jaar de algemene regel 

is. Artikel 74/11, §1, derde lid, 1°, laat toe dit maximum op vijf jaar te brengen wanneer fraude werd 
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gepleegd of andere onwettige middelen werden gebruikt om toegelaten te worden tot het verblijf of 

het recht op verblijf te behouden.  

Noch uit de gegevens van het administratief dossier, noch uit de bestreden beslissing,  blijkt dat 

verzoeker het vervalste paspoort heeft aangewend om een recht op verblijf te bekomen of te 

behouden. Verzoeker bevond zich dan ook niet in de toestand die wordt voorzien bij artikel 74/11, 

§1, derde lid, 1°, van de vreemdelingenwet, dat in de huidige zaak dan ook geen toepassing vindt.  

Het middel is in die mate gegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 29 april 2015 tot afgifte van een inreisverbod wordt vernietigd. 

 

 

 

 

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

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN C. VERHAERT 

 


