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 nr. 169 185 van 7 juni 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 22 december 2015 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 8 december 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 1 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. HASOYAN verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat A. DE MEU, 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 dient op 10 juni 2013 een asielaanvraag in. Op 17 oktober 2013 weigert de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus. De verzoekende partij dient een beroep in bij de Raad. Bij arrest 119 573 van 26 

februari 2014 weigert de Raad de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 24 oktober 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten onder de vorm van een bijlage 13quinquies. Deze 

beslissing wordt bij aangetekend schrijven van 25 oktober 2013 ter kennis gegeven. 
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Op 16 december 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

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 (vreemdelingenwet). Deze aanvraag wordt 

op 27 maart 2014 onontvankelijk verklaard. 

 

Op 11 juni 2014, door de verwerende partij ontvangen op 16 juni 2014, dient de verzoekende partij een 

nieuwe aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet in. Op 9 maart 2015 verklaart de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag ontvankelijk en wordt de verzoekende 

partij in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie geldig gedurende drie maanden, telkens 

verlengbaar tot een beslissing ten gronde tussenkomt. Dit wordt ter kennis gegeven op 14 april 2015. 

Op 15 oktober 2015, met kennisgeving op 28 oktober 2015, verklaart de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de aanvraag ongegrond. Het attest van immatriculatie wordt ingetrokken. 

 

Op 29 september 2014 ontvangt de verwerende partij een verslag van de politie waaruit blijkt dat de 

verzoekende partij betrapt is op winkeldiefstal te Leuven. Hiervan wordt een proces-verbaal opgesteld 

gekend onder nummer LE.12.LC.026083/2014. De verwerende partij antwoordt dat de verzoekende 

partij “mag beschikken zonder meer”. 

 

Op 17 november 2015 verlengt de verwerende partij het bevel om het grondgebied te verlaten van 24 

oktober 2013 tot 27 november 2015. 

 

Op 8 december 2015, met kennisgeving dezelfde dag, nadat de verzoekende partij werd gehoord, 

neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een bevel om het grondgebied te verlaten met 

het oog op verwijdering. Een repatriëring wordt voorzien op 22 januari 2016. 

 

Op 8 december 2015, met kennisgeving op dezelfde dag wordt aan de verzoekende partij een 

inreisverbod opgelegd. Dit is de bestreden beslissing die luidt: 

 

“Aan de heer: 

naam: T. 

voornaam: Mesrop 

geboortedatum: 09.09.1984 

geboorteplaats: Erevan 

nationaliteit: Armenië 

 

In voorkomend geval, ALIAS: Z. M. geboren op 09/09/1984 te Erevan, Armenië 

 

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

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

voile toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. 

De beslissing tot verwijdering van 08/12/2015 gaat gepaard met dit inreisverbod. / Aan de betrokkene 

werd een beslissing tot verwijdering betekend op   

 

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 of; 

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

Betrokkene kreeg op 29.10.2013 een bevel om het grondgebied te verlaten (13qq), dit bevel werd 

verlengd voor 10 dagen op 17.11.2015 tot 27.11.2015. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet 

uitgevoerd. 

Een proces-verbaal werd opgemaakt te zijnen laste wegens Winkeldiefstal. 

PV nr LE.12.LC.026083/2014 van de politie van Leuven. 

 

Het is daarom dat een inreisverbod van 2 jaar wordt opgelegd. 
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Om de volgende reden gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid: 

□ voor het vrijwillig vertrek is geen enkele termijn toegestaan of 

□    een vroegere beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd 

Betrokkene heeft een asielaanvraag ingediend. De RW oordeelde dat bezoeker niet kon worden erkend 

als vluchteling en hij niet in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus. We kunnen dus 

concluderen dat een terugkeer naar Armenië geen schending in van artikel 3 van het EVRM inhoudt. 

 

Betrokkene heeft meerdere aanvragen tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15/12/1980 

ingediend. Deze aanvragen werden geweigerd. Deze beslissingen zijn aan betrokkene betekend. 

Volgens de arts van DVZ houdt een terugkeer naar Armenië geen schending van artikel 3 van het 

EVRM in. Bovendien, geeft het indienen van een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9ter van de 

wet van 15/12/1980 niet automatisch recht op een verblijf. 

 

Betrokkene verklaart aan de politie medische problemen te hebben (cfr administratief verslag 

08.12.2015). Betrokkene verklaart hier ook medicijnen voor in te nemen. De medische problematiek 

werd echter ook reeds in zijn 9ter aanvraag besproken en onderzocht. 

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op al deze elementen 

en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel.” 

 

Op 29 januari 2016 werd de verzoekende partij gerepatrieerd.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enige middel luidt: 

 

“Schending van de materiële motiveringsplicht 

- Schending van artikel 74/11.1 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 

- Schending van artikel 3 punt 7 richtlijn 2008/115/EG 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van de die van de administratieve overheid. 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijke toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij 

haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en zij 

op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624; RvS 29 oktober 2002, nr. 111.954). 

Art. 74/11, 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. 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.” 
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De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen zoals o.a. indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of indien een 

vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet vormt de juridische grondslag van de 

bestreden beslissing. 

Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek gevoerd naar de concrete situatie van 

verzoeker. 

- Verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat verzoeker op 29 oktober ‘2013 een bevel om het 

grondgebied te verlaten ontving dewelke verlengd werd voor 10 dagen op 17/11/2015 t.e.m. 27/11/2015. 

Deze vorige beslissing zou blijkbaar niet zijn uitgevoerd en dat er opzichtens verzoeker bovendien een 

proces verbaal wegens winkeldiefstal werd opgemaakt door de Politie van Leuven. Er wordt derhalve 

aan verzoeker conform artikel 74/11, §1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet een inreisverbod 

opgelegd. 

Ten eerste is verzoeker de stelling toegedaan dat aan hem geen inreisverbod mocht worden 

opgelegd overeenkomstig artikel 74/11, §1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet. 

De motivering ter zake dat er opzichtens verzoeker op 29/10/2013 een bevel om het grondgebied te 

verlaten werd uitgevaardigd steunt op incorrecte informatie, dewelke onmiskenbaar wordt 

tegengesproken door de thans bijgebrachte stukken en de stukken bestaande in het administratief 

dossier van verzoeker. 

Uit het administratief dossier (voorts: AD) van verzoeker blijkt immers dat op 17/10/2013 het CGVS de 

asielaanvraag en de subsidiaire beschermingsstatuut van verzoeker weigerde. Dientengevolge werd er 

een bevel om het grondgebied te verlaten uitgevaardigd opzichtens verzoeker in het kader van deze 

geweigerde aanvraag. 

Uit datzelfde AD blijkt tevens dat verzoeker op 15 november ‘2013 een schorsende annulatieberoep 

instelde bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen voormelde beslissing vanwege het Cgvs 

(voorts: RvV). 

Deze schorsende beroepsprocedure creëert vanzelfsprekend een legale verblijfstitel gedurende de 

periode van de behandeling in graad van beroep en verzoeker diende aldus geen gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten uitgevaardigd op 29/10/2013. 

Op 16/06/2014 activeerde verzoeker bovendien een procedure conform art. 9ter vrw. . 

Deze aanvraag werd ontvankelijk verklaard op 09/03/2015, met dien verstande dat verzoeker in het 

bezit werd gesteld van een attest van immatriculatie (legale verblijfstitel AI - drie maandelijks 

verlengbaar). 

Dit betekent dat het eerder bevel om het grondgebied te verlaten geen rechtsgeldige kracht meer bezat 

en deze geacht werd uit het rechtsverkeer te zijn verdwenen, aangezien verzoeker een schorsende 

beroepsprocedure heeft ingesteld bij de RvV en hij nadien in het bezit werd gesteld van een AI in het 

kader van zijn ontvankelijk verklaarde medische regularisatie ex art. 9ter vrw. . 

Op 15/10/2015 werd voormelde aanvraag ongegrond verklaard en aan verzoeker op 28/10/2015 ter 

kennis gebracht. 

Verzoeker ontving van de bevoegde diensten van de gemeente Bertem een Bijlage 35 geldig t.e.m. 

27/11/2015. Deze instructies zijn uitdrukkelijk opgenomen in de beslissing ex art. 9ter vrw. dd. 

15/10/2015. Vanaf deze datum had het bevel om het grondgebied te verlaten dd. 29/10/2013 eventueel 

terug een rechtsgeldige kracht. Verzoeker werd amper negen dagen later uitgenodigd op het 

politiebureau onder het mom van een smoesje en bijgevolg administratief van zijn vrijheid beroofd. 

De stelling van verwerende partij dat een eerdere bevel om het grondgebied te verlaten niet werd 

uitgevoerd houdt totaal geen steek en wordt aldus niet gedragen door enig objectieve stuk in het AD van 

verzoeker, aangezien dit bevel om het grondgebied te verlaten dd. 29/10/2013 gehomologeerd werd 

door zijn legale verblijfstitel (AI) in het Rijk. 

Ten tweede verwijst verwerende partij naar een proces verbaal van verhoor inzake een vermeende 

winkeldiefstal, doch verduidelijkt verwerende partij evenmin of er elementen voorhanden zijn in hoofde 

van verzoeker die erop kunnen wijzen dat verzoeker de neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst te 

continueren. 

Het komt uiteraard aan verwerende partij toe om aannemelijk te maken dat een gevaar voor een nieuwe 

schending van de openbare orde bestaande is in hoofde van verzoeker. 

Verwerende partij verduidelijkt ter zake absoluut niet welke omstandigheden ten grondslag liggen die 

wijzen op een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging vormt voor de openbare orde of een risico 

bestaat tot nieuwe schending van de openbare orde, quod certa non. 

Verwerende partij heeft zich - voorafgaand aan deze beoordeling - zich niet in kennis doen stellen van 

de concrete omstandigheden van de zaak en is niet overgegaan tot een voldoende individueel 

onderzoek. 
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Aangezien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onlangs de volgende redenering van het 

Europees Hof van Justitie heeft overgenomen “Volgens vaste rechtspraak veronderstelt bijgevolg 

het beroep van een nationale instantie op het begrip openbare orde hoe dan ook, afgezien van de 

verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, het bestaan 

van een werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang van de 

samenleving aantast “1. 

Verzoeker wijst in dit verband tevens naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in 

de zaak C-554/13 van 11 juni 2015 dat handelt over het begrip “gevaar voor de openbare orde” vervat in 

artikel 7, vierde lid van de Richtlijn 2008/115/EG. 

“Bijgevolg dient een lidstaat het begrip “gevaar voor de openbare orde” in de zin van art. 7, lid 4, 

van richtlijn 2008/115 per geval te beoordelen ten einde na te gaan of de persoonlijke 

gedragingen van de betrokken derdelander een daadwerkelijk en actueel gevaar vormen voor de 

openbare orde. Wanneer een lidstaat daarbij steunt op een algemene praktijk of een vermoeden 

om vast te stellen dat er sprake is van een dergelijk gevaar, zonder dat naar behoren rekening 

wordt gehouden met de persoonlijke gedragingen van de derdelander en met het gevaar dat van 

die gedragingen uitgaat voor de openbare orde, gaat die lidstaat voorbij aan de vereisten die 

voortvloeien uit een individueel onderzoek van het betrokken geval en uit het 

evenredigheidsbeginsel. Daaruit volgt dat het enkele feit dat een derdelander wordt verdacht van 

een naar nationaal recht als misdrijf strafbaar gesteld feit of daarvoor is veroordeeld, er op zich 

geen rechtvaardiging voor kan vormen dat deze derdelander wordt beschouwd een gevaar voor 

de openbare orde te zijn in de zin van artikel 7, lid 4, van richtlijn 2008/115.” 

Het louter gegeven dat opzichtens verzoeker een proces verbaal werd opgemaakt in het jaar ‘2014, 

betekent onder geen enkel beding dat verzoeker door een dergelijke handeling de onmiskenbare 

neiging vertoont om in de toekomst een nieuwe schending van de openbare orde te creëren en uit geen 

enkele concrete indicatie kan worden afgeleid dat verzoeker zich van de Belgische autoriteiten zou 

pogen te onttrekken, aangezien hij zich steeds spontaan diverse keren bij de bevoegde diensten van 

zijn gemeente heeft gemeld ten einde de administratieve beslissingen in ontvangst te nemen. 

Verwerende partij dient niet enkel rekening te verwijzen naar de strafrechtelijke veroordeling van 

verzoeker dewelke in casu absoluut nog niet voorhanden is of naar een proces verbaal van verhoor, 

doch dient zij het vonnis en alle andere relevante stukken inzake de 

integratie/gezinsleven/gezondheidstoestand van verzoeker op te vragen en hieruit precieze en concrete 

elementen te puren inzake het persoonlijk gedrag van verzoeker, aangezien desalniettemin één 

strafrechtelijke veroordeling of één proces verbaal op zichzelf geen bewijs van een actuele gevaar voor 

de openbare orde of nationale veiligheid impliceert. 

De aangevoerde middelen zijn derhalve ook ernstig en gegrond. 

Ten derde zelfs indien als aan hem een inreisverbod mocht worden opgelegd overeenkomstig artikel 

74/11, §1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet, art. 71/11 vrw. in deze bepaalt dat de duur van het 

inreisverbod vastgesteld wordt door rekening te houden met specifieke omstandigheden van elk geval. 

Verwerende partij dient concrete elementen aan te halen dewelke rekening houden met de actuele 

medische toestand van verzoeker en moet uitgaan van de juiste feitelijkheden in het administratief 

dossier. 

Verwerende partij stelt totaal ten onrechte dat verzoeker absoluut niet getwijfeld heeft om op illegale 

wijze in België te verblijven en dat hij diverse keren een aanvraag ex art. 9ter vrw. heeft geactiveerd. 

Uit het administratief dossier (voorts: AD) van verzoeker blijkt nogmaals dat op 17/10/2013 het CGVS de 

asielaanvraag en de subsidiaire beschermingsstatuut van verzoeker weigerde. Dientengevolge werd er 

een bevel om het grondgebied te verlaten uitgevaardigd opzichtens verzoeker. 

Uit datzelfde AD blijkt tevens dat verzoeker op 15 november ‘2013 een schorsende annulatieberoep 

instelde bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen voormelde beslissing vanwege het Cgvs 

(voorts: RvV). 

Deze schorsende beroepsprocedure creëert uiteraard een legale verblijfstitel gedurende de periode van 

de behandeling in graad van beroep en verzoeker diende aldus geen gevolg te geven aan het bevel om 

het grondgebied te verlaten uitgevaardigd op 29/10/2013. 

Op 16/06/2014 activeerde verzoeker bovendien een procedure ex art. 9ter vrw. . 

Deze aanvraag werd ontvankelijk verklaard op 09/03/2015 met dien verstande dat verzoeker in het bezit 

werd gesteld van een attest van immatriculatie (legale verblijfstitel AI - drie maandelijks verlengbaar). 

Dit betekent dat het eerder bevel om het grondgebied te verlaten geen rechtsgeldige kracht meer bezat 

en deze geacht werd uit het rechtsverkeer te zijn verdwenen, aangezien verzoeker een schorsende 

beroepsprocedure heeft ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en hij nadien in het bezit 

werd gesteld van een AI in het kader van zijn ontvankelijk verklaarde medische regularisatie ex art. 9ter 

vrw. 
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Op 15/10/2015 werd voormelde aanvraag ongegrond verklaard en aan verzoeker op 28/10/2015 ter 

kennis gebracht. 

Verzoeker ontving van de bevoegde diensten van de gemeente Bertem een Bijlage 35 geldig t.e.m. 

27/11/2015. Deze instructies zijn uitdrukkelijk opgenomen in de beslissing ex art. 9ter vrw. dd. 

15/10/2015. Vanaf deze datum had het bevel om het grondgebied te verlaten dd. 29/10/2013 terug een 

rechtsgeldige kracht. Verzoeker werd amper negen dagen later uitgenodigd op het politiebureau onder 

het mom van een smoesje en bijgevolg administratief van zijn vrijheid beroofd. 

Deze redenering en motivatie van verwerende partij is echter in strijd met de woorden van de wet, 

alwaar uitdrukkelijk wordt gesteld dat de bestreden beslissing rekening moet houden met de specifieke 

omstandigheden om de duur te bepalen, en dat deze duur niet meer (wél minder) dan drie jaar 

kan/mag bedragen (RvV nr. 91 251 dd. 9 november 2012 inzake een inreisverbod van maximum 5 

jaar). 

Verzoekers verwijzen in het verlengde hiervan naar het arrest RvV dd. 27 februari 2013, nr. 97002, T. 

Vreemd. 2013, 246: 

“De overheid legt onmiddellijk een inreisverbod op en moduleert de duur niet. Daardoor geeft zij impliciet 

te kennen dat zij geen rekening heeft gehouden met bepaalde omstandigheden die eigen zijn aan het 

geval. Zij geeft geen blijk van het doorvoeren van een individueel onderzoek. Nochtans moet de DVZ 

wel een individueel onderzoek voeren gezien artikel 74/, 1, eerste lid Vw.”. 

De overweging dat het inreisverbod kan opgeschort of opgeheven worden indien verzoekster voldoet 

aan de toepassingsvoorwaarden van de gezinshereniging, werd reeds eerder verworpen als voldoende 

motivering (RvV 15 januari 2013, nr. 95.142, T. Vreemd. 2013, 247). 

“De DVZ heeft niet uitgelegd waarom het gezinsleven een bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod van 3 jaar niet verhindert. De duur van het verbod noopt immers toch tot een bijzondere 

aandacht. Het enig motief over het gezinsleven heeft betrekking op de verwijderingsmaatregel en niet 

op het inreisverbod. Zelfs als dit motief in overweging zou kunnen worden genomen bij het opleggen 

van het inreisverbod, kunnen we niet controleren of dit werkelijk is gebeurd. De weg die men voorstelt 

nl. het aanvragen van een visum gezinshereniging, is in tegenspraak met de opgelegde maatregel. Op 

het eerste gezicht, lijkt het erop dat DVZ geen gepaste motivering heeft aangenomen met betrekking tot 

artikel 8 EVRM”. 

De aangevoerde middelen zijn derhalve ook ernstig en gegrond. 

Verzoeker zal bij de opvolging van de bestreden beslissing geraakt worden in zijn medische 

behandelingen in België en zal onstuitbaar geconfronteerd worden met de nadelige consequenties van 

de bestreden beslissing. 

Verzoeker volhard in zijn belang bij de vernietiging van de bestreden beslissing. 

Het nadeel is derhalve ernstig en moeilijk te herstellen. 

Dat verwerende partij hier grovelijk onzorgvuldig is te werk gegaan bij het nemen van de bestreden 

beslissing. 

Aangezien de motivering derhalve niet als afdoende dient te worden beschouwd en derhalve de 

materiële motiveringsplicht schendt om reden dat dit motief niet op een redelijke manier getoetst is aan 

de concrete situatie van verzoeker, en heeft verwerende partij geen rekening gehouden met de concrete 

situatie van verzoeker met een schending van artikel 74/11.1 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 3 

punt 7 richtlijn 2008/115/EG tot gevolg. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel (sensu lato) tenslotte omvat het beginsel van de evenwichtigheid: dit 

beginsel doelt op de evenwichtige beoordeling van alle bij de beslissing betrokken belangen. (zie W. 

VAN GERVEN, Beginselen van behoorlijk handelen, R.W. 1982 – 1983, 963.).” 

 

2.2. Zoals de verzoekende partij stelt is de Raad bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht  

niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De 

Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cfr. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624). 

 

Deze motiveringsplicht dient onderzocht te worden in het licht van artikel 74/11 van de 

vreemdelingenwet dat correct door de verzoekende partij werd geciteerd. 

 

De verzoekende partij betwist geen gevolg te hebben gegeven aan het eerder gegeven bevel van 24 

oktober 2013 en houdt voor dat zij sedert dit bevel hoofdzakelijk legaal in het Rijk verbleef tijdens haar 

hangend beroep bij de Raad wat de afgewezen asielaanvraag betreft en mede tijdens de 

ontvankelijkverklaring van haar aanvraag gegrond op artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 
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Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij hoogstens tijdelijk legaal verbleef in het 

Rijk, tijdens de behandeling van haar asielaanvraag die een einde kende (zoals omschreven onder punt 

1) na de kennisgeving van het arrest 119 573 van 26 februari 2014 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Integendeel mat wat de verzoekende partij stelt blijkt haar (tweede) 

aanvraag gesteund op artikel 9ter van de vreemdelingenwet pas ontvankelijk verklaard te zijn op 9 

maart 2015, zoals terecht weer gegeven in de nota met opmerkingen. Bijgevolg verkeerde de 

verzoekende partij al minstens vanaf 1 maart 2014 tot 9 maart 2015 illegaal in het Rijk en werd door de 

verzoekende partij geen gevolg gegeven aan voormeld bevel. Er weze opgemerkt dat de eerste 

aanvraag gegrond op artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard. De bestreden 

beslissing kon aldus op goede gronden stellen dat een vroegere beslissing tot verwijdering niet werd 

uitgevoerd. Terzake weze er opgemerkt dat telkens ter gelegenheid van het geven van het attest van 

immatriculatie meteen werd gemeld dat dit slechts een tijdelijk verblijf betrof tot dat een beslissing over 

de grond van de aanvraag gesteund op artikel 9ter van de vreemdelingenwet was uitgesproken. De 

stelling dat in casu het bevel van 24 oktober 2013 uit het rechtsverkeer was verdwenen kan in casu niet 

worden gevolgd. 

 

Bijgevolg kon de verwerende partij op kennelijk redelijke wijze in toepassing van artikel 74/11, §1, 2° van 

de vreemdelingenwet de bestreden beslissing nemen, te meer de verzoekende partij na 27 november 

2015 evenmin een gevolg gaf aan het bevel en dit tot aan de repatriëring op 29 januari 2016. 

Daargelaten overigens de vraag naar het belang van de grief nu de verzoekende partij ook aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten van 8 december 2015 geen vrijwillig gevolg heeft gegeven. 

 

Waar de verzoekende partij de aangehaalde bepalingen als miskend aanschouwt omdat niet is 

nagegaan in hoeverre het gedrag van de verzoekende partij nog een actuele bedreiging vormt voor de 

openbare orde, mist deze grief enig belang. De bestreden beslissing is genomen omdat de verzoekende 

partij geen vrijwillig gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten. De duur 

van het inreisverbod werd slechts op twee jaren bepaald zodat de bestreden beslissing niet is genomen 

in toepassing van artikel 74/1,§1 laatste lid van de vreemdelingenwet. Dit motief is voor het nemen van 

de bestreden beslissing op zich overtollig. 

 

Er wordt overigens op gewezen dat uit het administratief dossier wel degelijk blijkt op welke wijze in 

concreto de verzoekende partij betrapt werd op winkeldiefstal en hoe hij het gestolene heeft verstopt in 

diens kledij zodat de verwerende partij evenmin kan verweten worden onzorgvuldig te zijn. 

Dienaangaand volstaat het te verwijzen naar het administratief verslag dat de politie deed toekomen aan 

de verwerende partij van 29 september 2014. 

Voorts toont de verzoekende partij geenszins aan dat het arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-

554/13 vergelijkbaar is met de situatie waarin de verzoekende partij verkeert. De tweede grief van de 

verzoekende partij is niet dienstig. 

 

Waarde verzoekende partij de verwerende partij verwijt de duur van het inreisverbod niet te motiveren 

kan deze stelling niet gevolgd worden. Er wordt op gewezen dat de verwerende partij in casu geen 

automatische toepassing heeft gemaakt daar zij het inreisverbod niet maximaal bepaalde op drie jaren 

maar het beperkt heeft tot twee jaren. Verder wijst de bestreden beslissing erop dat de verzoekende 

partij meerdere aanvragen op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft ingediend, 

tevergeefs waarbij zij bedoelt dat de verzoekende partij een hardnekkigheid aan de dag legt om op 

illegale wijze in het Rijk te verblijven, wat steun vindt in het administratief dossier. Rekening houdend 

met de immigratiecontrole acht de verwerende partij twee jaren niet disproportioneel.  

 

Voorts kan de verzoekende partij de verwerende partij niet verwijten geen rekening te houden met diens 

specifieke omstandigheden waaronder de medische problematiek, nu de verwerende partij in de 

motivering verwijst naar de gevoerde procedure in het kader van de aanvraag gesteund op artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet die ongegrond werd verklaard. Uit de beschouwingen van de verzoekende 

partij blijkt dat de verzoekende partij een lange tijd illegaal in het Rijk heeft verbleven en geen gevolg gaf 

aan een eerder bevel. Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat rekening is gehouden met 

de specifieke omstandigheden van de verzoekende partij nu de bestreden beslissing de gevoerde 

procedures beschrijft, met inbegrip van de vaststellingen van de verbalisanten wat de winkeldiefstal 

betreft. De verzoekende partij laat na te verduidelijken met welke andere omstandigheden rekening had 

moeten gehouden worden. De rechtspraak waarnaar de verzoekende partij in het middel verwijst 

handelt niet over vergelijkbare situaties en de verzoekende partij toont dit ook niet aan. 
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De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 74/11 van de 

vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

In de mate dat de verzoekende partij de schending aanvoert van artikel 3 punt 7 van de Richtlijn 

2008/115/EG moet worden opgemerkt dat deze richtlijn werd omgezet in de Belgische rechtsorde. Na 

de omzetting van een richtlijn kunnen particulieren slechts op dienstige wijze een beroep doen op de 

bepalingen van de richtlijn indien de nationale omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn 

(HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en met C-258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens HvJ 3 

december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91 en C-279/91, Suffritti, punt 13; RvS 2 april 2003, nr. 

117.877). De verzoekende partij toont dit evenwel niet aan. Zij kan derhalve de schending van 

genoemde bepaling niet op ontvankelijke wijze aanvoeren. 

 

Het middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 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: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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