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 nr. 186 592 van 9 mei 2017 

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 IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 6 januari 2017 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 22 december 2016 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies), aan de verzoekende partij ter 

kennis gebracht op 22 december 2016. 

 

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 9 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN en advocaat P. VAN HOECKE, die loco 

advocaat F. HASOYAN verschijnen voor de verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, die loco 

advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, komt België binnen als begeleide 

minderjarige en wordt vermeld op de asielaanvraag van haar moeder van 25 mei 2010. 

 

Op 28 juli 2010 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 2 september 2010 dienen verzoekster en haar familie een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 
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Op 24 september 2010 wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard en wordt de familie in het bezit 

gesteld van een attest van immatriculatie. 

 

Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 50 524 van 28 oktober 2010 worden aan 

verzoeksters moeder eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus 

geweigerd. 

 

Op 25 september 2013 wordt de aanvraag van 2 september 2010 verworpen. 

 

Op 21 november 2013 dienen verzoekster en haar familie een tweede aanvraag in om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 6 december 2013 dienen verzoekster en haar familie een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 1 januari 2014 bereikt verzoekster de leeftijd van achttien jaar. 

 

Op 17 januari 2014 wordt de aanvraag van 21 november 2013 ontvankelijk verklaard. 

 

Op 11 april 2014 wordt deze aanvraag ongegrond verklaard. Bij arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 132 260 van 28 oktober 2014 wordt het beroep tegen 

deze beslissing verworpen.  

 

Op 20 mei 2014 wordt de aanvraag van 6 december 2013 onontvankelijk verklaard. 

 

Op 3 februari 2015 dienen verzoekster en haar familie een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 10 februari 2015 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard. 

 

Op 8 april 2015 dienen verzoekster en haar familie een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 7 mei 2015 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard. Bij arrest van de Raad nr. 182 319 van 

16 februari 2017 wordt het beroep tegen deze beslissing verworpen.  

 

Op 30 november 2015 dienen verzoekster en haar familie een vijfde aanvraag in om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 17 juni 2016 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard. Bij arrest van de Raad nr. 182 323 van 

16 februari 2017 wordt het beroep tegen deze beslissing verworpen.  

 

Op 8 december 2015 dienen verzoekster en haar familie een zesde aanvraag in om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 13 december 2015 overlijdt de vader van verzoekster. 

 

Op 29 juni 2016 wordt de aanvraag van 8 december 2015 zonder voorwerp verklaard. 

 

Op 22 december 2016 wordt ten opzichte van verzoekster een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Bij arrest van de Raad nr.  

180 245 van 27 december 2016 wordt de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

verworpen. 

 

Op 22 december 2016 wordt verzoekster gehoord. 

 

Op 22 december 2016 wordt ten opzichte van verzoekster een inreisverbod genomen (bijlage 13sexies). 

Dit is de bestreden beslissing: 

 

“INREISVERBOD 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Aan de Mevrouw die verklaart te heten: 

naam: M. 

voornaam: A. 

geboortedatum: (…)1996 

geboorteplaats: E. 

nationaliteit: Armenië 

In voorkomend geval, ALIAS: / 

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, 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 22.12.2016 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: 

 

uitgevoerd werd. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 

op 30/05/2014, 02/03/2015, 17/06/2016, 22/07/2016 en 9/11/2013). Als minderjarige volgde betrokkene 

de procedures van haar ouders en diende zij ook de bevelen op te volgen. 

 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 

op 30/05/2014, 02/03/2015, 17/06/2016, 22/07/2016 en 9/11/2013). Als minderjarige volgde betrokkene 

de procedures van haar ouders en diende zij ook de bevelen op te volgen. 

 

Betrokkene werd nochtans door de stad Oostende op 27/11/2013 geïnformeerd over de betekenis van 

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

vertrek, in het kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de 

bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een 

derde land (Belgisch Staatsblad 16 juni 2011).  

 

De moeder van betrokkene diende op een asielaanvraag in op 25/05/2010. Op 22/07/2016 werd de 

asielaanvraag van van betrokkene toegevoegd aan het dossier van de moeder. Op 28/07/2010 verwierp 

het CGVS deze aanvraag. Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend op 

17/08/2010. Dit beroep werd definitief verworpen op 03/11/2010. Deze beslissing met een bevel om het 

grondgebied te verlaten geldig 30 dagen (bijlage 13qq van 05/11/2013) werd per aangetekend schrijven 

betekend aan betrokkene. Door het CGVS en de RVV werd na diepgaand onderzoek vastgesteld dat 

verzoeker niet voldeed aan de voorwaarden opgenomen in de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet en hem bijgevolg geen vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus 

kon toegekend worden. Uit deze vaststelling kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen 

reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het dossier bevat geen 

stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van het CGVS en de RVV de 

veiligheidstoestand in die mate zou zijn gewijzigd dat betrokkene bij haar verwijdering toch een reëel 

risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM.  

 

Het gezin van betrokkene diende verschillende aanvragen tot medische regularisatie in op basis van 

artikel 9ter van de wet van 15/12/1980, die alle uiteindelijk werden afgewezen. Een eerste aanvraag op 

02/09/2010 in functie van de ziekte van de vader, werd ontvankelijk verklaard op 24/09/2010, het gezin 

kreeg een tijdelijk verblijf. Op 25/09/2013 besliste DVZ echter dit verblijf niet meer te verlengen. Op 

21/11/2013 dienden ze een tweede aanvraag op basis van artikel 9ter in, opnieuw op basis van de 

ziekte van de vader van betrokkene. Deze werd ontvanelijk (17/01/2014) maar ongegrond (11/04/2014) 

verklaard. Op 03/02/2015 volgde een derde aanvraag tot medische regularisatie, deze werd 

onontvankelijk verklaard op 10/02/2015. Bovendien kreeg het gezin een bevel om het grondgebied te 
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verlaten binnen 7 dagen. Ze namen kennis van de beslissing en van het bevel op 02/03/2015. Op 

08/04/2015 dienden ze een vierde aanvraag op basis van artikel 9ter in, opnieuw werd dit onontvankelijk 

verklaard op 07/05/2015. Ze kregen opnieuw een bevel om het grondgebied onmiddellijk te verlaten. Het 

gezin nam kennis van de beslissing en van het bevel op 19/05/2015. OP 30/11/2015 dienden ze een 

vijfde aanvraag tot medische regularisatie in, ditmaal op basis van de ziekte van betrokkene zelf. Deze 

aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 17/06/2015. Het gezin kreeg bovendien het bevel om het 

grondgebied onmiddellijk te verlaten. Ze namen kennis van de beslissing en van het bevel op 

17/06/2016. Op 8/12/2015 volgde er nog een zesde aanvraag tot medische regularisatie, opnieuw in 

functie van de ziekte van de vader van betrokkene, maar deze aanvraag werd, wegens het overlijden 

van de vader, op 29/06/2016 zonder voorwerp verklaard. Uit de vaststellingen van de afdeling 9ter van 

DVZ is gebleken dat noch de vader, noch betrokkene zelf voldoen aan de criteria vervat in artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet, en kan redelijkerwijze worden afgeleid dat zij geen reëel risico lopen op een 

behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM.  

 

Op 09/12/2013 dienden de ouders van betrokkene een aanvraag tot regularisatie op basis van artikel 

9bis van de wet van 15/12/1980 in. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 20/05/2014. Het 

gezin kreeg bovendien een bevel om het grondgebied binnen 7 dagen te verlaten. Het gezin nam kennis 

van de beslissing en van het bevel op 30/05/2014.  

 

Hoewel er uiteindelijk geen gunstig gevolg aan werd gegeven, heeft zij niet getwijfeld om op illegale 

wijze in België te verblijven. Gelet op al deze elementen, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel in 

het belang van de immigratiecontrole. Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen 

specifieke omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van 

minder dan 2 jaar.  

 

Op 22/12/2016 trof de politie van Oostende betrokkene aan, samen met haar broer M.S. (°(…)1997, OV 

8264275). Hun moeder, B. R. (°(…)1971, OV6632269) kon niet worden aangetroffen. Zij verkeren 

nochtans allen in illegaal verblijf. Zij hebben verder geen familie in België, wel in Armenië. Volgens het 

administratief verslag nam de broer van betrokkene contact op met de moeder om haar te vragen zich 

te komen aanmelden bij het politiebureau, zodat de familiale cel in zijn geheel kon worden overgebracht 

naar het gesloten centrum met het oog op repatriëring. De moeder weigerde echter naar het bureau te 

komen, het is verder niet bekend waar zij is heen gegaan. Betrokkene en har broer zullen worden 

overgebracht naar het gesloten centrum in Steenokkerzeel, 127bis. De moeder kan nog steeds haar 

kinderen gaan bezoeken in het gesloten centrum. Zij kan hen ook altijd achterna reizen naar het land 

van herkomst, Armenië. Betrokkene kan ook steeds een opheffing van onderhavig inreisverbod vragen 

om haar moeder te komen bezoeken. In die zin is er van een inbreuk op artikel 8 van het EVRM geen 

sprake.  

 

De vader van betrokkene, M.V., is overleden op 13/12/2015 en ligt begraven in Oostende. 

Betrokkene krijgt een inreisverbod van twee jaar opgelegd (bijlage 13sexies van 22/12/2016). Het staat 

betrokkene echter vrij om gedurende deze periode een opheffing van het inreisverbod te vragen om het 

graf van de vader te komen bezoeken. Ook in deze zin betekent de verwijdering van het Belgisch 

grondgebied in combinatie met een inreisverbod geen schending van artikel 8 van het EVRM.  

(…).” 

 

Op 23 december 2016 dient verzoekster een asielaanvraag in. 

 

Op 23 december 2016 wordt ten opzichte van verzoekster een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies) en een beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde 

plaats. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op van de vordering tot schorsing 

omdat verzoekster niet aantoont op basis van concrete gegevens een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel te zullen ondervinden bij de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna 

volgt, zal blijken dat het beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. Het is bijgevolg niet vereist 

deze exceptie te beantwoorden. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Enig middel: 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; artikel 3 punt 7 richtlijn 

2008/115/EG juncto artikel 2 en 3 Wet motiveringsplicht bestuurshandelingen; motiveringsplicht en het 

legaliteitsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur juncto art. 8 van het EVRM  

 

Art. 71/11 vrw. bepaalt trouwens dat de duur van het inreisverbod vastgesteld wordt door rekening te 

houden met specifieke omstandigheden van elk geval. 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 bepaalt uitdrukkelijk dat de termijn maximaal 3 jaar bedraagt. Dit betekent dan ook dat een 

termijn van minder dan 3 jaar mogelijk, eventueel zelfs wenselijk is. 

 

Artikel 74/11 al. 1 vrw. stelt daarenboven expliciet dat bij het bepalen van het duur van het inreisverbod 

tevens rekening moet worden gehouden met specifieke omstandigheden van elk geval. 

 

Verwerende partij haalt aan dat verzoekster als minderjarige - die parallel de verblijfsprocedures van zijn 

moeder volgde - geen gevolg heeft gegeven aan diverse bevelen om het grondgebied en derhalve 

hardnekkig niet aan de terugkeerverplichting zou voldoen en illegaal op het grondgebied wenst verder te 

verblijven.  

 

Uit onderzoek van het dossier zouden er aldus geen specifieke omstandigheden bestaande zijn die het 

opleggen van een inreisverbod van minder dan twee jaar zouden rechtvaardigen. Verzoekster verwijst 

voorts naar de bestreden beslissing in bijlage.  

 

Uit het administratief dossier (zie: diverse aanvragen tot machtiging tot verblijf ex art. 9ter en 9bis vrw.) 

van verzoekster en de bijgebrachte actuele stukken, blijkt immers dat verzoekster in België naar school 

liep op het ogenblik van de bestreden beslissing.  

 

Verzoekster verwijst naar de volgende passage van haar schooldirecteur dewelke werd toegevoegd in 

bijlagen; 

 

"Als directeur van het Conservatorium aan Zee waar A. pianoles volgt, sluit ik mij helemaal aan bij het 

schrijven van de collega's van de school waar A. en haar broer les hebben gevolgd. A. M. is één van de 

veelbelovende studenten in het deeltijds kunstonderwijs, die er dit jaar alles aan deed om in onze school 

een mooi eindexamen piano af te leggen, en volgend jaar te kunnen beginnen met het verwezenlijken 

van haar droom: de start van een professionele muziekopleiding. Het afbreken van die studie en de 

onmogelijkheid om bezig te zijn met haar instrument, is een intens persoonlijk drama, uiteraard in de 

eerste plaats voor haar, maar ook voor haar familie, en ook voor heel onze schoolgemeenschap, niet in 

het minst voor de leerkrachten die haar jaren begeleid hebben in haar artistieke groeiproces.  

Dat A. de kans niet zou krijgen om het leven uit te bouwen dat haar voor ogen stond is niet alleen een 

ondraaglijke gedachte, maar ook een aanfluiting van elke vorm van medemenselijkheid. Uiteraard sluit 

ik mij ook aan bij de vraag om A. de kans te geven beroep te kunnen doen op de dringende medische 

zorgen die ze behoeft. lk wil u alvast bedanken voor de aandacht die u aan dit schrijven besteedt, en het 

positieve gevolg dat er hopelijk aan kan worden gegeven, met respect voor alle geldige rechtsregels, 

maar ook met aandacht voor de persoonlijke en menselijke context.  

Met beleefde groeten, 

D. O. 

Directeur" 

 

"Zijn zus A. volgde ook de OKAN - afdeling vanaf 9/1/2011. Op 9/1/2012 stroomde zij door naar het 2° 

jaar A (moderne vorming). In juni 2016 studeerde zij af in de richting economie - moderne talen (ASO) 

met een schitterend resultaat. A.is een heel getalenteerde pianiste. Zij doet als muzikante mee aan heel 

wat schoolprojecten en gaf ook workshops op school voor haar medeleerlingen. Momenteel volgt A. het 

laatste jaar piano van de hogere graad in het Conservatorium aan Zee. Volgend jaar wil zij haar 

pianostudies verderzetten in het hoger onderwijs."  
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Verzoekster is tevens ernstig ziek. Zij lijdt aan diverse medische aandoeningen, waarvoor naar de 

medische bijlagen wordt verwezen in het administratief dossier. 

 

Bovenstaande elementen (schoolgang en medische aandoeningen) heeft zij diverse keren gestipuleerd 

in haar aanvragen tot regularisatie conform art. 9bis vrw. en is onstuitbaar - blijkens het administratief 

dossier van verzoekster - bekend aan verwerende partij.  

 

Verwerende partij stelt weliswaar in de bestreden beslissing, dat verzoekster zich naar Armenië kan 

begeven, doch zulks zonder een nadere analyse te voeren van de actuele medische elementen 

bestaande in hare hoofde en zonder een nader onderzoek toe voeren naar haar actuele schoolgang 

(hoger belang van het kind).  

 

In de bestreden beslissing wordt deze elementen nergens onderzocht, niettegenstaande dat 

verwerende partij herhaaldelijk refereert naar de gevoerde procedures ex art. 9ter en 9bis vvrw. en haar 

AD.  

 

De RvV vervolgt in zijn arresten van 17/02/2011 dat het de taak van het bestuur is om, vooraleer te 

beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de 

omstandigheden waarvan het kennis heeft of zou moeten hebben aangezien dit artikel primeert op de 

bepalingen van de vreemdelingenwet.  

 

Wanneer het bestuur voornoemd onderzoek niet heeft uitgevoerd, moet de bestreden beslissing worden 

vernietigd. 

 

Er kan worden geconcludeerd dat verwerende partij ter zake geen nauwkeurig onderzoek heeft 

uitgevoerd en in de bestreden beslissing geen rekening heeft gehouden met de actuele schoolgang van 

verzoekster en haar ernstige medische aandoeningen waarvoor zij in België wordt opgevolgd en 

behandeld, niettegenstaande dat deze beslissende elementen gekend waren aan verwerende partij. 

 

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 

wei 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 toont 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 

ni. 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 middel is derhalve ook ernstig en gegrond. 

 

3.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“Betreffende het eerste en enig middel 

In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 
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- Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet; 

- Artikel 3.7 van de Richtlijn 2008/115/EG; 

- Artikelen 2 en 3 van de Wet dd. 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen; 

- de motiveringsplicht en het legaliteitsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur; 

- Artikel 8 EVRM. 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat geen rekening zou zijn 

gehouden met de specifieke omstandigheden van haar situatie. Tevens zou niet gemotiveerd zijn 

waarom een termijn van 2 jaar werd opgelegd. 

Betreffende de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991, laat de 

verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van verzoekende partij blijkt dat zij 

daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu 

bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de 

bestreden beslissing. 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. RvS nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (RvS nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde vaststelling 

impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: RvS nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.06.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan 

een inreisverbod van twee jaar (bijlage 13sexies) werd betekend en maken dat het doel is bereikt dat 

met het bestaan van de betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

haar geschonden geachte rechtsregels. 

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het enig middel van 

verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

Verweerder wijst er vooreerst op dat een inreisverbod werd uitgevaardigd op grond van art. 74/11 

Vreemdelingenwet §1, tweede lid van de wet, dat stipuleert 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 

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. 

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

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

veiligheid.” 

In de bestreden beslissingen wordt een inreisverbod opgelegd van twee jaar, en dit in toepassing van 

art. 74/11, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing maakt in dit kader uitdrukkelijk melding van de volgende elementen om de duur 

van het inreisverbod te motiveren: 
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(…) 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke redenen de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging heeft besloten tot 

een inreisverbod voor een duur van drie jaar. 

Verweerder laat gelden dat er in hoofde van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, in onderhavig geval allerminst sprake is van een discretionaire bevoegdheid of een loutere 

mogelijkheid om een beslissing tot inreisverbod te nemen. 

Dit blijkt uitdrukkelijk uit de voorbereidende werken, meer bepaald uit het wetsontwerp tot wijziging van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen: 

“De beslissing tot verwijdering moet gepaard gaan met een inreisverbod als er geen enkele termijn om 

het grondgebied te verlaten is toegekend, of indien de onderdaan van een derde land het grondgebied 

niet binnen de opgelegde termijn verlaten heeft, en mag in andere gevallen, zoals bij een ernstige 

bedreiging van de openbare orde, gepaard gaan met een inreisverbod. 

(…) 

Artikel 11 van richtlijn 2008/115/EG 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 

(paragraaf 1 van de richtlijn). Welke ook de hypothese is, het inreisverbod mag niet meer dan vijf jaar 

bedragen, behalve indien de onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de 

openbare orde, de openbare of de nationale veiligheid (paragraaf 2 van de richtlijn).” (Parl. St. Kamer, 

2011-2012, 53-1825/001, p.7 en 22, markering toegevoegd) 

Zie ook het verslag van 21.11.2011 namens de commissie: 

“Die entry ban zal derhalve worden toegepast in twee gevallen, met name wanneer een termijn van nul 

dagen wordt opgelegd, en wanneer de betrokkene de vorige bevelen om het grondgebied te verlaten, 

naast zich neer heeft gelegd. 

Met betrekking tot de duur van de entry ban werd voor een stapsgewijze regeling gekozen, die drie jaar 

geldig is. Doen zich in het geval van de betrokkene bepaalde problemen voor die verband houden met 

fraude of illegale middelen die hij zou hebben aangewend in het kader van in België ingestelde 

procedures dan wel in het kader van zijn verwijdering, dan wordt de geldigheid van de regeling verlengd 

tot vijf jaar. Rijzen problemen van openbare orde of vormt de persoon een risico voor de nationale 

veiligheid, dan kan de regeling nog langer duren. 

Daar staat tegenover dat de entry ban kan worden opgeheven in twee gevallen die in de richtlijn zijn 

opgenomen, met name om humanitaire redenen, of wanneer de betrokkene zou terugkeren om 

beroepsmatige redenen dan wel om te studeren. De Belgische Staat kan in die laatste gevallen die 

opheffing evenwel slechts toekennen wanneer de termijn van de entry ban op zijn minst voor twee derde 

is afgelopen.” (Parl. St. Kamer, 2011-2012, 53-1825/006, p., onderlijning toegevoegd) 

Zie in dezelfde zin: 

“Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet vormt 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. Artikel 11 van deze richtlijn legt de lidstaten de verplichting op een inreisverbod 

te voorzien in twee hypothesen (als geen termijn werd toegekend voor vrijwillig vertrek of wanneer de 

verplichting tot terugkeer niet werd vervuld) en laat hen de mogelijkheid dit verbod te voorzien in andere 

gevallen. 

Al gaat het in twee gevallen om een verplichting tot het opleggen van een inreisverbod, dit neemt niet 

weg dat een afzonderlijke beslissing voor het opleggen van een inreisverbod moet worden genomen.” 

(RvV nr. 123.427 dd. 30.04.2014) 

Het loutere feit dat artikel 74/11, § 2 van de Vreemdelingenwet voorziet dat “De minister of zijn 

gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in individuele gevallen, omwille 

van humanitaire redenen”, doet geen afbreuk aan het feit dat uit de bewoordingen van artikel 74/11, § 2 

van de Vreemdelingenwet, alsook uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat een beslissing tot 

verwijdering in de welomschreven gevallen gepaard gaat met een inreisverbod. 

De bestreden beslissing maakt verder uitdrukkelijk melding van de volgende elementen nopens (de duur 

van) het inreisverbod: 

- bevelen om het grondgebied te verlaten, betekend op 30.05.2014, 02.03.2015, 17.06.2016 en 

0911.2013, werden niet uitgevoerd, 

- de verzoekende partij heeft geen poging ondernomen om gebruik te maken van de mogelijkheden van 

ondersteuning bij vrijwillig vertrek, 

- de 6 aanvragen conform artikel 9ter van de Vreemdelingenwet waaruit geen schending van artikel 3 

EVRM blijkt, 
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- het belang van de immigratiecontrole, 

- er zijn geen specifieke omstandigheden die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van 

minder dan twee jaar, 

- er wordt expliciet gemotiveerd nopens de aanwezigheid van verzoekers moeder en broer op het 

grondgebied, waarvan terecht wordt vastgesteld dat deze eveneens illegaal in het Rijk verblijven, en er 

dan ook geen disproportionaliteit is t.a.v. het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 

8 EVRM. 

Gelet op het voorgaande kan de verzoekende partij niet dienstig voorhouden dat niet op gedegen wijze 

zou zijn gemotiveerd om welke reden een inreisverbod van twee jaar in casu noodzakelijk werd geacht 

door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging. 

Tevens blijkt uit de motivering expliciet dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie rekening heeft gehouden met de aanwezigheid van verzoekende partij haar moeder en broer, 

en aangeeft om welke reden dit de bestreden beslissing niet in de weg staat. Verzoekende partij kan 

niet dienstig anders pogen voor te houden. 

Deze motivering is tevens in overeenstemming met Considerans 14 van de Terugkeerrichtlijn, waarin 

wordt gestipuleerd: “(...) De duur van het inreisverbod dient per geval volgens de omstandig heden te 

worden bepaald en mag normaliter niet langer zijn dan vijf jaar. In deze context dient in het bijzonder 

rekening te worden gehouden met het feit dat de betrokken onderdaan van een derde land reeds het 

onderwerp is geweest van meer dan één terugkeerbesluit of uitzettingsbevel of dat hij zich op het 

grondgebied van een lidstaat heeft begeven, terwijl een inreisverbod van kracht was.” 

Waar verzoekende partij verwijst naar haar medische aandoeningen, merkt verweerder op dat op 

30.11.2015 het gezin van verzoekende partij een verblijfsaanvraag conform artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet heeft ingediend, in functie van de ziekte van verzoekster. Deze aanvraag werd 

onontvankelijk verklaard op 17.06.2015. 

De ziekte van verzoekende partij voldeed niet aan de criteria van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Zie in die zin: 

“Het komt in de eerste plaats toe aan diegene die zich wil beroepen op de bescherming voorzien in 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, om aan de hand van concrete gegevens aan te tonen dat hij 

zich daadwerkelijk bevindt in één van de in dit artikel vermelde situaties. In casu blijkt echter dat de 

verzoeker zich beperkt tot loutere beweringen en dat hij het beweerde gezinsleven met V(...) Y(...) I(..) in 

het kader van het onderhavige beroep op geen enkele wijze staaft.” (R.v.V. nr. 105.706 van 19 

november 2012) 

Bovendien blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie uitdrukkelijk over de medische aandoeningen van verzoekende 

partij heeft gemotiveerd. 

Verzoekende partij verwijst tevens naar het feit dat ze in België school loopt. 

Verweerder merkt evenwel op dat verzoekende partij niet langer schoolplichtig is. Uit het administratief 

verslag vreemdelingencontrole blijkt ook dat verzoekende partij uitdrukkelijk verklaard heeft dat ze niet 

meer naar school gaat. 

Terwijl er overigens niet wordt aangetoond dat verzoekende partij schade zouden lijden ingeval van 

terugkeer en er in het land van herkomst geen school zou kunnen worden gevolgd. Uit geen enkel 

document blijkt als zou de scholing in het land van herkomst van dien aard zijn dat verzoekster er 

onomkeerbare nadelige gevolgen door zouden lijden, na te zijn opgenomen geweest in het Vlaamse 

schoolsysteem. 

Terwijl door verzoekende partij evenmin wordt aangetoond dat de scholing gespecialiseerd onderwijs, of 

een gespecialiseerde infrastructuur behoeft die niet te vinden is in het land van herkomst. 

Daarnaast merkt verweerder op dat verzoekster in België onderwijs genoot, ouder werd en zich verder 

integreerde, niettegenstaande verzoekende partij er zich van bewust moest zijn dat haar verblijf slechts 

voorlopig werd toegestaan in het kader van hun asielaanvraag en dat zij bij een negatieve beslissing het 

land dienden te verlaten. 

De verweerder wijst er op dat verzoekende partij zelf verantwoordelijk is voor de keuze die zij maakt (het 

verder zetten van het verblijf in het Rijk zonder over enig verblijfsrecht te beschikken), en zij zelf 

verantwoordelijk is voor de eventuele nadelige gevolgen t.g.v. de keuze die zij maakte. 

De beschouwingen van verzoekende partij dienaangaande zijn derhalve niet relevant. 

Terwijl zo blijkt het schoolgaan van het kind (toen verzoekende partij nog minderjarig was en er door 

haar ouders een aanvraag op grond van artikel 9bis werd ingediend) reeds werd ingeroepen in het 

kader van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Het schoolgaan kon niet in aanmerking worden genomen. Verzoekende partij geeft zelf aan dat zij zich 

reeds op deze omstandigheid heeft beroepen en de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 
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Migratie en Administratieve Vereenvoudiging hieromtrent reeds heeft aangegeven dit element niet in 

rekening te kunnen brengen. 

Waar verzoekende partij nog laat uitschijnen alsof de gemachtigde van de staatssecretaris automatisch 

een inreisverbod van twee oplegt telkens een vreemdeling geen gevolg geeft aan een eerder bevel, 

maakt zij deze beschouwing geenszins aannemelijk. Integendeel wordt in de in casu bestreden 

beslissing uitdrukkelijk ingegaan op de concrete elementen van het dossier, en geeft de gemachtigde 

van de staatssecretaris expliciet aan dat uit het onderzoek van het dossier niet is gebleken dat er 

specifieke omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van 

minder dan twee jaar. 

Verzoekende partij geeft niet aan met welke concrete en actuele elementen die blijken uit het dossier, 

door de gemachtigde van de staatssecretaris ten onrechte geen rekening zou zijn gehouden. 

Verzoekende partij verwijst nog naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, doch 

laat na deze op haar specifieke situatie te betrekken, en toont niet aan dat de feitelijke omstandigheden 

dezelfde zouden zijn (quod non). 

Verweerder laat nog gelden dat verzoekende partij nergens in haar enig middel de concrete motieven 

van de bestreden beslissing betwist. Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op kennelijk 

onredelijke wijze zou hebben besloten tot de afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies) aan de 

verzoekende partij. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat een inreisverbod (bijlage 13sexies) diende te worden 

afgegeven. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

De verzoekende partij voert in het middel nog de schending aan van het legaliteitsbeginsel en van 

artikel 8 van het EVRM, doch zij licht deze schendingen op geen enkele wijze nader toe in de 

uiteenzetting van het middel. 

Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door 

verzoekende partij vermelde rechtsregel zou zijn geschonden, kan de verweerder zich desbetreffend 

niet met kennis van zaken verdedigen, zodat het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen 

schending van deze rechtsregel naar het oordeel van laatstgenoemde om die reden als onontvankelijk 

dient te worden beschouwd (R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 

Ten overvloede merkt verweerder nog op dat verzoekende partij niet eens aantoont dat er sprake is van 

een daadwerkelijk gezinsleven met de broer, noch dat er bijzondere elementen van afhankelijkheid 

aanwezig zijn opdat een beschermenswaardig gezinsleden in de zin van artikel 8 EVRM zou kunnen 

worden weerhouden. Ook om die reden kan geen schending van artikel 8 EVRM worden aangenomen. 

Het enig middel is deels onontvankelijk, en voor het overige ongegrond. Het kan niet worden 

aangenomen.” 

 

3.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 

29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 74/11 van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name 

dat een vroegere beslissing tot verwijdering niet werd uitgevoerd en dat een termijn van twee jaar wordt 

opgelegd omdat aan alle ingediende procedures geen gunstig gevolg werd gegeven maar verzoekster 

niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in België te verblijven en er geen specifieke omstandigheden 

aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan twee jaar. 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 
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3.3.2. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

De  aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht samen met de 

aangevoerde schending van artikel 74/11, § 1 van de vreemdelingenwet. 

 

Dit artikel 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.” 

 

Verzoekster voert aan dat geen rekening werd gehouden met de specifieke omstandigheden van haar 

geval, met name haar schoollopen in België en haar medische toestand, zodat er wel degelijk sprake is 

van specifieke omstandigheden die een duur van minder dan twee jaar rechtvaardigen. Ze verwijst naar 

verklaringen van haar schooldirecteur en naar medische bijlagen die zich in het administratief dossier 

bevinden. Verzoekster verwijt de verwerende partij dat geen onderzoek werd gedaan van verzoekers 

actuele medische elementen en haar naar school gaan en wijst op het hoger belang van het kind. 

 

3.3.3. Uit de bestreden beslissing blijkt volgende motivering voor de termijn van twee jaar: 

 

“Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 

op 30/05/2014, 02/03/2015, 17/06/2016, 22/07/2016 en 9/11/2013). Als minderjarige volgde betrokkene 

de procedures van haar ouders en diende zij ook de bevelen op te volgen. 

Betrokkene werd nochtans door de stad Oostende op 27/11/2013 geïnformeerd over de betekenis van 

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

vertrek, in het kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de 

bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een 

derde land (Belgisch Staatsblad 16 juni 2011).  

De moeder van betrokkene diende op een asielaanvraag in op 25/05/2010. Op 22/07/2016 werd de 

asielaanvraag van van betrokkene toegevoegd aan het dossier van de moeder. Op 28/07/2010 verwierp 

het CGVS deze aanvraag. Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend op 

17/08/2010. Dit beroep werd definitief verworpen op 03/11/2010. Deze beslissing met een bevel om het 

grondgebied te verlaten geldig 30 dagen (bijlage 13qq van 05/11/2013) werd per aangetekend schrijven 

betekend aan betrokkene. Door het CGVS en de RVV werd na diepgaand onderzoek vastgesteld dat 

verzoeker niet voldeed aan de voorwaarden opgenomen in de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet en hem bijgevolg geen vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus 

kon toegekend worden. Uit deze vaststelling kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen 

reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het dossier bevat geen 

stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van het CGVS en de RVV de 
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veiligheidstoestand in die mate zou zijn gewijzigd dat betrokkene bij haar verwijdering toch een reëel 

risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM.  

 

Het gezin van betrokkene diende verschillende aanvragen tot medische regularisatie in op basis van 

artikel 9ter van de wet van 15/12/1980, die alle uiteindelijk werden afgewezen. Een eerste aanvraag op 

02/09/2010 in functie van de ziekte van de vader, werd ontvankelijk verklaard op 24/09/2010, het gezin 

kreeg een tijdelijk verblijf. Op 25/09/2013 besliste DVZ echter dit verblijf niet meer te verlengen. Op 

21/11/2013 dienden ze een tweede aanvraag op basis van artikel 9ter in, opnieuw op basis van de 

ziekte van de vader van betrokkene. Deze werd ontvanelijk (17/01/2014) maar ongegrond (11/04/2014) 

verklaard. Op 03/02/2015 volgde een derde aanvraag tot medische regularisatie, deze werd 

onontvankelijk verklaard op 10/02/2015. Bovendien kreeg het gezin een bevel om het grondgebied te 

verlaten binnen 7 dagen. Ze namen kennis van de beslissing en van het bevel op 02/03/2015. Op 

08/04/2015 dienden ze een vierde aanvraag op basis van artikel 9ter in, opnieuw werd dit onontvankelijk 

verklaard op 07/05/2015. Ze kregen opnieuw een bevel om het grondgebied onmiddellijk te verlaten. Het 

gezin nam kennis van de beslissing en van het bevel op 19/05/2015. OP 30/11/2015 dienden ze een 

vijfde aanvraag tot medische regularisatie in, ditmaal op basis van de ziekte van betrokkene zelf. Deze 

aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 17/06/2015. Het gezin kreeg bovendien het bevel om het 

grondgebied onmiddellijk te verlaten. Ze namen kennis van de beslissing en van het bevel op 

17/06/2016. Op 8/12/2015 volgde er nog een zesde aanvraag tot medische regularisatie, opnieuw in 

functie van de ziekte van de vader van betrokkene, maar deze aanvraag werd, wegens het overlijden 

van de vader, op 29/06/2016 zonder voorwerp verklaard. Uit de vaststellingen van de afdeling 9ter van 

DVZ is gebleken dat noch de vader, noch betrokkene zelf voldoen aan de criteria vervat in artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet, en kan redelijkerwijze worden afgeleid dat zij geen reëel risico lopen op een 

behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM.  

Op 09/12/2013 dienden de ouders van betrokkene een aanvraag tot regularisatie op basis van artikel 

9bis van de wet van 15/12/1980 in. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 20/05/2014. Het 

gezin kreeg bovendien een bevel om het grondgebied binnen 7 dagen te verlaten. Het gezin nam kennis 

van de beslissing en van het bevel op 30/05/2014.  

 

Hoewel er uiteindelijk geen gunstig gevolg aan werd gegeven, heeft zij niet getwijfeld om op illegale 

wijze in België te verblijven. Gelet op al deze elementen, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel in 

het belang van de immigratiecontrole. Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen 

specifieke omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van 

minder dan 2 jaar.”  

 

Hieruit blijkt dat rekening werd gehouden met de  ingediende aanvragen op grond van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet (waarin het naar school gaan van verzoekster werd vermeld) en met haar eigen 

gezondheidstoestand, meer bepaald handelen volgende passages uit de hierboven weergegeven 

motivering hierover: 

 

“Op 30/11/2015 dienden ze een vijfde aanvraag tot medische regularisatie in, ditmaal op basis van de 

ziekte van betrokkene zelf. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 17/06/2015. Het gezin 

kreeg bovendien het bevel om het grondgebied onmiddellijk te verlaten. Ze namen kennis van de 

beslissing en van het bevel op 17/06/2016.” 

 

En 

 

“Uit de vaststellingen van de afdeling 9ter van DVZ is gebleken dat noch de vader, noch betrokkene zelf 

voldoen aan de criteria vervat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, en kan redelijkerwijze worden 

afgeleid dat zij geen reëel risico lopen op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM.  

Op 09/12/2013 dienden de ouders van betrokkene een aanvraag tot regularisatie op basis van artikel 

9bis van de wet van 15/12/1980 in. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 20/05/2014. Het 

gezin kreeg bovendien een bevel om het grondgebied binnen 7 dagen te verlaten. Het gezin nam kennis 

van de beslissing en van het bevel op 30/05/2014.” 

 

Verzoekster heeft een aanvraag ingediend om machtiging tot verblijf om medische redenen maar deze 

werd onontvankelijk verklaard op 17 juni 2016. Verzoekster heeft daarna geen nieuwe aanvraag 

ingediend om medische redenen, zodat de verwerende partij in alle redelijkheid kon verwijzen naar deze 

afgesloten aanvraag. Dit motief steunt tevens op een correcte feitenvinding. Volledigheidshalve wordt 

erop gewezen dat bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 182 323 

van 16 februari 2017 het beroep tegen deze beslissing werd verworpen. Het medisch dossier dat 
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verzoekster bij huidig verzoekschrift voegt, bevindt zich in het administratief dossier en werd gebruikt 

voor haar behandelde en afgesloten aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Wat het naar school gaan van verzoekster betreft, wordt erop gewezen dat verzoekster op 1 januari 

2014 de leeftijd van achttien jaar bereikt heeft en dat zij op het ogenblik van het nemen van het 

bestreden inreisverbod 20 jaar oud was. Verzoekster is dus niet meer schoolplichtig. Waar verzoekster 

erop wijst dat geen rekening werd gehouden met haar actuele school lopen, wordt herhaald dat de 

bestreden beslissing motieven bevat inzake de ingediende aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, waarin zij haar naar school gaan had aangehaald, en naar de negatieve beslissing 

inzake deze aanvraag. Er wordt inderdaad verder niet specifiek ingegaan op het actuele naar school 

gaan van verzoekster, maar in dit opzicht dient erop te worden gewezen dat verzoekster niet meer 

schoolplichtig is, zodat het in casu geen motiveringsgebrek uitmaakt en niet kennelijk onredelijk is dat 

hierover niet afzonderlijk gemotiveerd wordt in de bestreden beslissing. Verzoekster kan in dit verband 

als 20-jarige niet dienstig verwijzen naar “het hoger belang van het kind”. Tevens wordt erop gewezen 

dat de attesten van de schooldirecteur waarnaar verzoekster verwijst en die bij het verzoekschrift 

gevoegd worden, dateren van 23 en 24 december 2016 en dus van na de bestreden beslissing. De 

wettigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur kon beschikken op het ogenblik van het nemen van deze beslissing (RvS 23 

september 2002, nr.110 548 en vaste rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen). De 

Raad zou zijn bevoegdheid te buiten gaan door rekening te houden met stukken die dateren van na de 

bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194 395). Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat 

verzoekster de opheffing of de opschorting van het inreisverbod kan aanvragen en een visumaanvraag 

als student kan indienen. 

 

Waar verzoekster nog aanvoert dat deze elementen niet werden onderzocht terwijl er wel verwezen 

wordt naar de gevoerde procedures in dit verband, wordt opgemerkt dat de verwerende partij in dit 

verband in alle redelijkheid kan verwijzen naar deze gevoerde en afgesloten procedures en hierover 

geen verdere motieven dient te geven, nu in casu blijkt dat er zich geen andere aanvragen of andere 

door verzoekster aan het bestuur meegedeelde elementen in het dossier bevinden. 

 

Verzoekster slaagt er niet in aan te tonen dat de motieven van de bestreden beslissing steunen op een 

foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. De schending van de materiële motiveringsplicht kan 

niet worden aangenomen, evenmin als de schending van artikel 74/11, § 1 van de vreemdelingenwet. 

 

3.3.4. Waar verzoekster ten slotte verwijst naar rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen over de verhouding tussen een gezinsleven en de duur van een 

inreisverbod, wordt erop gewezen dat in de continentale rechtstraditie vonnissen en arresten geen 

precedentswaarde kennen. 

 

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de bestreden beslissing volgende passages bevat over 

verzoeksters familieleven: 

 

“Op 22/12/2016 trof de politie van Oostende betrokkene aan, samen met haar broer M.S. (°(…)1997, 

OV 8264275). Hun moeder, B. R. (°(…)1971, OV 6632269) kon niet worden aangetroffen. Zij verkeren 

nochtans allen in illegaal verblijf. Zij hebben verder geen familie in België, wel in Armenië. Volgens het 

administratief verslag nam de broer van betrokkene contact op met de moeder om haar te vragen zich 

te komen aanmelden bij het politiebureau, zodat de familiale cel in zijn geheel kon worden overgebracht 

naar het gesloten centrum met het oog op repatriëring. De moeder weigerde echter naar het bureau te 

komen, het is verder niet bekend waar zij is heen gegaan. Betrokkene en har broer zullen worden 

overgebracht naar het gesloten centrum in Steenokkerzeel, 127bis. De moeder kan nog steeds haar 

kinderen gaan bezoeken in het gesloten centrum. Zij kan hen ook altijd achterna reizen naar het land 

van herkomst, Armenië. Betrokkene kan ook steeds een opheffing van onderhavig inreisverbod vragen 

om haar moeder te komen bezoeken. In die zin is er van een inbreuk op artikel 8 van het EVRM geen 

sprake.  

 

De vader van betrokkene, M.V., is overleden op 13/12/2015 en ligt begraven in Oostende. 

Betrokkene krijgt een inreisverbod van twee jaar opgelegd (bijlage 13sexies van 22/12/2016). Het staat 

betrokkene echter vrij om gedurende deze periode een opheffing van het inreisverbod te vragen om het 

graf van de vader te komen bezoeken. Ook in deze zin betekent de verwijdering van het Belgisch 

grondgebied in combinatie met een inreisverbod geen schending van artikel 8 van het EVRM.” 
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Verzoekster uit geen enkele kritiek op dit motief, zodat dit motief staande blijft. 

 

3.3.5. In de hoofding van het middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het EVRM en 

van het legaliteitsbeginsel, maar zij laat na om op concrete wijze aan te duiden hoe de bestreden 

beslissing deze bepaling en dit beginsel zou schenden. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de 

vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en 

middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin 

van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt 

geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, 

nr. 135.618). Dit is in casu niet het geval. Deze onderdelen van het enig middel zijn onontvankelijk. 

 

3.3.6. Waar verzoekster de schending aanvoert van artikel 3.7 van de Richtlijn 2008/115/EG van het 

Europees parlement en de Raad 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 (hierna: de Terugkeerrichtlijn), wordt erop gewezen dat dit artikel 3 enkel de 

definities bevat van de termen gebruikt in deze richtlijn en dat deze richtlijn werd omgezet in Belgische 

wetgeving, zodat verzoekster zich hier niet meer rechtstreeks op kan beroepen. Verzoekster voert 

evenmin aan dat deze richtlijn niet op correcte wijze zou zijn omgezet. 

 

Het enig middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. 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. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen mei tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


