
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 128 073 van 14 augustus 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de minister van 

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 24 februari 2014 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding van 7 februari 2014 tot afgifte van een inreisverbod voor de duur van 

drie jaar (bijlage 13sexies). 

 

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 30 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

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

de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, 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 verzoeker, die verklaart de Guinese nationaliteit te bezitten, dient op 29 november 2011 een 

asielaanvraag in.  

 

Deze asielprocedure wordt afgesloten met het arrest nr. 99 686 van 25 maart 2013 waarbij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) aan de verzoeker de vluchtelingenstatus alsook de 

subsidiaire beschermingsstatus weigert. 
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Op 9 april 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) ten aanzien van de verzoeker een beslissing 

houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). Deze beslissing 

wordt aan de verzoeker ter kennis gebracht per aangetekend schrijven van 10 april 2013. 

 

Op 30 mei 2013 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

Op 7 februari 2014 neemt de gemachtigde ten aanzien van de verzoeker een beslissing houdende bevel 

om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op de verwijdering (bijlage 13septies).  

 

Op 7 februari 2014 treft de gemachtigde tevens een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod 

voor de duur van drie jaren. Dit is de thans bestreden beslissing. Deze beslissing werd, onder de vorm 

van een bijlage 13sexies, op 7 februari 2014 aan de verzoeker ter kennis gebracht en zij luidt als volgt: 

 

“(…)      INREISVERBOD 

Aan de heer die verklaart te heten: 

B(…), A(…) 

[…] 

wordt inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

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

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

begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 07/02/2014 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

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

jaar omdat:  

x 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om binnen de 30 dagen het 

grondgebied te verlaten, hem betekend op 08/10/2012 en op 12/04/2013 (bijlage 13qq). 

Betrokkene weigert aan de terugkeerverplichting te voldoen. Om deze redenen wordt aan 

betrokkene in toepassing van art. 74/11, §1, 2° van de wet van 15.12.1980 een inreisverbod met 

de maximumtermijn van drie jaar opgelegd. 

(…)”  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat met dit arrest 

geen uitspraak wordt gedaan over de kosten van het geding en zodat a fortiori niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verweerder om deze kosten ten laste van de verzoeker te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), 

van de artikelen 62, 74/11, §1 en 74/14, §3 van de vreemdelingenwet, van de zorgvuldigheidsplicht, van 

het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel en van de artikelen 3, 8 en 13 van het 

Europees Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens, ondertekend te Rome op 4 november 

1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

3.1 De verzoeker verschaft hiertoe onder meer de volgende toelichtingen: 

 

“Artikel 62 van de Vreemdelingenwet stelt dat de administratieve beslissingen met redenen omkleed 

worden. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke 
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motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft genomen, zodat hij 

kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 

2 en 3 van de genoemde wet 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. 

Bovendien stelt de wet dat de motivering afdoende dient te zijn. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

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

beslissing. 

Teneinde als afdoende kunnen beschouwd te worden dient de motivatie steun te vinden in het 

administratief dossier en alle elementen die ter kennis van de administratie werden gebracht in 

overweging te nemen. 

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur veronderstellen eveneens dat de administratie bij het 

uitoefenen van enige weigeringbevoegdheid, en de beslissing verzoekende partijen op te leggen het 

Rijk te verlaten zonder termijn is alvast een uitoefening van de weigeringbevoegdheid, zorgvuldig en 

redelijk te werk moet gaan; 

Deze zorgvuldigheidsplicht houdt in dat het bestuursorgaan alle rechtstreeks bij het besluit betrokken 

belangen moet afwegen en dat de voor de belanghebbende nadelige gevolgen niet onevenredig mogen 

zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen; 

Dat de beslissing inzake verzoekende partij gemotiveerd is 

• wat betreft het inreisverbod van 3 jaar : 

in toepassing van artikel 74/11§ 1, alinea 2 , op grond van het feit dat geen gevolg gegeven werd aan de 

BGV dd. 08.10.2012 en 12.04.2013. 

dat meteen dient te worden vastgesteld dat de gestelde termijn van 3 jaar geenszins gemotiveerd wordt; 

dat artikel 74/11 het volgende voorziet: 

“Artikel 74/11 

§ 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. 

(…) 

§ 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” 

 

Door te stellen dat verzoekende partij aan de terugkeerverplichting niet heeft voldaan ondanks twee 

bevelen om het grondgebied te verlaten, heeft de overheid , quod non, aan de formele motiveringsplicht 

met betrekking tot het opleggen van een inreisverbod, doch heeft geenszins met reden omkleed 

waarom de maximale duur diende te worden opgelegd. 

In casu is de beslissing totaal gestereotypeerd en blijkt niet dat een individueel onderzoek geleid werd 

om de maximale toegelaten termijn op te leggen, die bovendien niet gemotiveerd werd, daar waar de 

Minister over een ruime appreciatiebevoegdheid geniet en zich zelfs kan onthouden van het opleggen 

van een inreisverbod omwille van humanitaire redenen.” 

 

3.2 De verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“In het eerste en enig middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 2, §§2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikel 62 van 

de wet van 15 december 1980, artikel 74/14, §3 en 74/11, §1 van de wet van 15 december 1980, het 

principe van de goede rechtsbedeling, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het 

evenredigheidsbeginsel en de artikelen 3, 8 en 13 EVRM. 

Zij verwijt verwerende partij niet te hebben verduidelijkt waarom de maximaal toegestane duur voor het 

inreisverbod wordt opgelegd, en geen rekening te hebben gehouden met het leven dat verzoekende 
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partij in België heeft opgebouwd, de etnische, politieke situatie en onzekere veiligheidssituatie in Guinée 

ten gevolge van de recente verkiezingen. Zij verwijst hierbij naar berichtgeving in de media. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in 

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

bestuurshandelingen, tot doel heeft de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing 

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de 

middelen die het recht hem verschaft. (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 

167.852) 

In casu wordt artikel 74/11, tweede lid als rechtsgrond aangeduid, en wordt als determinerend motief 

aangegeven dat niet aan de terugkeerverplichting is voldaan gezien verzoekende partij geen gevolg 

heeft gegeven aan de bevelen om het grondgebied te verlaten zoals ter kennis gebracht op 08.10.2012 

en 12.04.2013. 

Artikel 74/11, §1, eerste lid, 1°, van de wet van 15 december 1980 laat verwerende partij toe om een 

inreisverbod van drie jaar te treffen. 

In casu wordt duidelijk gemotiveerd dat het feit dat verzoekende partij reeds aan twee bevelen om het 

grondgebied te verlaten geen gevolg heeft gegeven, aan de grondslag ligt van het inreisverbod van 3 

jaar. 

Daaruit blijkt dat verwerende partij, bij discretionaire bevoegdheid, de houding van verzoekende partij 

als voldoende beschouwde om een inreisverbod voor een termijn van 3 jaar op te leggen, zodat aan de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht is voldaan. 

Verwerende partij toont met haar betoog niet aan als zouden in haar dossier elementen aanwezig zijn 

waar verwerende partij redelijkerwijs bijkomend rekening mee diende te houden, zodat tot de door haar 

voorgestelde schendingen zou kunnen worden besloten. 

Artikel 74/11 van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat rekening dient te worden houden met de 

concrete omstandigheden van elke zaak, maar de wet legt geen enkele parameter op voor de bepaling 

van de termijn van het inreisverbod. Die bepaling, noch artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980, 

noch de aangehaalde grondrechten houden op zich een motiveringsverplichting in, zodat de 

afwezigheid van een motivering omtrent de in het algemeen bestaande mogelijkheden voor het bestuur 

om af te zien van het opleggen van een inreisverbod niet aan de bestreden beslissing kan worden 

tegengesteld. 

Door louter te verwijzen naar de algemene situatie in het land van herkomst, maakt verzoekende partij 

niet duidelijk waarom het bestuur de in de aangehaalde bronnen omschreven omstandigheden 

redelijkerwijze diende te beschouwen als omstandigheden relevant in het kader van het bepalen van de 

duur van de termijn van het inreisverbod, dan wel als omstandigheden die kunnen leiden tot het afzien 

van het opleggen van het inreisverbod. 

Zij gaat daarbij echter voorbij aan de marginale toetsingsbevoegdheid van de Raad, die in het kader van 

de wettigheidstoetsing niet bevoegd om het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel bevoegd 

is 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. (RVV 29 maart 2012, nr. 78 303) 

Verzoekende partij voert met haar betoog geen enkel concreet element aan waarmee het verbod om het 

grondgebied gedurende 3 jaar te betreden zelf in kennelijke wanverhouding zou staan. 

Zij formuleert niet welke concrete belangen zij meent te hebben in het Rijk die dermate fundamenteel 

zijn en onvervangbaar met het Rijk verbonden dat zij kennelijk onverenigbaar zouden zijn met een 

inreisverbod van 3 jaar. 

De vage beschouwingen van verzoekende partij laten verwerende partij bovendien niet toe om zich met 

kennis van zaken te verdedigen, ook wat betreft de aangevoerde schendingen van haar grondrechten. 

Bovendien kan steeds de opheffing van het inreisverbod worden gevraagd omwille van humanitaire 

redenen. 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.” 

 

3.3 De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de overheid er dus toe om in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze 

(RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden 

gemotiveerd. Dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen moet weergeven 

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

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 
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Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke 

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

afdoende dient te zijn. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

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

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

dragen (RvS 15 juni 2011, nr. 213.855). 

 

3.4 De verzoeker voert in essentie aan dat de gemachtigde niet heeft gemotiveerd waarom hem de 

maximale duur van het inreisverbod wordt opgelegd. De verzoeker verwijst naar artikel 74/11, §1, eerste 

en tweede lid van de vreemdelingenwet waarbij hij onderlijnt dat rekening dient te worden gehouden met 

de specifieke omstandigheden van elk geval. De verzoeker meent dat de gemachtigde dienaangaande 

een ruime appreciatiebevoegdheid heeft, doch dat de beslissing in casu gestereotypeerd is en dat niet 

blijkt dat een individueel onderzoek heeft geleid tot het opleggen van de maximale termijn.  

 

Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 

1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet, moet worden beoordeeld in het licht van de toepasselijke 

wetsbepalingen. 

 

Het thans bestreden inreisverbod werd getroffen in toepassing van artikel 74/11, §1 van de 

vreemdelingenwet, bepaling waarvan de verzoeker tevens de schending aanvoert. 

 

Artikel 74/11 van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende omtrent het inreisverbod: 

 

“§ 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. 

(…)”. 

 

Uit artikel 74/11, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet volgt dat de minister of zijn gemachtigde 

verplicht is een inreisverbod van “maximum” drie jaar op te leggen “indien een vroegere beslissing tot 

verwijdering niet uitgevoerd werd”. 

 

Overeenkomstig het eerste lid van dezelfde bepaling wordt de duur van het inreisverbod vastgesteld 

“door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval”. 

 

3.5 De Raad stelt vast dat het thans bestreden inreisverbod de volgende redengeving vermeldt: 

 

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

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

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

jaar omdat:  

x 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om binnen de 30 dagen het grondgebied 

te verlaten, hem betekend op 08/10/2012 en op 12/04/2013 (bijlage 13qq). Betrokkene weigert aan de 

terugkeerverplichting te voldoen. Om deze redenen wordt aan betrokkene in toepassing van art. 74/11, 

§1, 2° van de wet van 15.12.1980 een inreisverbod met de maximumtermijn van drie jaar opgelegd.”  

 

Aldus wordt aan de verzoeker een inreisverbod met de maximumtermijn van drie jaar opgelegd omdat 

hij weigert aan de terugkeerverplichting te voldoen door geen gevolg te geven aan de bevelen om het 

grondgebied te verlaten die hem op 8 oktober 2012 en 12 april 2013 werden betekend.  

 

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

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

van maximum drie jaar. Reeds de het gehanteerde bewoordingen “maximum drie jaar” blijkt dat de 

gemachtigde de termijn van het inreisverbod kan moduleren en dat de gemachtigde ter zake over een 

appreciatiebevoegdheid beschikt om een termijn van minder dan drie jaar te bepalen.  
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Krachtens artikel 74/11, § 1, eerste lid van vreemdelingenwet dient de duur van het inreisverbod te 

worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval. Uit de 

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

blijkt dat artikel 74/11 van de vreemdelingenwet een omzetting vormt van artikel 11 van de richtlijn 

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

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

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

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

inreisverbod het volgende benadrukt: “De richtlijn legt echter op dat men tot een individueel onderzoek 

overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met “alle omstandigheden eigen aan het geval” en dat 

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

 

Waar artikel 74/11, §1 van de vreemdelingenwet een inreisverbod voorschrijft wanneer niet aan de 

terugkeerverplichting is voldaan, houdt dit artikel echter niet de verplichting in om in alle gevallen de 

maximumduur van drie jaren op te leggen (RvS 18 december 2013, nr. 225.871). De verzoeker wijst 

terecht op de appreciatiebevoegdheid van de gemachtigde ter zake. Een specifieke motivering is dan 

ook vereist om een inreisverbod te treffen waarbij de wettelijke maximumtermijn wordt opgelegd (RvS 

26 juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900).   

 

3.6 De Raad is van oordeel dat noch uit de motieven van de bestreden beslissing noch uit de stukken 

van het administratief dossier kan blijken dat de gemachtigde overeenkomstig artikel 74/11, §1, eerste 

lid van de vreemdelingenwet de specifieke omstandigheden van verzoekers geval in rekening heeft 

genomen bij het bepalen van de duur van het aan hem opgelegde inreisverboden. In de bestreden 

beslissing wordt weliswaar afdoende en pertinent gemotiveerd waarom aan de verzoeker een 

inreisverbod wordt opgelegd - met name blijkt uit de bestreden beslissing en betwist de verzoeker niet 

dat hij niet aan de terugkeerverplichting heeft voldaan door geen gevolg te geven aan de bevelen om 

het grondgebied te verlaten hem betekend op 8 oktober 2012 en 12 april 2013 -  doch de beslissing 

bevat geen afdoende redengeving voor het opleggen van de wettelijke maximumtermijn van drie jaar.  

 

Waar de verweerder in de nota met opmerkingen laat uitschijnen dat de gemachtigde in casu de 

maximumtermijn van drie jaar voorzag omdat de verzoeker reeds twee bevelen om het grondgebied te 

verlaten naast zich heeft neergelegd (waarbij de verweerder het de verzoeker aldus lijkt aan te wrijven 

dat hij niet éénmaal maar tweemaal geen gevolg gaf aan de terugkeerverplichting), dient te worden 

opgemerkt dat dergelijke redengeving niet duidelijk blijkt uit de bestreden beslissing. De beslissing stelt 

immers het volgende: “Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om binnen de 30 

dagen het grondgebied te verlaten, hem betekend op 08/10/2012 en op 12/04/2013 (bijlage 13qq). 

Betrokkene weigert aan de terugkeerverplichting te voldoen. Om deze redenen wordt aan betrokkene in 

toepassing van art. 74/11, §1, 2° van de wet van 15.12.1980 een inreisverbod met de maximumtermijn 

van drie jaar opgelegd”.   

 

Uit de door de gemachtigde gehanteerde bewoordingen blijkt dan ook dat de gemachtigde quasi op 

automatische wijze uit de weigering van de verzoeker om aan de terugkeerverplichting te voldoen (door 

geen gevolg te geven aan de voornoemde bevelen) afleidde dat hem een inreisverbod met de 

maximumduur van drie jaar wordt opgelegd. Van enig individueel onderzoek waarbij rekening gehouden 

wordt met “alle omstandigheden eigen aan het geval” ter zake is echter geen spoor. 

 

3.7 Aangezien niet blijkt dat het bestuur dienaangaande een afweging heeft gemaakt, kan de Raad zijn 

marginale toetsing omtrent de redelijkheid van een dergelijk inreisverbod van drie jaar niet uitoefenen 

zonder zich meteen in de plaats van het bestuur te stellen, hetgeen echter niet tot de 

annulatiebevoegdheid van de Raad behoort. Waar de verweerder in de nota met opmerkingen aangeeft 

dat de verzoeker niet aantoont dat er in zijn dossier elementen aanwezig zouden zijn waarmee hij ter 

zake rekening diende te houden en waar hij nadien stelt dat de verzoeker door te verwijzen naar de 

situatie in het land van herkomst niet duidelijk maakt waarom het bestuur de aangehaalde 

omstandigheden redelijkerwijze diende te beschouwen als relevant in het kader van het bepalen van de 

duur van het inreisverbod, verliest de verweerder uit het oog dat de verplichting ter zake bij hemzelf rust 

zodat dat het niet aan de vreemdeling staat om elementen aan te brengen die aantonen dat de 

wettelijke maximumtermijn in zijn geval niet mag worden opgelegd (cf. RvS 26 juni 2014, nrs. 227.898 

en 227.900).   

 

3.8 Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat in casu op quasi automatische wijze een inreisverbod voor de 

wettelijke maximumduur van drie jaar opgelegd, zonder uiteenzetting van de redenen die in het 
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specifieke geval van de verzoeker deze wettelijke maximumduur van het inreisverbod verantwoorden. 

De bestreden beslissing is, in het licht van artikel 74/11, §1 van de vreemdelingenwet, niet afdoende 

gemotiveerd wat het bepalen van de termijn van het inreisverbod betreft.   

 

De Raad stelt dan ook de schending vast van de artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, van artikel 62 van 

de vreemdelingenwet en van artikel 74/11, §1 van de vreemdelingenwet. 

 

3.9 Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Een verder onderzoek van de overige grieven dringt zich niet op. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

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

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

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

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 7 februari 2014 tot het opleggen van een inreisverbod van drie 

jaar, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien augustus tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

I. VAN DEN BOSSCHE C. DE GROOTE 

 


