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 nr. 131 275 van 13 oktober 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 7 juli 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 16 mei 2014 tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

Gezien titel Ibis, 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 12 september 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 oktober 

2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. BOTTELIER, die 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 

 

1.1. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 28 januari 2014 ten aanzien van verzoeker de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 16 mei 2014 ten aanzien van verzoeker nogmaals de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.3. Op 16 mei 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tevens de beslissing tot het opleggen van een 
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inreisverbod aan verzoeker. Deze beslissing, die verzoeker op 7 juni 2014 ter kennis werd gebracht, is 

gemotiveerd als volgt: 

 

“De heer 

Naam + voornaam: [K.A.] 

[…] 

nationaliteit: Armenië 

 

wordt een 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 16.05.2014 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: 

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

inreisverbod 3 jaar: 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten dd. 28.01.2014, betekend op 03.02.2014. Aan betrokkene wordt 

de maximumtermijn van 3 jaar opgelegd aangezien betrokkene sedert zijn eerste aanvraag in 

toepassing van artikel 9ter d.d. 05.02.2010 vervolgens nog twee afzonderlijke aanvragen 

(d.d.16.03.2010 en 30.09.2011) in toepassing van artikel 9ter heeft ingediend die allen negatief werden 

afgesloten. Zijn aanvraag in toepassing van artikel 9bis d.d. 18.10.2013 werd ook negatief afgesloten. 

Betrokkene vertoont niet de minste intentie om het grondgebied te verlaten en toont ook niet aan dat hij 

stappen onderneemt om zijn vertrek voor te bereiden.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

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

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

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

1991) en van de artikelen 62 en 74/11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet). 

 

Zijn betoog luidt als volgt: 

  

“[…] 

 

Terwijl de bestreden beslissing niet afdoende motiveert waarom de maximumduur van drie jaar dient te 

worden opgelegd. 

 

Artikel 74/11 §1, tweede lid 2° van de vreemdelingenwet bepaalt dat bij niet-naleving van een 

terugkeerverplichting, een inreisverbod wordt opgelegd van maximum 3 jaar. 

 

Artikel 74/11 §1 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de duur van het inreisverbod wordt bepaald door 

rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval;- dit blijkt ook reeds uit de 

bewoordingen “maximum drie jaar” van art. 74/11, §1 tweede lid van de vreemdelingenwet. 
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In casu wordt een inreisverbod van 3 jaar opgelegd omdat verzoeker niet heeft voldaan aan de 

terugkeerverplichting met vermelding dat verzoeker drie aanvragen (op 05.02.10, 16.03.10 en 30.09.11) 

heeft ingediend in toepassing van art. 9ter en één aanvraag in toepassing van art. 9bis (op 18.10.13), 

die allen negatief werden afgesloten. 

 

Er is geenszins afdoende gemotiveerd waarom een maximaal reisverbod voor 3 jaar zou verantwoord 

zijn. 

 

Immers de drie aanvragen cfr. art. 9ter waarvan sprake betreffen niet verzoeker, doch wel zijn 

echtgenote Mevrouw [A.K.] (!). 

 

Bovendien is er slechts sprake van 2 aanvragen: de aanvraag dd. 16.03.10 betreft eigenlijk een 

aanvulling die werd gebundeld met de aanvraag ingediend op 05.02.10. 

 

Wat betreft de aanvraag cfr. art. 9bis, is thans een cassatieberoep hangende, waarvan geen melding 

wordt gemaakt in de bestreden beslissing. 

 

Het ontbreken van motivering nopens de duur van het inreisverbod schendt artikel 3 van de wet van 

29.07.1991 en artikel 74/11 van de vreemdelingenwet (zie RvV 26.02.14, nr. 119.590). 

 

Het verplicht opleggen van een inreisverbod betekent niet dat daarom geen motivering omtrent de duur 

van het inreisverbod zou vereist zijn (RvS 18.12.13, nr. 225.872). 

 

De bestreden beslissing is niet afdoende gemotiveerd voor wat betreft de duur van het inreisverbod en 

vindt derhalve geen draagkracht […] in haar motieven.” 

 

3.2.1. De Raad merkt op dat uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet en uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 tot doel heeft de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid een beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt 

(RvS 25 september 2002, nr. 110.667; RvS 10 december 2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 

144.471). Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud ervan verzoeker het 

genoemde inzicht verschaft en hem aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Hierbij 

moet worden benadrukt dat verzoekers bewering dat verweerder niet motiveerde waarom hij opteerde 

voor een inreisverbod met een termijn van drie jaar feitelijke grondslag mist. Uit het door verzoeker 

neergelegde verzoekschrift blijkt daarenboven duidelijk dat hij zowel de feitelijke als de juridische 

overwegingen die aan de basis liggen van de bestreden beslissing kent en dat hij op de hoogte is van 

de redenen waarom verweerder koos voor een  inreisverbod dat drie jaar geldt, zodat het doel dat met 

het bestaan van de formele motiveringsplicht wordt beoogd, is bereikt.  

 

Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 wordt niet aangetoond. 

 

3.2.2. Waar verzoeker te kennen geeft van oordeel te zijn dat de motieven die aan de basis liggen van 

de bestreden beslissing niet correct of aanvaardbaar zijn voert hij de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht, die in casu moet worden onderzocht in het raam van de toepassing van artikel 74/11, 

§ 1 van de Vreemdelingenwet. Voormelde wetsbepaling 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. 
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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.” 

 

Het staat in voorliggende zaak niet ter discussie dat verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan een 

verwijderingsmaatregel die hem in het verleden werd ter kennis gebracht en verweerder hem derhalve, 

overeenkomstig artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod kon 

opleggen. Verzoeker houdt evenwel voor dat er geen draagkrachtige motieven bestaan om een 

inreisverbod dat geldt gedurende drie jaar – de in casu door te wetgever bepaalde maximumtermijn – te 

verantwoorden. Hij zet hierbij uiteen dat verweerder weliswaar heeft geduid dat hij van zijn verblijf in het 

Rijk gebruikt maakte om verscheidene aanvragen om tot een verblijf te worden gemachtigd in te dienen 

die niet konden worden ingewilligd, maar dat verweerder hierbij uit het oog verloor dat er slechts twee 

aanvragen waren om op medische gronden tot een verblijf te worden gemachtigd, die daarenboven 

betrekking hadden op zijn echtgenote en dat hij een cassatieberoep instelde tegen het arrest waarbij de 

Raad het beroep verwierp tegen de beslissing die werd genomen inzake een aanvraag om, in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. 

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat verzoeker drie aanvragen indiende om, op grond van 

medische problemen van gezinsleden, tot een verblijf te worden gemachtigd. Het gegeven dat 

verzoeker in deze aanvragen niet aangaf zelf medische problemen te hebben doet geen afbreuk aan de 

vaststelling dat hij deze aanvragen toch indiende. Door te betogen dat hij een beroep instelde tegen het 

arrest waarbij de Raad het beroep verwierp tegen de beslissing waarbij zijn aanvraag om, in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf te worden gemachtigd onontvankelijk werd 

verklaard toont hij ook niet aan dat verweerders vaststelling dat hij deze aanvraag indiende en deze 

aanvraag werd afgewezen incorrect is. 

 

De Raad merkt daarnaast op dat verweerder, op het ogenblik dat hij een afweging maakt om te bepalen 

welke termijn er bij het opleggen van een inreisverbod kan worden gehanteerd, vermag rekening te 

houden met het feit dat een vreemdeling zijn verblijf in het Rijk aanwendde om tal van aanvragen om tot 

een verblijf te worden gemachtigd in te dienen die geen van alle konden worden ingewilligd – wat een 

indicatie kan inhouden dat de betrokken vreemdeling er niet voor terugdeinst de mogelijkheden die de 

verblijfswetgeving hem biedt om verblijfsmachtigingen aan te vragen op een onredelijke wijze aan te 

wenden – en dat verweerder bij zijn beslissing ook de vaststelling kan laten meespelen dat het feit dat 

verzoeker nog geen gevolg gaf aan een hem eerder betekende verwijderingsmaatregel niet het gevolg 

is van een laattijdig handelen, maar voortvloeit uit de manifeste onwil om een overeenkomstig de wet 

genomen verwijderingsmaatregel te respecteren. Verzoeker toont verder niet aan dat verweerder 

gegevens buiten beschouwing heeft gelaten die hem er hadden kunnen toe brengen te beslissen tot een 

inreisverbod met een minder lange geldingsduur. 

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

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

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding beschikt.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet blijkt 

niet.  

    

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker 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.  

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien oktober tweeduizend veertien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


