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 nr. 132 652 van 31 oktober 2014 

in de zaak RvV X 

 

 

 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 Servische nationaliteit te zijn, op 15 juli 2014 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 7 juli 

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 25 september 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 oktober 

2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VANTIEGHEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat T. BRICOUT, 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 (hierna: de gemachtigde) neemt op 7  juli 2014 een beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.2. Op dezelfde dag neemt de gemachtigde een beslissing waarbij een inreisverbod geldig voor een 

termijn van drie jaar wordt opgelegd (bijlage 13sexies). Dit is de bestreden beslissing waarvan 

verzoeker op dezelfde dag in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt: 

 

 “Aan de heer, die verklaart te heten(1): naam: D voornaam: S 
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 (…) nationaliteit: Servië en Montenegro 

In voorkomend geval, ALIAS: xxx 

wordt inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

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

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

begeven. 

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 grand van volgende feiten: 

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

jaar omdat:  

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

X 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

Betrokkene werd op heterdaad betrapt op winkeldiefstal door de politie van Gent (PV […]). Er bestaat 

een risico tot nieuwe schending van de openbare orde. Om deze reden wordt aan betrokkene een 

inreisverbod van 3 jaar opgelegd.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan ingegaan 

worden op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding te zijnen laste te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel haalt verzoeker onder meer de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 

74/11, § 1, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet). Het middel 

luidt als volgt: 

 

“Artikel 8 EVRM stelt: 

1. Eenider heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen immenging van enige openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dat 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

 

In de beslissing wordt gemotiveerd dat verzoeker inderdaad familie heeft in België. De beslissing 

motiveert: Betrokkene werd op heterdaad betrapt op winkeldiefstal door de politie van GENT (PV xxx). 

Er bestaat een risico tot nieuwe schending van de openbare orde. Om deze reden wordt aan betrokkene 

een inreisverbod van 3 jaar opgelegd. 

 

Verwerende partij verwijst aldus in de bestreden beslissing expliciet naar het proces-verbaal dd. 5 juli 

2014. 

 

Uit het proces-verbaal komt tot uiting dat verzoeker inderdaad een familieleven uitoefend met zijn 

partner mevrouw M.B. Zij kennen elkaar al 2 jaar en zijn 1 jaar samen (PV- laatste blad). 

 

Verzoeker stelt vast dat er omtrent zijn relatie niks wordt gemotiveerd. Verwerende partij kan niet ernstig 

voorhouden dat zij niet op de hoogte is van zijn relatie gezien verwerende partij expliciet verwijst naar 

het proces-verbaal alwaar verzoeker expliciet zegt dat hij een relatie heeft met mevrouw Mitra BURIC en 

als sinds 1 jaar met haar samenwoont. 

 

Verzoeker weet dat artikel 8 EVRM en het EVRM op zich geen toegangsticket is tot de lidstaten van de 

conventie. Doch bij het handelen van de lidstaten dienen de lidstaten wel degelijk artikel 8 EVRM in het 

achterhoofd te houden. Een inreisverbod kan een schending van artikel 8 EVRM inhouden. 
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Blijkbaar verschuilt verwerende partij zich op artikel 8 EVRM lid 2 om verzoeker aan verzoeker een 

inreisverbod van 3 jaar op te leggen. Artikel 8 EVRM gaat immers niet zo ver om verwerende partij toe 

te staan om verzoeker gedurende 3 jaar onmogelijk te maken om zijn familieleven te beleven. 

 

Verzoeker stelt vast dat artikel 8 lid 2 EVRM het proportionaliteitsbeginsel handhaaft. De motivering kan 

de toets met het proportionaliteitsbeginsel niet doorstaan. Nergens in de beslissing wordt er een 

afweging gemaakt tussen de belangen van verwerende partij en de belangen van verzoeker die in de 

onmogelijkheid verkeert om gedurende 3 jaar zijn familieleven te beleven. 

 

Nergens worden de belangen van verzoeker en het belang van de Belgische staat. Wat is het belang 

van de Belgische staat in casu. Welk belang heeft verwerende partij om verzoeker 3 jaar binnenkomst in 

het rijk te ontzeggen en hem op deze wijze een fysieke omgang met zijn bijzit te ontzeggen is een groot 

raadsel. Nieuwe schending van de openbare orde? Verzoeker wenst verwerende partij er nu toch wel op 

te wijzen dat verzoeker nog steeds onschuldig is. Er heeft zich echter nog geen rechter uitgesproken 

over het feit of verzoeker wel degelijk schuldig is. Misschien werd het pakje tabak meegenomen uit een 

onweerstaanbare drang conform artikel 71 Sw. Indien dit zo zou zijn is verzoeker totaal onschuldig. 

Artikel 71 Sw stelt: Er is geen misdrijf, wanneer de beschuldigde of de beklaagde op het ogenblik van 

het feit in staat van krankzinningheid was of wanneer hij gedwongen werd door een macht die hij niet 

heeft kunnen weerstaan. 

Verwerende partij stelt zomaar dat verzoeker op heterdaad op winkeldiefstal werd betrapt en er dus een 

risico tot nieuwe schending van de openbare orde zou kunnen zijn. Op heden is er geen sprake van een 

diefstal. Enkel en alleen de strafrechter kan hierover oordelen. Zolang dit niet is gebeurd is verzoeker 

onschuldig en kan het begrip schending van de openbare orde niet tegen verzoeker gebruikt worden. 

Verzoeker kan zich nog steeds beroepen op de verschonings- en uitsluitingsgronden. Zolang er geen 

vonnis of arrest is, is verzoeker nog steeds onschuldig (toepassing artikel 6 EVRM). 

 

Derhalve is er in casu inderdaad een schending van het familie-leven van verzoeker gezien hem de 

uitoefening van zijn familieleven wordt ontzegd en kan het argument van de openbare orde niet gebruikt 

worden gezien verzoeker nog steeds als onschuldig dient te worden aanzien op basis van artikel 6 

EVRM. 

 

Indien verwerende partij verzoeker een inreisverbod wenst op te leggen dient zij minstens te motiveren 

op grond van artikel 8 EVRM gezien verwerende partij via het proces-verbaal op de hoogte is van het 

familieleven. Het argument van schending van de openbare orde kan geen uitwerking vinden gezien 

verzoeker nog steeds onschuldig is. 

 

Ondanks de motivering bij het inreisverbod werd echter geen rekening gehouden met alle omstandig-

heden. In de parlementaire voorbereidingen om de vreemdelingenwet aan te passen aan richtlijn 

2008/115/EG staat: De richtlijn legt echter op dat men tot een individueel onderzoek overgaat, 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). De motivering in de beslissing inreis-

verbod kan moeilijk gezien worden als een individueel onderzoek. Mocht er een individueel onderzoek 

zijn geweest zou verweerster kennis hebben gehad van het feit dat verzoeker een familieleven heeft met 

zijn bijzit M.B., minstens dient zij zich hiervan te vergewissen gezien zij dit heeft gelezen in het proces-

verbaal. Dus van een individueel onderzoek is aldus allerminst sprake. Derhalve is er sowieso al een 

schending van artikel 74/11 par. 1 eerste lid dat stelt: ... door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden.  De motivering lijkt sterkt op een standaard motivering die geen rekening houdt met de 

specifieke kenmerken eigen aan huidige zaak.  

 

Gezien er aldus niet afdoende is gemotiveerd over het feit hoe verzoeker zijn familieleven kan 

uitoefenen nadat het inreisverbod van kracht gaat kan de toets met artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 niet doorstaan. Bovendien is er een schending van artikel 74/11 par. 1, eerste lid Vw. Het 

argument dat verzoeker zich schuldig zou hebben gemaakt aan een diefstal en aldus een gevaar voor 

de openbare orde betekend kan niet worden gebruikt door toepassing van artikel 6 EVRM. Verzoeker is 

onschuldig tot op het ogenblik de strafrechter uitspraak heeft gedaan. 

 

Verwerende partij heeft nagelaten het proportionaliteitsbeginsel die zich in het tweede lid van artikel 8 

bevindt na te leven. Zoals hierboven gesteld heeft verwerende partij geen rekening gehouden met zijn 

verplichting op grond van artikel 8 EVRM. 

 

Het middel is derhalve ernstig. 
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--- 

  

Wat betreft de motivering met betrekking tot de veroordeling. 

 

Verzoeker verwijst naar het gelijkheidsbeginsel artikel 11 Belgische grondwet om te stellen dat ‘s lands 

veiligheid, de openbare veiligheid moeten worden uitgelegd en bekeken te worden zoals in artikel 43 

Vw. Artikel 43 geldt in inderdaad voor onderdanen van de Europese Unie doch er is geen objectieve 

verantwoording waarom derde-landers op een strengere wijze dienen behandeld te worden dan EU 

onderdanen. De Raad van de Europese Unie tezamen met het parlement doet er alles aan om het 

verschil in behandeling van derde-landers en EU-onderdanen af te schaffen. Artikel 43 stelt dat voor 

binnenkomst strafrechtelijke veroordelingen op zich onvoldoende zijn om de binnenkomst van een EU-

onderdaan te verantwoorden. Er dient gekeken te worden naar het feit of verzoeker op heden een 

actueel, werkelijk en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het fundament van de samenleving. Uit 

de beslissing blijkt echter niet dat er gemotiveerd wordt in het kader van verzoeker een gevaar is voor 

het fundament van de maatschappij (dit zijn terroristen).  

 

Hier dient het inreisverbod in het licht te worden gehouden van artikel 3 EVRM. De beslissing gaat 

echter niet na of de maatregel van maar liefst 3 jaar te scheiden van zijn bijzit en toekomstig kind geen 

behandeling is die gekwalificeerd kan worden als een onmenselijk en vernederend in de zin van artikel 3 

EVRM. Verzoeker kan hiervoor verwijzen naar de rechtspraak van de Raad van State (RvS 11 februari 

1994 nr. 46.098). Het weze duidelijk dat verzoeker gedwongen wordt om van zijn bijzit en zijn te 

geboren kind 3 jaar gescheiden te worden werkelijk onmenselijk en vernederd is. Verzoeker wordt aldus 

blootgesteld aan handeling in strijd met artikel 3 EVRM. 

 

Besluit: 

In casu is er aldus een schending van enerzijds artikel 8 waarbij ‘s lands veiligheid, voorkoming van 

strafbare feiten, openbare veiligheid dienen te worden uitgelegd met de begrippen uit de 

vreemdelingenwet conform artikel 43 Vw, die eveneens op grond van het gelijkheidsbeginsel van 

toepassing dienen te zijn op een derde landers zoals verzoeker. Anderzijds is er sprake van een 

vernederende behandeling door de almacht van verwerende partij door verzoeker alle contact met zijn 

bijzit en zijn te geboren kind in september 2014 te ontzeggen waarbij er een schending is van artikel 3 

EVRM. 

 

Verwerende partij is minstens tot een kennelijke onredelijke beslissing gekomen door verzoeker te 

verbieden het land binnen te komen (waardoor hij zijn gezinsleven niet verder kan zetten), hem 3 jaar te 

verbieden om het land binnen de komen en dus zijn te geboren kind en bijzit niet te zien (geen tijdelijke 

scheiding). Een opheffing vragen conform artikel 74/12 Vw biedt geen enkele garantie. Geen enkel 

normaal denkend mens zou tot een dergelijke beslissing komen. 

 

Het redelijkheidsbeginsel in een beginsel van behoorlijk bestuur dat door de administratie zoals 

verwerende partij dient te worden nageleefd. 

 

Het middel is derhalve ernstig.” 

 

3.2. De verwerende partij repliceert in haar nota met opmerkingen als volgt: 

 

“In een eerste middel haalt verzoeker de schending aan van de artikelen 3, 6 en 8 EVRM, artikel 74/11 

§1-1° van de Vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en het redelijkheidsbeginsel.  

Verzoeker betoogt dat in de bestreden beslissing niet wordt verwezen naar de relatie die hij onderhoudt, 

in de zin van artikel 8 EVEM, met Mevrouw M.B, niettegenstaande er melding van wordt gemaakt in het 

PV. Hij vervolgt dat er nog geen rechter zich uitgesproken heeft over het feit of verzoeker wel degelijk 

schuldig is voor de winkeldiefstal.  

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker beweert sedert twee jaar een relatie te 

hebben met zijn partner en reeds één jaar met haar samen te wonen. Hij heeft hier echter nooit melding 

van gemaakt ten aanzien van het Bestuur, noch de nodige stappen ondernomen te hebben om via de 

geijkte procedures die samenleving te officialiseren. Hij wacht ermee tot op het ogenblik dat hij op 

winkeldiefstal wordt betrapt en bevolen wordt het grondgebied te verlaten met inreisverbod.  

Hij toont op geen enkele wijze in concreto aan dat hij hier een privéleven of gezinsleven leidt dat valt 

onder de toepassing van artikel 8 EVRM.  
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“Wanneer een verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het nochtans 

in de eerste plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 

precieze wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te 

tonen, quod non in casu.” (RvV 30 mei 2013, nr. 103.834) 4  

   

Opdat er sprake zou kunnen zijn van een schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens, moet verzoeker aantonen dat er sprake is van en dermate hechte familieband. Er 

moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie van een 

vreemdeling en zijn familie. (RvV, 27 mei 2008, nr. 11.801)  

Krachtens artikel 8, eerste lid van het EVRM heeft ieder recht op respect voor zijn familie- en 

gezinsleven. Het tweede lid van artikel 8 van het EVRM geeft aan onder welke voorwaarden bepaalde 

beperkingen mogelijk zijn op deze grondrechten. Om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van 

het EVRM dient verzoekster te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8, lid 1 van het EVRM. Er 

moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de 

betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228, 29).  

“De vreemdeling dient, in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 

in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte 

relatie tussen de vreemdeling en zijn familie. Verzoekster betoogt dat zij “haar zieke moeder verzorgde 

thuis te Brussel”. Deze loutere bewering wordt niet gestaafd. Derhalve kon het bestuur hiermee geen 

rekening houden en een afweging maken in het licht van het recht vervat in artikel 8 van het EVRM 

Verzoekster maakt geen schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk.” (RvV 22 januari 2013, nr. 

95.535)  

“Bovendien moet er, opdat een vreemdeling zich op artikel 8 van het EVRM zich zou kunnen beroepen, 

immers niet alleen sprake zijn van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens gezin, 

het moet ook nagenoeg onmogelijk zijn voor de vreemdeling om in zijn land van oorsprong een 

familieleven te leiden.” (RvV 9 februari 2010, nr. 38 367)  

Verzoeker beperkt zich tot loutere beweringen die hij niet staaft met een begin van bewijs.  

Conform artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet kan verzoeker de minister of zijn gemachtigde vragen 

het inreisverbod op te heffen of op te schorten omwille van humanitaire redenen.  

Het vermoeden van onschuld dat verzoeker inroept heeft niet tot gevolg dat een bestuur bij het nemen 

van een beslissing niet zou mogen verwijzen naar vastgestelde feiten en dit los van de vraag of deze 

feiten vervolgens nog leiden tot een strafrechterlijke veroordeling.  

De bestreden beslissing heeft ook niet tot gevolg dat verzoeker het recht zou ontzegd worden om zich, 

al dan niet met bijstand van een advocaat, te verdedigen in een eventuele latere strafrechtelijke 

procedure. Verzoeker kan indien dit onontbeerlijk zou zijn, conform artikel 74/12 van de 

Vreemdelingenwet, een tijdelijke opschorting vragen van zijn inreisverbod, met het oog op zijn 

persoonlijke verschijning voor een Belgisch rechtscollege. Verzoeker toont trouwens zelfs niet aan dat 

hij zich voor de correctionele rechtbank zal dienen te verantwoorden en lijkt daarentegen deze 

mogelijkheid te betwijfelen aangezien hij stelt dat zelfs niet duidelijk is of een gerechtelijk onderzoek 

wordt opgestart. Hij blijft derhalve in gebreke aan te tonen dat de bestreden beslissing leidt tot een 

schending van artikel 6 van het EVRM.  

Het enige middel is ongegrond.” 

 

3.3. Wat de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te 

worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of 

het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in 

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan 

(RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298).  

De Raad merkt op dat de verzoeker de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, zodat het middel 

dient te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de 

aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt behandeld in het licht van de 

aangevoerde schending van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet.  
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 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. 

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. 

(…)”. 

 

Uit artikel 74/11, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet volgt dat de minister c.q. staatssecretaris of 

zijn gemachtigde verplicht is een inreisverbod van maximum drie jaar op te leggen “indien voor het 

vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan”, wat hier het geval is.  

 

Overeenkomstig het eerste lid van dezelfde bepaling moet de duur van het inreisverbod worden  vastge-

steld “door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval” (RvS 26 juni 2014, nr. 

227.900; RvS 26 juni 2014, nr. 227.898). 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de vreemdelingen-

wet, 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). 

 

3.3. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker een inreisverbod met de maximumtermijn van drie 

jaar kreeg opgelegd. De motieven die de duur van het inreisverbod verantwoorden, luiden als volgt: 

 

“Betrokkene werd op heterdaad betrapt op winkeldiefstal door de politie van Gent (PV […]). Er bestaat 

een risico tôt nieuwe schending van de openbare orde. Om deze reden wordt aan betrokkene een 

inreisverbod van 3 jaar opgelegd.” 

 

3.4. Verzoeker betoogt dat er evenwel geen rekening werd gehouden met alle omstandigheden eigen 

aan zijn geval noch met het evenredigheidsbeginsel, waarbij hij uitdrukkelijk verwijst naar zijn relatie met 

zijn partner. Verzoeker stelt dat de gemachtigde nochtans van deze relatie op de hoogte was.   

 

Uit nazicht van het administratief dossier blijkt inderdaad dat de gemachtigde kennis had van de voorge-

houden relatie van verzoeker. Zo werd in het PV, waarnaar de bestreden beslissing verwijst, het 

volgende vermeld: “Vraag: Sinds wanneer kent u uw partner en van waar? Antwoord: wij kennen elkaar 

al 2 jaar en wij zijn 1 jaar samen. Wij kennen elkaar vanuit Brussel. Officieel woon ik in […]. Omdat mijn 

partner zwanger is kom ik bij haar in wonen te Gent.”  

In het administratief verslag vreemdelingencontrole is een vak voorbehouden voor “Niet verwante in 

België” waarbij de naam van verzoekers partner wordt vermeld en ‘levensgezellin (zwanger)’ wordt 

vermeld bij het onderdeel ‘verwantschap/relatie’. Het verweer in de nota dat verzoeker ten aanzien van 

het bestuur nooit melding heeft gemaakt van zijn relatie, mist dan ook feitelijke grondslag.  

 

Aldus blijkt genoegzaam dat de gemachtigde op de hoogte was van het feit dat verzoeker uitdrukkelijk 

melding heeft gemaakt van een relatie met zijn zwangere partner.  

 

3.5. Uit de bestreden beslissing blijkt dat bij het bepalen van de duur van het inreisverbod voor een 

termijn van drie jaar, enkel rekening werd gehouden met het feit dat verzoeker op heterdaad werd 
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betrapt op winkeldiefstal. Omdat er volgens de gemachtigde een risico op een nieuwe schending van de 

openbare orde bestaat, wordt aan het inreisverbod een termijn van drie jaar verbonden. 

  

Uit de bestreden beslissing noch uit het administratief dossier blijkt echter dat rekening werd gehouden 

met de overige omstandigheden eigen aan het geval van verzoeker, met name zijn voorgehouden 

relatie met een zwangere partner. Evenmin blijkt uit de bestreden beslissing noch uit het administratief 

dossier dat bij het opleggen van een inreisverbod met een maximumtermijn van drie jaar rekening werd 

gehouden met het evenredigheidsbeginsel.  

 

De gemachtigde geeft aldus geen blijk van het doorvoeren van een afdoende individueel onderzoek 

naar of afweging van de specifieke omstandigheden van verzoekers geval, hoewel de verplichting om 

een dergelijk onderzoek te voeren is vervat in artikel 74/11, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

Bijgevolg moet eveneens worden vastgesteld dat de bestreden beslissing een deugdelijke materiële 

grondslag ontbreekt.  

 

Een schending van artikel 74/11, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet en van de materiële 

motiveringsplicht wordt aangetoond.  

 

Het verweer in de nota dat verzoeker nooit stappen heeft ondernomen om via de geijkte procedures die 

samenleving te officialiseren, laat niet toe anders te besluiten, nu artikel 74/11, § 1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet de gemachtigde een duidelijke onderzoeksplicht oplegt. De verwerende partij meent 

dat verzoeker geen beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM aantoont en stelt 

verder dat conform artikel 74/12 van de vreemdelingenwet verzoeker kan vragen om het inreisverbod op 

te heffen of op te schorten omwille van humanitaire redenen. Dit verweer komt evenwel neer op een a 

posteriori motivering die niet is terug te vinden in de bestreden beslissing noch in het administratief 

dossier. Door a posteriori te pogen een motivering te voorzien, worden de schendingen van de materiële 

motiveringsplicht en artikel 74, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet niet rechtgezet (cf. RvS 28 

oktober 2008, nr. 187.420).  

 

De Raad benadrukt dat elke zaak individueel dient te worden beoordeeld. Andersluidende uitspraken in 

gelijkaardige gevallen zijn in wezen mogelijk zonder dat er sprake is van een aantasting van de rechts-

geldigheid van deze uitspraken en hebben geen bindende precedentswaarde. De Raad dient op zich 

dan ook niet in te gaan op de door verwerende partij aangehaalde rechtspraak (cf. RvS 16 december 

2009, nr. 198.981). 

 

Aangezien het middel in de besproken mate gegrond is en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing, behoeven de overige onderdelen van het middel geen verdere bespreking. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 7 juli 2014 tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 

13sexies) wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig oktober tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


