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 nr. 136 960 van 23 januari 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

3. X 

4. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die allen verklaren van Albanese nationaliteit te zijn, op 

4 september 2014 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

gemachtigde van de minister van Justitie van 20 augustus 2014 houdende het opleggen van een 

inreisverbod (bijlage 13sexies), aan de verzoekende partijen ter kennis gebracht op 20 augustus 2014. 

 

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 12 december 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 januari 

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

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

de verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, 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 verzoekende partijen, allen van Albanese nationaliteit, komen België binnen op 24 oktober 2011. 

 

1.2. Op 25 oktober 2011 dienen de eerste, de tweede en de derde verzoekende partij een asielaanvraag 

in. Op 21 december 2011 beslist de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 79.079 
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van 13 april 2012 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) eveneens de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming aan de verzoekende partijen. 

 

1.3. Op 22 mei 2012 geeft de gemachtigde van de staatssecretaris aan de eerste, de tweede en de 

derde verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

Bij arrest nr. 93.084 van 7 december 2012 verwerpt de Raad het hiertegen ingestelde beroep. 

 

1.4. Op 19 juli 2012 deelt de gemachtigde van de staatssecretaris aan de burgemeester van Gent mee 

dat de geldigheidsduur van het bevel om het grondgebied te verlaten voor wat betreft de eerste, de 

tweede en de vierde verzoekende partij mag worden verlengd van 22 juli 2012 tot 21 september 2012 

omwille van zwangerschap. 

 

1.5. Op 20 augustus 2014 ontvangen de verzoekende partijen een beslissing houdende bevel om het 

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

 

1.6. Op 20 augustus 2014 wordt de eerste verzoeker een inreisverbod voor drie jaar opgelegd. Dit is de 

eerste bestreden beslissing die op dezelfde dag aan de eerste verzoeker ter kennis wordt gegeven. De 

beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

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: 

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

X 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

Er werd niet aan de terugkeerverplichting voldaan. Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd betekend op 25/05/2012. Hij vroeg uitstel aan van 

dit bevel om het grondgebied te verlaten wegens geboorte van zijn kind. Er werd hem een uitstel tot 

verlaten van het grondgebied toegekend van 22/07/2012 tot 21/09/2012. Hij diende dus uiterlijk op 

21/09/2012 het grondgebied te verlaten. Betrokkene had sindsdien ruimschoots de tijd om zijn 

zelfstandige of vrijwillige terugkeer te organiseren. 

Ondertussen verblijft betrokkene nog steeds in illegaal verblijf. Gezien niet aan de terugkeerverplichting 

werd voldaan, wordt aan betrokkene in toepassing van art. 74/11, §1, 2°, van de wet van 15.12.1980 

een inreisverbod van twee jaar opgelegd. 

(…)” 

 

1.7. Op 20 augustus 2014 wordt de tweede verzoekster een inreisverbod voor drie jaar opgelegd. Dit is 

de tweede bestreden beslissing die op dezelfde dag aan de tweede verzoekster ter kennis wordt 

gegeven. De beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

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: 

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

X 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

Er werd niet aan de terugkeerverplichting voldaan. Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten dat haar werd betekend op 25/05/2012. Zij vroeg uitstel aan van 

dit bevel om het grondgebied te verlaten wegens geboorte van haar kind. Er werd haar een uitstel tot 

verlaten van het grondgebied toegekend van 22/07/2012 tot 21/09/2012. Zij diende dus uiterlijk op 

21/09/2012 het grondgebied te verlaten. Betrokkene had sindsdien ruimschoots de tijd om haar 

zelfstandige of vrijwillige terugkeer te organiseren. Ondertussen verblijft betrokkene nog steeds in 

illegaal verblijf. Gezien niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan, wordt aan betrokkene in 

toepassing van art. 74/11, §1, 2°, van de wet van 15.12.1980 een inreisverbod van 3 jaar opgelegd. 

(…)” 
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1.8. Op 20 augustus 2014 wordt de derde verzoekster een inreisverbod voor drie jaar opgelegd. Dit is 

de derde bestreden beslissing die op dezelfde dag aan de derde verzoekster ter kennis wordt gegeven. 

De beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

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: 

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

X 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

Betrokkene werd door de gemeente Brasschaat 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). 

Een inreisverbod van drie (3) jaar wordt aan betrokkene opgelegd aangezien zij geen gevolg gegeven 

heeft aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar betekend werd op 25.02.2012 en 

aangezien betrokkene werd geïnformeerd over het bevel om het grondgebied te verlaten en de wijze 

waarop men vrijwillig naar het land van herkomst kan terugkeren. 

(…)” 

 

1.9. Op 20 augustus 2014 wordt de vierde verzoekster een inreisverbod voor twee jaar opgelegd. Dit is 

de vierde bestreden beslissing die op dezelfde dag aan de vierde verzoekster ter kennis wordt gegeven. 

De beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

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: 

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

X 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

Er werd niet aan de terugkeerverplichting voldaan. Betrokkene volgde als minderjarige de procedure 

van haar ouders. Haar ouders hebben geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten dat hun betekend werd op 25/05/2012. Zij vroegen uitstel aan van dit bevel om het grondgebied 

te verlaten wegens geboorte van hun kind. Er werd hen een uitstel tot verlaten van het grondgebied 

toegekend van 22/07/2012 tot 21/09/2012. Zij dienden dus samen met hun gezin uiterlijk op 21/09/2012 

het grondgebied te verlaten. Betrokkene heeft ook nadien als meerderjarige geen stappen ondernomen 

om zich in orde te stellen met haar verblijf. Om bovenstaande redenen wordt aan betrokkene een 

inreisverbod van twee jaar opgelegd. 

(…)” 

 

1.10. Op 31 augustus 2014 zijn de verzoekende partijen zonder verzet gerepatrieerd naar Tirana. 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 7, 74/13, 

74/11 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 

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

zorgvuldigheidsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel en van de artikelen 3 

en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: 

EVRM) en het respect voor de menselijke waardigheid. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 
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“5.1. De Dienst Vreemdelingenzaken begaat een manifeste beoordelingsfout, door aan de verzoekende 

partijen mede te delen dat zij het grondgebied dienen te verlaten en hen bijhorend een inreisverbod op 

te leggen. 

 

- 5.1.1. Motiveringsplicht 

 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. 

Overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. 

Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. 

Uit het afgeleverde inreisverbod zou moeten blijken dat de Dienst Vreemdelingenzaken met alle 

feitelijke overwegingen – de specifieke situatie van de betrokken persoon – heeft rekening gehouden – 

quod certa non. 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

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

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

Voornoemde artikelen verplichten de overheid 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). 

 

- 5.1.2. Zorgvuldigheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel 

 

- Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het administratief 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

- Het evenredigheidsbeginsel stelt ertoe dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde 

beslissing neemt. 

 

- Het redelijkheidsbeginsel houdt in dat men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. 

 

Met andere woorden, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na de lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 

 

- 5.1.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na 

te gaan of de (gemachtigde van de) Staatssecretaris bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet 

kennelijk onredelijk tot zijn besluit is gekomen. 

Uit navolgende bespreking is gebleken dat de gemachtigde van de staatssecretaris bovenstaande 

verplichtingen en rechtsbeginselen met de voeten heeft getreden. 

 

5.2. Dat artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet naar hetwelk verwezen wordt in de bestreden 

beslissingen als volgt luidt: 

“§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 3 jaar in de volgende 

gevallen: 

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

2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

 

5.3. Overeenkomstig het artikel 74/11, §2, lid 2 kan de Dienst Vreemdelingenzaken zich in individuele 

gevallen onthouden van het opleggen van een inreisverbod, omwille van humanitaire redenen. 
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“De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in 

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen.” 

Hieruit volgt derhalve dat met een stereotype motivering geen genoegen kan genomen worden, 

aangezien een individuele beoordeling zich opdringt en het mogelijk is dat er humanitaire redenen 

aanwezig kunnen zijn om geen inreisverbod op te leggen. 

De verwerende partij kan zich aldus niet verbergen achter een zogenaamde gebonden bevoegdheid, 

aangezien uit de wettelijke bepalingen blijkt dat de verweerster bij het nemen van een inreisverbod 

rekening dient te houden met de specifieke omstandigheden, humanitaire redenen, eigen aan het geval. 

Na lezing van de bestreden beslissingen dient er echter vastgesteld te worden dat de verwerende partij 

zich schuldig maakt aan een te stereotype motivering. 

Overeenkomstig artikel 74/11, §2, lid 2 kan de Dienst Vreemdelingenzaken zich immers in individuele 

gevallen onthouden van het opleggen van een inreisverbod, omwille van humanitaire redenen. 

Bij het onderzoek naar de specifieke omstandigheden waarin de verzoekers verkeren, dient de Dienst 

Vreemdelingenzaken evident het evenredigheidsbeginsel indachtig te zijn. 

Het mag bij de lezing van de bestreden beslissing duidelijk zijn dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen 

onderzoek doet naar de specifieke omstandigheden die een milder inreisverbod kunnen verantwoorden. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde het volgende in een gelijkaardig dossier van 

inreisverbod: 

“3.7.De Raad wijst erop dat krachtens artikel 74/11, §1, eerste lid van vreemdelingenwet, de duur van 

het inreisverbod dient 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 onderdeel 

betreft van de omzetting 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 

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

In casu, stelt de Raad evenwel vast dat in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd omtrent de 

termijn van het inreisverbod. In de bestreden beslissing wordt op quasi automatische wijze een 

inreisverbod opgelegd voor de maximumtermijn van drie jaar. Waarom deze maximumtermijn wordt 

gehanteerd, wordt niet uiteengezet. 

De Raad vindt in de bestreden beslissing noch in het administratief dossier enige afweging of onderzoek 

terug dat betrekking heeft op de specifieke omstandigheden van verzoeker … 

3.8. Daargelaten de vraag of de aanwezigheid van familie in België een voldoende wegend element is 

om het inreisverbod in te korten, dient de Raad vast te stellen dat waar de gemachtigde een 

inreisverbod oplegt voor de maximale termijn van drie jaar zonder enig onderzoek naar een motivering 

omtrent de specifieke omstandigheden van verzoeker en de duur van het inreisverbod, de gemachtigde, 

gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod, op een kennelijk onredelijke wijze heeft 

gehandeld. 

Een schending dan de materiële motiveringsplicht wordt aangenomen. 

…” 

(Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, arrest 92 111 van 27/11/2012 in de zaak RvV 106 549/II, eigen 

markering) 

 

De Raad voor Vreemdelingenzaken heeft zich aldus reeds uitgesproken omtrent de onwettigheid van de 

té algemene en stereotype motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken inzake inreisverboden. 

Er dient waargenomen te worden dat de kwestieuze beslissing van inreisverbod een te algemene en te 

stereotype motivering bevat. 

Deze beslissing is dan ook nietig. 

 

5.4. Zoals reeds gesteld bepaalt artikel 74/11, §2, lid 2 Vreemdelingenwet uitdrukkelijk dat er rekening 

dient gehouden te worden met de humanitaire redenen. 

Deze zijn in casu wel degelijk aanwezig. 

Verzoekers hebben immers een sociaal leven uitgebouwd in België: 

- Zij hebben in België familie met verblijfsrecht ; 

- De kinderen lopen school in België ; 

- verzoekers beheersen de Nederlandse taal perfect. 
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Een inreisverbod zorgt ervoor dat verzoekers niet in staat zullen zijn om hun familie en vrienden hier te 

bezoeken. 

Bovendien liepen de kinderen onderwijs in België. De oudste kinderen C(…) A(…) en C(…) A(…) 

volgden een opleiding tot verpleegster en automechanieker. Zij zijn volledig geïntegreerd, behaalden 

uitstekende resultaten en hebben hier een groot netwerk van vrienden uitgebouwd. 

Een dergelijke duur waarbij men gescheiden wordt van familie en vrienden, kan niet aanvaard worden 

als een redelijke termijn. 

 

5.5. Verder dient opgemerkt te worden dat met betrekking tot verzoekers C(…) R(…), C(…) L(…) en 

C(…) S(…) een inreisverbod van 3 jaar wordt opgelegd. Verzoekster C(…) A(…) krijgt een inreisverbod 

van 2 jaar opgelegd. 

Echter kan nergens uit de motivering van afgeleid worden waarom de Dienst Vreemdelingenzaken een 

verschil in termijnen oplegt. 

Uit de stereotype motivering blijkt nergens waarom in hoofde van de eerste 3 verzoekende partijen de 

maximumtermijn van 3 jaar gerechtvaardigd is, maar met betrekking tot de 4de verzoekende partij een 

andere termijn wordt opgelegd. 

Het moge duidelijk zijn dat er geen sprake is van degelijk ondersteunde beslissingen , maar deze 

beslissingen louter gebaseerd zijn op willekeur in hoofde van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

De beslissingen tot inreisverbod dienen dan ook vernietigd te worden” 

 

2.2. In haar nota met opmerkingen antwoordt de verwerende partij hierop als volgt: 

 

“Verzoekers stellen een schendig voor van de artikelen 7, 74/13, 74/11, 62 van de vreemdelingenwet, 

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

bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel, van de artikelen 3 en 8 EVRM. 

 

Zij betogen dat met een stereotiepe motivering geen genoegen kan worden genomen. Zij verwijzen naar 

arrest nr. 92.111 van 27 november 2012 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarin de Raad 

zich uitsprak over de onwettigheid van de te algemene en stereotype motivering van de verwerende 

partij inzake inreisverboden. Ze stellen een sociaal leven te hebben uitgebouwd in België, familie met 

verblijfsrecht te hebben, dat de kinderen in België school lopen en de Nederlandse taal perfect beheren. 

Uit de beslissingen kan niet worden afgeleid waarom er ten aanzien van C(…) A(…) een inreisverbod 

van twee jaar wordt opgelegd en ten aanzien van de andere verzoekers een inreisverbod van 3 jaar. Het 

verschil in termijn zou niet gemotiveerd zijn. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat ten aanzien van de drie verzoekers, C(…) 

R(…),C(…) L(…), (ouders van C(…) A(…)) en C(…) S(…),  een inreisverbod van drie jaren werd 

opgelegd en dat inderdaad ten aanzien van mevr. C(…) A(…) een inreisverbod van 2 jaar werd 

opgelegd. 

 

Ten aanzien van C(…) R(…),  en C(…) L(…) werd de bestreden beslissing als volgt gemotiveerd: 

“(…)” 

 

Uit voormelde beslissing blijkt dat er wel degelijk gemotiveerd werd omtrent de termijn van drie jaar, 

zijnde enerzijds omdat er geen gevolg werd gegeven aan een eerder bevel van 25 mei 2012 en 

anderzijds omdat verzoekers nog steeds op illegale wijze in het Rijk verblijven en geruime tijd de 

mogelijkheid hadden om vrijwillig terug te keren. 

 

Ten aanzien van C(…) S(…) werd het inreisverbod als volgt gemotiveerd: 

“(…)” 

 

Ook ten aanzien van C(…) S(…), werd expliciet gemotiveerd dat er een termijn van drie jaar werd 

opgelegd omdat er niet voldaan werd aan de wettelijke verplichting om het grondgebied te verlaten. 

 

Ten aanzien van C(…) A(…), die minderjarig was op het moment dat er ten aanzien van haar ouders 

een bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen (bijlage 13quinquies), werd onder meer het 

volgende gesteld: 

“(…)” 
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In tegenstelling tot wat verzoekers voorhouden werd er wel degelijk gemotiveerd waarom er aan C(…) 

A(…), een inreisverbod van 2 jaar werd opgelegd. Immers, zoals blijkt uit de bestreden beslissing werd 

er ten aanzien van haar geen bevel om het grondgebied te verlaten genomen, doch wel ten aanzien van 

haar ouders op het moment dat zij minderjarig was. Er werd daarenboven in de beslissing benadrukt dat 

zij als meerderjarige evenmin stappen ondernomen heeft om zich in de regel te stellen met haar verblijf. 

 

Verzoekers weerleggen de motiveringen, die voorzien zijn in de bestreden beslissing, op geen enkele 

wijze. 

 

Het arrest nr. 92.111 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarnaar verzoekers in hun 

verzoekschrift verwijzen, handelde over een beslissing houdende het opleggen van een inreisverbod dat 

onder meer als volgt werd gemotiveerd: 

 

“Directe repatriëring: Het is noodzakelijk om betrokkene ter beschikking van Dienst 

Vreemdelingenzaken 

te weerhouden om hem aan boord te laten gaan van de eerst volgende vlucht met bestemming Tirana 

■ In uitvoering van artikel 74/11, §1, tweede lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de 

beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van drie jaar omdat: 

■ 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 
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□ 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Betrokkene werd opgepakt door de Politie van Brussel nav een winkeldiefstal. Hij was niet in het bezit 

van enige idenditeitsdocumenten.”” 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde omtrent de motivering onder meer wat volgt: 

 

“In casu, stelt de Raad evenwel vast dat in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd omtrent de 

termijn van het inreisverbod. In de bestreden beslissing wordt op quasi automatische wijze een 

inreisverbod opgelegd voor de maximumtermijn van drie jaar. Waarom deze maximumtermijn wordt 

gehanteerd, wordt niet uiteengezet. De Raad vindt in de bestreden beslissing noch in het administratief 

dossier enige afweging of onderzoek terug dat betrekking heeft op de specifieke omstandigheden van 

verzoeker, hoewel de verzoeker tijdens zijn verhoor door de politie van Brussel aangaf dat hij in België 

was omwille van het bijwonen van het huwelijk van een neef alsook dat hij in Bockstael logeerde bij zijn 

neven. Dit verhoor is gehecht aan het PV nr. (…) waar in de bestreden beslissing naar wordt verwezen 

en bevindt zich in het administratief dossier. 

3.8. Daargelaten de vraag of de aanwezigheid van familie in België een voldoende wegend element is 

om het inreisverbod in te korten, dient de Raad vast te stellen dat waar de gemachtigde een 

inreisverbod oplegt voor de maximale termijn van drie jaar zonder enig onderzoek naar en motivering 

omtrent de specifieke omstandigheden van verzoeker en de duur van het inreisverbod, de gemachtigde, 

gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod, op een kennelijk onredelijke wijze heeft 

gehandeld.” 

 

In voormeld arrest oordeelde de Raad derhalve dat de verwerende partij geen blijk heeft gegeven van 

de afweging van de informatie die verzoeker kenbaar had gemaakt tijdens zijn verhoor bij de politie. 

 

Verzoekers tonen thans niet aan op welke wijze zij zich in dezelfde situatie zouden bevinden als de 

situatie die beschreven wordt in het arrest waarnaar zij verwijzen. Verzoekers kunnen zich derhalve niet 

dienstig beroepen op het arrest nr. 92.111 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen daar zij niet 

aantonen dat hun situatie gelijkaardig is. 

 

Waar zij zich thans beroepen op artikel 8 EVRM en menen dat zij nog andere familieleden in België 

hebben, laten zij dit na aan te tonen. Daar de bestreden beslissingen genomen werden ten aanzien van 

alle gezinsleden en uit het administratief dossier bovendien blijkt dat verzoekers nog familie zouden 

hebben in het land van herkomst (zie identificatieformulier blz. 4 “29/08/2014 melding vertrek gedaan. 

Familie verklaart (voorlopig) dat ze zullen vertrekken. Ze zeggen ook dat ze nog familie in Albanië 

hebben en dat ze een verblijfsplaats hebben daar.”) 

 

Verzoekers tonen niet aan dat er elementen zouden zijn betreffende de artikelen 3 en 8 EVRM die door 

de verwerende partij zouden zijn veronachtzaamd bij het nemen van de beslissing. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in arrest nr. 126.207 d.d. 25 juni 2014 als volgt: 

 

“De verzoekende partij betwist bovendien niet dat zij geen gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel 

en dat zij betrapt werd op werken zonder arbeidskaart, doch zij tracht voor deze feitelijke vaststellingen 

een verschoning op te geven. Evenwel doet het betoog van de verzoekende partij dat het haar niet 

verweten kan worden geen gevolg te hebben gegeven aan het eerder bevel omdat zij minderjarig was 

en dit dus de uitsluitende keuze van haar moeder was en dat het niet haar bedoeling was om zwartwerk 

te verrichten, niets af aan de feitelijke vaststellingen. De verzoekende partij heeft immers niet voldaan 

aan haar terugkeerverplichting. Nergens wordt in de wet aangegeven dat deze verplichting niet zou 

gelden indien de betrokkene bij het eerste bevel minderjarig is. 

In casu wordt wel degelijk gemotiveerd waarom gekozen wordt voor een maximumtermijn van drie jaar.” 

(eigen onderlijning) 

 

Verzoekers tonen niet aan als zouden de bestreden beslissingen niet afdoende gemotiveerd zijn. 

 

Het enig middel is ongegrond.” 

 

2.3.1. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving van de door de bestreden 

beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop die rechtsregel of 

rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 22 januari 2010, nr. 199.798). Voor 

zover het middel geput is uit “het respect voor de menselijke waardigheid", is het niet van aard dat het 

tot de vernietiging van de bestreden beslissing kan leiden, vermits geen schending van een rechtsregel 

of rechtsprincipe wordt aangevoerd. De verzoekende partijen zetten bovendien nergens in hun 

verzoekschrift uiteen op welke wijze zij de artikelen 7 en 74/13 van de Vreemdelingenwet en de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM door de bestreden beslissingen geschonden achten. Het enig middel is, 

wat dit betreft, niet-ontvankelijk. 

 

2.3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, 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 casu wordt in de motieven van de bestreden beslissingen verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 74/11, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet. Tevens 

bevatten de beslissingen een motivering in feite, met name dat niet aan de terugkeerverplichting werd 

voldaan. In elke beslissing wordt dan nog verder ingegaan op de feitelijke eigenheden van elk dossier. 

De verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

2.3.3. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekende partijen de motieven van de 

bestreden beslissingen kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

De verzoekende partijen voeren bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat 

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 situatie 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 verzoekende partijen beweren dat de “kwestieuze beslissing van inreisverbod een te algemene en te 

stereotype motivering bevat” en pogen dit te staven aan de hand van de vaststelling dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen zich reeds heeft uitgesproken “omtrent de onwettigheid van de té algemene 

en stereotype motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken inzake inreisverboden”. Zij laten evenwel 

na te verduidelijken welke van de vier bestreden beslissingen “de kwestieuze beslissing van 
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inreisverbod” is die een te algemene en te stereotype motivering bevat. In de eerste, de tweede en de 

vierde bestreden beslissing wordt concreet gewezen op de omstandigheid dat uitstel tot verlaten van het 

grondgebied werd toegekend van 22 juli 2012 tot 21 september 2012 wegens de geboorte van het kind 

van de eerste en de tweede verzoekende partij. In de derde bestreden beslissing wordt concreet 

gewezen op het feit dat “betrokkene werd geïnformeerd over het bevel om het grondgebied te verlaten 

en de wijze waarop men vrijwillig naar het land van herkomst kan terugkeren”. Deze motiveringen, die 

alleen al onderling verschillen, betreffen dus wel degelijk de specifieke situatie van elk van de 

verzoekende partijen en kunnen bijgevolg niet als een “te algemene en te stereotype motivering” worden 

beschouwd. De verzoekende partijen geven niet aan waarin het stereotype karakter van de in deze zaak 

bestreden beslissingen precies zou bestaan. Zij maken evenmin aannemelijk dat hun zaak gelijkaardig 

is aan die in het arrest waaruit zij citeren. Door niet in concreto te argumenteren in welk opzicht de 

bestreden beslissingen stereotiep zouden zijn, tonen de verzoekende partijen niet aan dat deze 

beslissingen effectief behept zijn met een stereotype motivering. Het komt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet toe dit in de plaats van de verzoekende partijen te gaan doen. Ten 

overvloede wordt er nog op gewezen dat het loutere feit dat een beslissing gemotiveerd zou zijn met 

algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotype, geijkte en 

gestandaardiseerde motivering, op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar 

behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

2.3.4. Artikel 74/11, § 1, eerste en tweede lid, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Artikel 74/11, § 2, tweede lid, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in 

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen.” 

 

Als humanitaire redenen halen de verzoekende partijen in hun verzoekschrift aan dat zij een sociaal 

leven hebben uitgebouwd in België door met name aldaar familie te hebben met verblijfsrecht, kinderen 

te hebben die daar school lopen en de Nederlandse taal te beheersen. Uit het tijdstip waarop de 

bestreden beslissingen werden genomen, met name 20 augustus 2014 en dus tijdens de 

vakantieperiode, blijkt dat terdege rekening werd gehouden met het feit dat de kinderen school lopen in 

België. Met de bestreden beslissingen wordt bovendien aan het ganse gezin van de verzoekende 

partijen een inreisverbod opgelegd, zodat niet aannemelijk wordt gemaakt dat met hun gezinssituatie 

geen rekening werd gehouden. De verzoekende partijen beweren wel dat zij in België familie met 

verblijfsrecht hebben, doch zij geven niet aan om welke familieleden het concreet gaat en brengen van 

dit gegeven evenmin enig begin van bewijs aan. Daarnaast maken de verzoekende partijen door te 

wijzen op hun perfecte Nederlandse taalbeheersing allerminst aannemelijk dat hen om humanitaire 

redenen geen inreisverbod zou mogen worden opgelegd, temeer nu nergens uit blijkt dat zij de taal van 

hun thuisland niet (meer) zouden beheersen. 

 

Een schending van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet kan bijgevolg niet worden aangenomen. 

 

2.3.5. Tenslotte voeren de verzoekende partijen aan dat nergens uit de motivering van de bestreden 

beslissingen kan worden afgeleid waarom de Dienst Vreemdelingenzaken een verschil in termijnen 

oplegt, met name een inreisverbod van drie jaar voor de eerste, de tweede en de derde verzoekende 

partij tegenover een inreisverbod van twee jaar voor de vierde verzoekende partij. De bestreden 

beslissingen zouden “louter gebaseerd zijn op willekeur in hoofde van de Dienst Vreemdelingenzaken”. 

 

Er dient op te worden gewezen dat, zoals de verzoekende partijen hiervoor reeds terecht aanhaalden, 

ingevolge artikel 74/11, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet de duur van het inreisverbod wordt 

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

de bestreden beslissingen blijkt dat ten aanzien van de vierde verzoekende partij rekening werd 

gehouden met de omstandigheid dat zij “als minderjarige de procedure van haar ouders (volgde)”, doch 

dat zij “ook nadien als meerderjarige geen stappen ondernomen (heeft) om zich in orde te stellen met 
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haar verblijf”. Om deze specifieke redenen, die niet gelden voor de overige verzoekende partijen, wordt 

aan de vierde verzoekende partij een inreisverbod van twee jaar opgelegd. Bijgevolg maken de 

verzoekende partijen niet aannemelijk dat willekeur in hoofde van de verwerende partij ertoe geleid zou 

hebben dat in de bestreden beslissingen een verschil in termijn wordt opgelegd. 

 

De verzoekende partijen maken niet aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris op basis 

van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissingen is 

gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

2.3.6. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de voorgaande 

bespreking is gebleken dat de gemachtigde van de staatssecretaris op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet 

worden aangenomen. 

 

2.3.7. Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de uitoefening 

van haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het redelijkheidsbeginsel 

kan slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur 

ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer 

het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de 

motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). In de bestreden 

beslissing worden de motieven op grond waarvan de gemachtigde tot het opleggen van een 

inreisverbod heeft besloten opgesomd. De gemachtigde heeft enkel gebruik gemaakt van de hem bij 

wet toegekende bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat voorafgaat, niet op een kennelijk onredelijke 

wijze tot zijn besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de gemachtigde bij het 

nemen van de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel heeft geschonden. 

 

2.3.8. Het enig middel is in al zijn onderdelen ongegrond. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig januari tweeduizend vijftien 

door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


