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 nr. 138 020 van 6 februari 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X - X, 

bBeiden optredend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarig kind 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 IXDE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Mongolische nationaliteit te zijn, in eigen naam 

en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X, op 7 november 2014 hebben ingediend 

om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van 16 

september 2014 tot afgifte van een inreisverbod. De bestreden inreisverboden werden ter kennis 

gebracht op 9 oktober 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 3 december 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

29 januari 2015. 

 

Gehoord het verslag van de rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen, bijgestaan door advocaat S. VAN ROSSEM en 

van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers verklaren van Mongolische nationaliteit te zijn, geboren op 29 juni 1977 en 22 oktober 1976. 

Verzoekers hun minderjarige kind is geboren op 16 augustus 2006. 

 

Op 24 november 2003 dienden verzoekers een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 



  

 

 

RvV  X- Pagina 2 

Op 17 december 2003 nam verweerder een beslissing tot weigering van verblijf, met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26bis). Tegen deze beslissing dienden verzoekers een dringend beroep 

in bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna verkort het CGVS). 

 

Op 16 februari 2004 nam het CGVS een bevestigende beslissing van weigering van verblijf. Tegen deze 

beslissing dienden verzoekers een beroep in bij de Raad van State. Bij arrest nr. 176.805 van 13 

november 2007 beval de Raad van State de schorsing van de bevestigende beslissingen van het 

CGVS. 

 

Op 27 december 2006 dienden verzoekers intussen een aanvraag om machtiging tot verblijf in, in 

toepassing van oud artikel 9.3 van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 17 december 2007 besloot het CGVS om de beslissingen van 16 februari 2004 in te trekken. In het 

arrest nr. 183.140 van 21 mei 2008 verklaarde de Raad van State verzoekers hun beroep derhalve 

zonder voorwerp. 

 

Op 5 maart 2008 weigerde het CGVS intussen opnieuw de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan verzoekers. Tegen deze beslissing stelden verzoekers beroep in bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). In het arrest nr. 17 962 van 29 oktober 2008 

weigerde de Raad eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan 

verzoekers. 

 

Op 30 september 2008 dienden verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in, op grond 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 verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 2 november 2009 actualiseerden verzoekers hun aanvraag tot verblijfsmachtiging op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 27 september 2012 verklaarde verweerder verzoekers hun aanvraag tot verblijfsmachtiging 

overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. Tegen deze beslissing dienden 

verzoekers een beroep in bij de Raad. Bij arrest nr. 108 444 van 22 augustus 2013 verwierp de Raad 

het beroep. 

 

Op 27 september 2012 nam verweerder tevens een beslissing, houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

Op 3 oktober 2013 dienden verzoekers een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in, in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 29 januari 2014 verklaarde verweerder verzoekers hun tweede aanvraag om machtiging tot verblijf 

overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk.  

 

Op 30 januari 2014 nam verweerder eveneens een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Het beroep tegen dit bevel, ingediend bij de Raad, werd verworpen bij arrest 

nr. 130 798 van 3 oktober 2014. 

 

Op 22 mei 2014 dienden verzoekers een derde aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 16 september 2014 verklaarde verweerder deze aanvraag eveneens onontvankelijk. 

 

Op dezelfde dag nam verweerder eveneens de beslissingen tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Op dezelfde dag nam verweerder eveneens de beslissingen tot afgifte van een inreisverbod ten aanzien 

van eerste verzoeker en ten aanzien van tweede verzoekster en hun minderjarig kind (bijlage 13sexies). 

 

 

 

Dit is thans de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“Aan mevrouw, 

 

[…] 

 

beweert bij DVZ eveneens gekend te zijn als B. R., […], 

nationaliteit: Mongolië; en eveneens gekend te zijn als B., K. […] 

wordt een inreisverbod voor twee jaar opgelegd, 

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

voile toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten van 16.09.2014 gaat gepaard met dit inreisverbod, 

Het minderjarige kind, […], volgt de administratieve situatie van betrokkene maar is uitgesloten van 

hieronder vermeld 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 twee jaar omdat: 

o 2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 30.01.2014, 

aan betrokkene betekend op 02.02.2014. 

Er wordt aan betrokkene een termijn van twee jaar inreisverbod op het grondgebied gegeven daar 

betrokkene, na het betekenen van dit bevel, nog geen stappen ondernomen heeft om het grondgebied 

van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten. Daarenboven heeft zij een aanvraag 9bis 

ingediend op 22.05.2014.” 

 

Dit is thans de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Aan de heer, 

 

[…] 

 

beweert bij DVZ eveneens gekend te zijn als L. B.., […], nationaliteit: Mongolië;  

wordt een inreisverbod voor twee jaar opgelegd, 

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

voile toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten van 16.09.2014 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 twee jaar omdat: 

o 2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 30.01.2014, 

aan betrokkene betekend op 02.02.2014. 

Er wordt aan betrokkene een termijn van twee jaar inreisverbod op het grondgebied gegeven daar 

betrokkene, na het betekenen van dit bevel, nog geen stappen ondernomen heeft om het grondgebied 

van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten. Daarenboven heeft hij een aanvraag 9bis 

ingediend op 22.05.2014.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In hun derde middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 28 en 29 van het 

Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 november 1989 

en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 (hierna verkort het Kinderrechtenverdrag) en van artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet. Ze menen dat het inreisverbod het gevolg is van de 

onontvankelijkverklaring van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Ze voeren tot slot een schending aan van de materiële motiveringsplicht. 
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Zij lichten hun derde middel toe als volgt: 

 

“Art 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: “ […]” 

Deze bepaling is een indirecte verwijzing naar het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. 

Het kind van verzoekers heeft het recht op onderwijs. Zij loopt momenteel school in België. Zij moet 

minstens de kans krijgen om het schooljaar af te maken, temeer daar men in dit geval niet kan spreken 

over een ‘land van herkomst’. Het kind is er nog nooit geweest! 

Men kan niet van verzoekers verwachten dat zij hun kind, in de loop van het schooljaar van school 

‘plukken’ om terug te keren naar hun land van herkomst. 

Immers art 28 en art 29 van de Internationale Verklaring betreffende de Rechten van het Kind verklaart 

het volgende: 

Artikel 28 Onderwijs: […] 

Artikel 29 Onderwijsdoelstellingen […] 

Dat het duidelijk is dat het kind van verzoekers het recht heeft op onderwijs, en dat het die kans ook 

moet kunnen krijgen! 

België heeft, als staat die de IVRK heeft ondertekend, de plicht om te waarborgen dat een kind toegang 

heeft tot onderwijs, toch weigert DVZ hier rekening mee te houden in het nemen van hun beslissingen! 

Het kind van verzoekers gaat naar school en volgt hier een opleiding. Zij verdient minstens een kans om 

het schooljaar af te maken. Hier wordt met het welzijn van het kind gespeeld! Dat het duidelijk is dat het 

kind van verzoekers de kans moet krijgen op degelijk onderwijs, en dat een eventuele terugkeer naar 

Mongolië een moeilijk te herstellen ernstig nadeel met zich mee zou brengen ten opzichte van het kind. 

Het kind van verzoekers is hier geboren en opgegroeid. Dat het hier al 8 jaar verblijft en opgevoed wordt 

in een Belgische cultuur. Hoe kan men spreken van een “land van herkomst” van het kind?! Het land 

van herkomst van het kind is België! Dat dienst vreemdelingenzaken op deze wijze het 

zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden en haar beslissingen dus ook niet redelijk te verantwoorden 

zijn. Dat verzoekers erop willen wijzen dat alle elementen in het dossier van verzoekers in zijn geheel 

onderzocht moeten worden. Alvorens een bevel om het grondgebied over te maken moet de DVZ 

steeds rekening houden met alle elementen van het dossier: het langdurig en legaal verblijf van 

verzoekers in België, gezins- en economische situatie, het feit dat het kind van verzoekers hier naar 

school gaat en schoolplichtig is, sociale en culturele integratie in België en het gebrek aan banden met 

het herkomstland. Dat het onredelijk is van DVZ om deze elementen niet in overweging te nemen en 

‘gewoon’ een bevel af te leveren. 

III.4. m.b.t. de regularisatieprocedure van verzoekers 

Dat verzoekers een inreisverbod mochten ontvangen, samen met de negatieve beslissing van hun 

aanvraag tot regularisatie. Dat uiteraard het inreisverbod een gevolg is van de negatieve beslissing van 

hun aanvraag tot regularisatie, ze werden immers op dezelfde dag genomen. 

In arresten 77 128 en 77 130 van uw Raad van 13 maart 2012 oordeelde de algemene vergadering van 

uw Raad dat een beslissing die bestaat uit twee componenten –enerzijds “een beslissing tot beëindiging 

van het verblijfsrecht” en anderzijds een “bevel om het grondgebied te verlaten” een beslissing is die 

één en ondeelbaar is. Dit betekent dat bij vernietiging van de beslissing ook het inreisverbod dient 

vernietigd te worden. Dit blijkt ook zeer duidelijk uit de beslissing dd. 29.04.2014 die de raadsman van 

verzoekers mocht ontvangen en waarin letterlijk vermeld wordt dat de bijlage 13 sexies samenhangt met 

de onontvankelijkheidsbeslissing. Dat de regularisatie of tenminste de weigering ervan dan ook duidelijk 

aan de basis ligt van het afleveren van het inreisverbod terwijl dit niet in de motivering wordt vermeld. 

Dat de motivering van dit bevel dan ook strijdig is met de instructies om het af te leveren en zeker niet 

afdoende gemotiveerd is aangezien er nergens sprake is van de motivering van de weigering tot 

regularisatie.  

 

Ook wat het inreisverbod betreft, werden er reeds verschillende arresten van uw Raad uitgesproken, 

waaruit duidelijk blijkt dat verwerende partij rekening dient te houden met alle elementen in het dossier 

van verzoekers alvorens een inreisverbod op te leggen. 

Arrest nr. 92 111 van 27.11.2012 vermeldt immers het volgende: “ 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 twee jaar zonder enig onderzoek 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 onredelijke wijze heeft gehandeld. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht werd aangenomen.” 

Uit het inreisverbod is echter op geen enkele manier af te leiden dat verwerende partij rekening heeft 

gehouden met het feit dat hun leven in gevaar is in Mongolië, hun blijk van integratie, het feit dat zij geen 
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strafbare feiten hebben gepleegd, hun langdurig verblijf, hun langdurige procedure en het feit dat hun 

kind hier geboren is en alleen in België heeft verbleven en opgroeit en bovendien schoolplichtig is. 

Dat bij het inreisverbod geen rekening gehouden werd met de specifieke situatie, minstens niet 

toegelicht. Dat de motivering van het inreisverbod dan ook strijdig is met de instructies om het af te 

leveren en zeker niet afdoende gemotiveerd is aangezien er geen rekening gehouden werd met alle 

elementen in het dossier van verzoekers en hen ten onrechte een inreisverbod van twee jaar werd 

opgelegd. Dat om deze redenen de bestreden beslissingen dan ook vernietigd en geschorst dienen te 

worden.” 

 

Vooreerst moet de Raad vaststellen dat verzoekers de schending van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet in casu niet dienstig kunnen aanvoeren. Het artikel heeft betrekking op het nemen 

van een beslissing tot verwijdering, terwijl de bestreden beslissingen in casu enkel de inreisverboden 

zijn. Ook verweerder verwijst in de nota met opmerkingen naar de synthesenota van de Dienst 

Vreemdelingenzaken die opmerkingen bevat in het kader van het onderzoek op grond van artikel 74/13 

van de Vreemdelingenwet. Deze opmerkingen kunnen in het licht van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet enkel betrekking hebben op de verwijderingsmaatregelen die niet het voorwerp 

uitmaken van het huidig geschil. 

 

Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kan niet aangenomen worden. 

 

Waar verzoekers de schending van de artikelen 28 en 29 van het Kinderrechtenverdrag aanvoeren, 

wijst de Raad erop dat de artikelen 28 en 29 van het Kinderrechtenverdrag, wat de geest, de inhoud en 

de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere 

reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepalingen 

zijn geen duidelijke en juridisch volledige bepaling die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of 

een strikt omschreven plicht om op een welbepaalde wijze te handelen, opleggen. Aan deze bepalingen 

moet derhalve een directe werking worden ontzegd. De verzoekers kunnen daarom de rechtstreekse 

schending van deze artikelen van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig inroepen (RvS 7 februari 1996, 

nr. 58.032; RvS 11 juni 1996, nr. 60.097; RvS 1 april 1997, nr. 65.754; RvS 16 mei 2009, nr. 2707 (c)). 

 

Een schending van de artikelen 28 en 29 van het Kinderrechtenverdrag wordt bijgevolg niet 

aangenomen.  

 

Anders dan verzoekers voorhouden, ligt de onontvankelijkheidsbeslissing volgend op hun 

regularisatieaanvraag ook niet aan de basis van het afleveren van de inreisverboden aangezien uit de 

motieven van de beslissing blijkt dat de inreisverboden zijn genomen met toepassing van artikel 74/11, § 

1, tweede lid van de Vreemdelingenwet omdat verzoekers niet hebben voldaan aan de 

terugkeerverplichting. Verzoekers kunnen derhalve niet ernstig voorhouden dat de beslissing diende te 

motiveren nopens de weigering van de aanvraag tot verblijfsmachtiging. 

 

Waar verzoekers verwijzen naar de rechtspraak van de algemene vergadering van 13 maart 2012, kan 

dit niet dienstig worden aangevoerd. In casu vechten verzoekers de inreisverboden aan, hetgeen 

geenszins kan worden beschouwd als een beslissing tot beëindiging van verblijf met bevel. In casu blijkt 

heel duidelijk dat de inreisverboden samenhangen met de bevelen om het grondgebied te verlaten van 

16 september 2014. De Raad heeft echter in zijn arrest nr. 138 019 van 6 februari 2015 het beroep 

tegen de voornoemde bevelen verworpen, zodus kan hieruit ook geen vernietiging van de 

inreisverboden voortvloeien. Anderzijds bevestigt de Raad dat de beslissingen houdende de 

inreisverboden volstrekt te scheiden zijn van de beslissingen tot verwijdering in die zin dat zij op 

afzonderlijke motieven zijn gesteund en dat deze motieven eveneens op hun wettigheid en 

rechtmatigheid kunnen worden getoetst. Indien een ingeroepen motiveringsgebrek wordt vastgesteld bij 

de inreisverboden, leidt dit tot hun vernietiging, zonder dat evenwel om die reden de rechtmatigheid van 

de verwijderingsbeslissingen, waarop ze zijn gesteund, in het gedrang komt. 

 

Verzoekers betogen evenwel dat uit rechtspraak van de Raad (RvV 27 november 2012, nr. 92 111) blijkt 

dat men rekening moet houden met alle elementen van het dossier alvorens een inreisverbod op te 

leggen. Zij baseren hun betoog op het arrest en citeren eveneens uit het arrest waarin een schending 

van de materiële motiveringsplicht is vastgesteld omdat zonder enig onderzoek en motivering omtrent 

de specifieke omstandigheden van verzoekers een inreisverbod werd opgelegd voor de 

maximumtermijn van drie jaar (en niet twee jaar zoals verzoekers verkeerdelijk citeren). Verzoekers 

merken in het bijzonder op dat ook bij de inreisverboden in casu geen rekening werd gehouden met hun 

integratie, het feit dat zij geen strafbare feiten zouden gepleegd hebben, hun langdurig verblijf, hun 
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langdurige procedure en het feit dat hun kind hier geboren is en alleen in België heeft verbleven en 

opgroeit en bovendien schoolplichtig is, en er toch inreisverboden van twee jaar werden opgelegd. Ze 

wijzen erop dat ten onrechte inreisverboden van 2 jaar werden opgelegd terwijl geen rekening werd 

gehouden met de specifieke situatie en geciteerde elementen in het dossier. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om 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 haar 

beoordeling 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 beoordeling van de materiële motiveringsplicht, gebeurt in het licht van de toepasselijke 

wetsbepaling, met name artikel 74/11, § 1 van de Vreemdelingenwet.  

 

Artikel 74/11, § 1, eerste en tweede lid van de Vreemdelingenwet 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 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 

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

 

De stukken uit het administratief dossier bevestigen de specifieke omstandigheden door verzoekers 

aangehaald, met name dat zij een asielprocedure hebben gehad van in totaal vier jaar en negen 

maanden en dat eerste verzoeker tijdens zijn legaal verblijf heeft gewerkt onder verschillende 

arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur tijdens legaal verblijf, hetgeen verweerder niet ontkent. 

Evenmin is betwist dat verzoekers een in België geboren kind hebben dat op het ogenblik van de 

bestreden beslissing 8 jaar was en onderhevig is aan de schoolplicht. Verweerder stipt aan dat niet 

aangetoond is dat het kind ook effectief schoolloopt, nu daaromtrent geen attesten werden voorgelegd. 

Uit het feit dat geen attesten werden voorgelegd, staat echter niet zonder meer vast dat de ouders hun 

kind aan de schoolplicht zouden onttrekken. 

 

Waar in de beslissingen wordt verwezen naar de aanvraag om machtiging tot verblijf van 22 mei 2014, 

verduidelijkt verweerder hiermee zijn vaststelling dat verzoekers nog geen stappen hebben ondernomen 

om het grondgebied vrijwillig te verlaten en aan de terugkeerverplichting te voldoen. De verwijzing naar 

het indienen van die verblijfsmachtiging is eigenlijk niet meer dan een illustratie van het motief dat 

verzoekers hebben nagelaten om stappen te ondernemen om het grondgebied te verlaten, en is in 

principe een herhaling van het motief voor het opleggen van het inreisverbod zelf. Nochtans is er 

overeenkomstig artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet wel degelijk een specifieke 

motivering vereist aangaande de duur van het inreisverbod, die bovendien rekening houdt met de 

specifieke elementen eigen aan de zaak (RvS 26 juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900). Maximaal kan het 

vermelden van het feit dat verzoekers nog een aanvraag 9bis hebben ingediend, beschouwd worden als 

rekening houden met een enkele specifieke omstandigheid eigen aan het geval. 

 

De Raad stelt bijgevolg, samen met verzoekers, vast dat de gemachtigde inreisverboden heeft opgelegd 

aan de ouders voor de termijn van twee jaar zonder een afdoende onderzoek naar en motivering 

omtrent de relevante specifieke omstandigheden van verzoekers en de duur van het inreisverbod. 
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Verweerder heeft zich beperkt tot het vaststellen dat niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan en 

dat er geen stappen werden genomen om het grondgebied te verlaten en een aanvraag 9bis werd 

ingediend op 22 mei 2014, hetgeen in casu bezwaarlijk kan worden beschouwd als rekening gehouden 

met alle [dienstige] specifieke omstandigheden eigen aan het geval zoals supra blijkt uit de wil van de 

wetgever.  

 

Zoals eerder gesteld, heeft het onderzoek in het kader van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, 

waarnaar verweerder in de nota verwijst, enkel betrekking op het door dit artikel vereiste onderzoek bij 

het nemen van een verwijderingsbeslissing. Thans worden echter niet de verwijderingsbeslissingen 

aangevochten. Het onderzoek dat volgens deze synthesenota plaatsvond letterlijk “in toepassing van 

artikel 74/13”, kan gezien de draagwijdte van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet enkel betrekking 

hebben op het onderzoek dat plaatsvond bij afgifte van de bijlagen 13. Het is niet gelijk te stellen aan de 

vereiste van artikel 74/11, § 1 van de Vreemdelingenwet dat wel betrekking heeft op inreisverboden en 

waarvan het eerste lid van § 1 vereist dat de duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening 

te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval.  

 

De Raad mag zich niet in de plaats stellen van verweerder om een afweging te maken van alle in casu 

dienstige specifieke omstandigheden, hetgeen zou kunnen blijken uit een afweging tussen de 

elementen die pleiten voor een beperking van de duur van de inreisverboden en de elementen die 

pleiten voor een langere duur van de inreisverboden. Hij kan bijgevolg niet beoordelen of de afweging 

van de door verzoekers aangehaalde elementen die verweerder bekend waren, zoals de duur van de 

asielprocedure van vier jaar en negen maanden, de verschillende voorgelegde arbeidsovereenkomsten 

door eerste verzoeker en het feit dat de ouders een kind van acht jaar hebben dat in België is geboren 

en schoolplichtig is enerzijds en het feit dat verzoekers nog een aanvraag om machtiging tot verblijf 

hebben ingediend anderzijds tot andersluidende beslissingen aanleiding had kunnen geven. Wel moet 

worden vastgesteld dat noch uit het administratief dossier, noch uit de bestreden beslissingen blijkt dat 

met de relevante specifieke omstandigheden van het geval, bij de beoordeling of de motivering van de 

bestreden inreisverboden van twee jaar, werd rekening gehouden.  

 

Gezien de verstrekkende gevolgen van de inreisverboden heeft verweerder in casu op een onredelijke 

wijze gehandeld. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt in de aangegeven mate aangenomen. 

 

Geheel ten overvloede en met vaststelling dat er strikt juridisch gezien geen verband bestaat tussen het 

onontvankelijk verklaren van de aanvraag tot verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet op 16 september 2014 en het afgeven van inreisverboden op dezelfde dag, weze het 

aangestipt dat de inreisverboden van twee jaar verstrekkende gevolgen hebben. Het tijdelijk karakter 

van de vereiste terugkeer van verzoekers, omdat ze geen buitengewone omstandigheden hebben 

aangevoerd die hen toestaan de aanvragen om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet in België in te dienen, is zuiver theoretisch in geval van inreisverboden van 2 jaar.  

 

Het derde middel is in de aangegeven mate gegrond.. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen. 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 verweerder. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van de gemachtigde van 16 september 2014 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 

13sexies) worden vernietigd. 
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Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes februari tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


