
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 147 079 van 4 juni 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 23 februari 2015 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid en de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 13 februari 2015 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) en van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 13 februari 2015 tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies), beide 

aan de verzoeker ter kennis gebracht op 13 februari 2015. 

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gezien het arrest nr. 139 815 van 26 februari 2015 waarbij de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Gezien de vraag tot voortzetting van de procedure ingediend door de verzoekende partij op 

2 maart 2015 op basis van artikel 39, § 2, van het PR RvV. 

 

Gelet op de beschikking van 2 april 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 april 2015. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. MERVILDE, die loco advocaat J. VANSPEYBROUCK 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. 

MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 13 februari 2015 ontvangt de verzoeker een beslissing houdende bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit is de eerste bestreden 

beslissing die op 13 februari 2015 aan de verzoeker ter kennis wordt gegeven. 

 

1.2. Op 13 februari 2015 wordt de verzoeker tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor drie jaar 

opgelegd. Dit is de tweede bestreden beslissing die op 13 februari 2015 aan de verzoeker ter kennis 

wordt gegeven. Deze 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:  

jaar omdat: 

 

   2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

 

Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in België. Er is dus een risico op onderduiken. Bovendien 

werd betrokkene op 12.02.2015 door de politie van Brugge aangetroffen in de laadruimte van een Britse 

bestelwagen in een poging de grens illegaal te overschrijden.  Daarom wordt hem geen enkele termijn 

om het grondgebied te verlaten toegestaan en wordt hem bovendien een inreisverbod van drie jaar 

opgelegd. 

(…)” 

 

1.3. Op 27 februari 2015 wordt de verzoeker gerepatrieerd naar Albanië. 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen 

van de verzoeker. 

 

2.2. In zijn verzoek tot voortzetting wenst de verzoeker enkel de voortzetting van de procedure inzake 

zijn beroep tot nietigverklaring van de tweede bestreden beslissing, met name de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 13 februari 2015 tot het opleggen van 

een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

In zijn verzoek tot voortzetting wenst de verzoeker enkel de voortzetting van de procedure inzake zijn 

beroep tot nietigverklaring van de tweede bestreden beslissing, met name de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 13 februari 2015 tot het opleggen van 

een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

De verzoeker doet bijgevolg afstand van zijn beroep tot nietigverklaring van de eerste bestreden 

beslissing, dat overigens door zijn repatriëring op 27 februari 2015 zonder voorwerp is geworden. Het 

beroep is dan ook niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de beslissing van de gemachtigde van 

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) 

van 13 februari 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het 

oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

 

 

 

 

4. Onderzoek van het beroep 
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Overeenkomstig artikel 39/81, zevende 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) doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie, behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

4.1. In een enig middel van zijn synthesememorie voert de verzoeker een schending aan van artikel 

74/14, § 1, van de Vreemdelingenwet, van het redelijkheidsbeginsel, van het motiveringsbeginsel, van 

het zorgvuldigheidsbeginsel en van het vermoeden van onschuld ex artikel 6, tweede lid, 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). 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Doordat de DVZ verzoeker geen termijn heeft toegestaan om het grondgebied te verlaten door te 

stellen dat er een risico bestond op onderduiken (overeenkomstig artikel 74/14, §3, 1° 

Vreemdelingenwet) en dat verzoeker een gevaar was voor de openbare orde (overeenkomstig artikel 

74/14, §3, 3° Vreemdelingenwet), waardoor hem overeenkomstig artikel 74/11, §1, tweede lid, 1° 

Vreemdelingenwet automatisch een inreisverbod van 3 jaar werd opgelegd. 

 

Terwijl verzoeker over de vereiste binnenkomstdocumenten beschikte om legaal in België te verblijven 

voor een periode van minder dan 3 maanden overeenkomstig artikel 6, eerste lid Vreemdelingenwet 

(stuk 1) en er geen sprake van risico tot onderduiken of gevaar voor de openbare orde kon zijn. 

 

Dat verzoeker gezien zijn paspoort in feite legaal op het Belgisch grondgebied mocht verblijven en hij - 

eens geconfronteerd met de beslissingen - ook herhaald de wil heeft uitgedrukt om vrijwillig mee te 

willen werken aan de uitvoering van de beslissing tot terugleiding, en er dus ook absoluut geen risico op 

onderduiken voorhanden was. Verzoeker is dan ook op 27 februari 2015 teruggekeerd naar zijn 

herkomstland Albanië. 

 

Dat het aangehaalde gevaar voor de openbare orde door een mogelijke illegale grensoverschrijding 

louter berust op vermoedens, daar verzoeker in een Britse bestelwagen reisde. 

 

Dat deze vermoedens echter niet hard gemaakt kunnen worden aan de hand van andere bewijzen 

lastens verzoeker. 

 

Dat er te snel verkeerde conclusies zijn getrokken door de politie van Brugge. Verzoeker is trouwens 

niet veroordeeld en zelfs nog niet eens vervolgd voor de feiten, waardoor er bijgevolg een schending 

van het vermoeden van onschuld (artikel 6.2 EVRM) voorhanden is. 

 

Dat de DVZ ter motivering van haar beslissing louter aanhaalt dat verzoeker aangetroffen werd in een 

Britse bestelwagen, dat er een - vermeende - poging tot illegale grensoverschrijding was en verder 

volstaat in het verwijzen naar het PV-nummer van de politie van Brugge. Dat het proces- verbaal van de 

politie van Brugge echter ook erg summier is. De politie volstaat erin aile personen die aangetroffen 

werden in de Britse bestelwagen op te sommen en trekt voor elk van hen dezelfde conclusie, zijnde dat 

ze een poging tot illegale grensoverschrijding wouden ondernemen en hier elk 6000 EUR voor zouden 

betaald hebben. Vooreerst blijkt duidelijk dat er geen individuele beoordeling naar de motieven en 

reisdocumenten gemaakt werd per aangetroffen persoon in de bestelwagen. Verder valt ook op te 

merken dat de DVZ in haar beslissing met geen woord spreekt over het aantreffen van meerdere 

personen, noch over het betalen van 6000 EUR per persoon. Verzoeker is nochtans formeel in zijn 

bedoelingen, namelijk dat hij de intentie had om door te reizen naar Parijs (Frankrijk), wat hem gezien 

zijn paspoort - waarover de overige aanwezigen in de bestelwagen mogelijks niet beschikten - perfect 

legaal mogelijk was. 

 

Dat voormelde motivering, door het louter verwijzen naar een bovendien erg summier en onzorgvuldig 

proces-verbaal, bijgevolg tekort komt aan de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Dat verzoeker overeenkomstig artikel 74/14, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet in principe recht 

had op een termijn van 7 tot 30 dagen om het grondgebied te verlaten, daar er geen risico op 

onderduiken bestond en hij geen gevaar uitmaakte voor de openbare orde. 
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Dat er op heden zeker geen sprake meer is van een risico op onderduiken of een gevaar voor de 

openbare orde, daar hij terug is gekeerd naar zijn herkomstland Albanië. 

 

Dat wanneer verzoeker een termijn toegestaan zou zijn geworden om het grondgebied te verlaten, het 

automatisch opgelegde inreisverbod overeenkomstig artikel 74/11, tweede lid, 1° Vreemdelingenwet 

geen stand zou kunnen houden. 

 

Dat het ook absoluut niet redelijk is om verzoeker een inreisverbod van 3 jaar voor België, maar vooral 

voor de gehele Schengenzone, op te leggen louter op basis van vermoedens van poging tot illegale 

grensoverschrijding. 

 

Dat verzoeker bijgevolg het inreisverbod vernietigd wenst te zien. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

4.2.1.1. Artikel 39/60 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de partijen en hun advocaat ter 

terechtzitting hun opmerkingen mondeling mogen voordragen en dat geen andere middelen mogen 

worden aangevoerd dan die welke in het verzoekschrift of de nota uiteengezet zijn. 

 

Een middel moet in principe in het inleidend verzoekschrift worden ontwikkeld, tenzij de grondslag ervan 

pas later aan het licht komt. Het is ook nieuw indien het in het verzoekschrift is ontwikkeld, doch indien 

er in latere procedurestukken, zoals in de synthesememorie voor de Raad, een andere invulling of 

draagwijdte aan wordt gegeven (RvS 26 juni 2014, nr. 227.901). 

 

In casu heeft de verzoeker in het inleidend verzoekschrift, waarbij de schorsing van de tenuitvoerlegging 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid en de nietigverklaring van de bestreden beslissing werd gevraagd, 

in een eerste middel de schending aangevoerd van artikel 7, eerste lid, van de Vreemdelingenwet en 

van het redelijkheidsbeginsel. In een tweede middel werd de schending aangevoerd van artikel 74/14, 

§ 1, van de Vreemdelingenwet en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

In de synthesememorie, waarin het eerste middel van het inleidend verzoekschrift niet meer wordt 

opgenomen, voert de verzoeker (onder meer) een schending van het motiveringsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het vermoeden van onschuld ex artikel 6, tweede lid, van het EVRM. De 

verzoeker kan de schending van deze bepalingen evenwel niet voor het eerst in zijn synthesememorie 

aanvoeren. Het enig middel is bijgevolg, in zoverre de schending van het motiveringsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het vermoeden van onschuld ex artikel 6, tweede lid, van het EVRM 

wordt aangevoerd, onontvankelijk. 

 

4.2.1.2. Artikel 74/14, § 1, van de Vreemdelingenwet bepaalt welke termijn een beslissing tot 

verwijdering moet vermelden om vrijwillig het grondgebied te verlaten. Deze bepaling heeft enkel 

betrekking op een beslissing tot verwijdering. Een beslissing tot verwijdering wordt in artikel 1, 6°, van 

de Vreemdelingenwet gedefinieerd als “de beslissing die de illegaliteit van het verblijf van een 

vreemdeling vaststelt en een terugkeerverplichting oplegt”. De thans bestreden beslissing betreft 

evenwel een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod. Een inreisverbod wordt in artikel 1, 8°, 

van de Vreemdelingenwet gedefinieerd als “de beslissing waarbij de toegang tot en het verblijf op het 

grondgebied van de lidstaten voor een bepaalde termijn wordt verboden, die kan samengaan met een 

beslissing tot verwijdering”. Artikel 74/14, § 1, van de Vreemdelingenwet heeft geen betrekking op een 

inreisverbod. De schending van artikel 74/14, § 1, van de Vreemdelingenwet kan dan ook niet dienstig 

worden aangevoerd tegen de thans bestreden beslissing tot het opleggen van een inreisverbod. 

 

4.2.2. 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 opgesomd op grond waarvan de gemachtigde tot het opleggen van een 

inreisverbod van drie jaar heeft besloten, namelijk omdat in de beslissing tot verwijdering van 
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13 februari 2015 voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan. De gemachtigde heeft 

enkel gebruik gemaakt van de hem bij artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1°, van de Vreemdelingenwet 

toegekende bevoegdheden en is hierbij, gelet op het gebonden karakter van zijn bevoegdheid tot het 

opleggen van een inreisverbod, niet op een kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit gekomen. De 

verzoeker gaat er aan voorbij dat de temporele en territoriale reikwijdte van het inreisverbod niet “louter 

op basis van vermoedens van poging tot illegale grensoverschrijding” wordt bepaald, doch tevens omdat 

hij “geen officiële verblijfplaats in België (heeft)” en er “dus een risico op onderduiken (is)”. Hij maakt dan 

ook niet aannemelijk dat het kennelijk onredelijk zou zijn om hem een inreisverbod van drie jaar voor de 

gehele Schengenzone op te leggen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de gemachtigde bij het 

nemen van de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel heeft geschonden. 

 

4.2.3. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, 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 vier juni 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 

 


