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 nr. 147 310 van 8 juni 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 8 april 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 19 

februari 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis 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 onontvankelijk verklaard wordt en van de beslissing van diezelfde gemachtigde van 

19 februari 2014 houdende een inreisverbod. 

 

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 18 maart 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 april 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. FRERE, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 26 juni 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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: de vreemdelingenwet). 

 

1.2 Op 19 november 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing houdende 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Deze beslissing wordt op 9 januari 2014 aan de 
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verzoekende partij ter kennis gebracht. Het tegen deze beslissing ingediende beroep is gekend onder 

rolnummer 146 669. 

 

1.3 Op 19 februari 2014 neemt de gemachtigde een beslissing waarbij de in punt 1.1 vermelde 

aanvraag onontvankelijk verklaard wordt. Dit is de eerste bestreden beslissing, die op 13 maart 2014 

aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 28.06.2013 werd 

ingediend door: 

(…) 

Nationaliteit: Kameroen 

(…) 

 

Reden(en): 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

De bewering dat betrokkene niet over een niet precaire verblijfstitel beschikt voor eender welke derde 

land kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid aangezien aan betrokkene niet 

gevraagd wordt zich te begeven naar een derde land. In Kameroen is een Belgische 

vertegenwoordiging gevestigd zodat hij een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9 al 2 van 

de wet van 15.12.1980 dient in te dienen bij de Belgische Ambassade te Yaoundé. 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dient verzoeker zijn bewering te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij 

een bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van artikel EVRM 

volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. De aanvraag kan in het land 

van herkomst gebeuren. 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel niet van 

toepassing is daar betrokkene niet aantoont dat er nog andere familieleden van haar in België 

verblijven. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

Bovendien dient er gesteld te worden dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

om aldaar machtiging tot verblijf te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op 

een gezins- of privéleven. 

De overige elementen met betrekking tot de integratie van mijnheer – nl dat hij alhier sedert 2010 

verblijft, dat hij duurzaam lokaal verankerd zou zijn, dat hij verschillende lidmaatschappen heeft, dat hij 

een ruime vriendenkring zou hebben opgebouwd en dat hij verschillende geloofsbieven kan voorleggen- 

hebben betrekking op de gegrondheid worden in deze fase niet behandeld. De elementen met 

betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 

9.2 van de wet 15.12.1980. (…)” 

 

1.4 Op 19 februari 2014 neemt de gemachtigde eveneens een beslissing houdende een inreisverbod 

(bijlage 13sexies) van drie jaar. Dit is de tweede bestreden beslissing, die op 13 maart 2014 aan de 

verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) Aan de heer, 

 

Naam, voornaam: M(…), R(…) K(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Kameroen 

 

wordt een inreisverbod voor 3 (drie) jaar opgelegd, 

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

volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

Aan de betrokkene werd een bevel om het grondgebied te verlaten betekend op 09.01.2014. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 
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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 In uitvoering artikel 74/11 1 tweede lid van de wet 15 december 1980, is de termijn van inreisverbod 

3 jaar omdat: 

 

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

bevel om het grondgebied te verlaten van 19.11.13, aan betrokkene betekend op 9.1.14 

 

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

grondgebied van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten. Daarenboven heeft hij 

een aanvraag 9bis ingediend op 26.06.13 (…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij 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 ten laste te leggen 

van de verzoekende partij. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1.1 In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie van onontvankelijkheid op 

voor wat betreft de tweede bestreden beslissing, daar er onvoldoende samenhang tussen de beide 

bestreden beslissingen bestaat.  

 

3.1.2 De Raad wijst erop dat degene die op de rechter een beroep doet, in het belang van een goede 

rechtsbedeling, voor elke vordering een afzonderlijk geding moet aanspannen om zo de rechtsstrijd 

overzichtelijk te houden en een vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken (RvS 14 september 

1984, nr. 24.635). Het komt daarbij uitsluitend toe aan de rechter te oordelen of de gezamenlijke 

behandeling van verschillende vorderingen het vlot verloop van het geding bevordert of schaadt (RvS 4 

augustus 1997, nr. 67.627). Het is hierbij aangewezen dat een verzoekende partij die verschillende 

administratieve rechtshandelingen aanvecht in één inleidende akte, in dit verzoekschrift aangeeft 

waarom naar haar mening die verschillende handelingen in één verzoekschrift kunnen worden 

bestreden (RvS 21 oktober 2005, nr. 150.507). 

 

De eisen van een goede rechtsbedeling worden miskend wanneer een beroep verscheidene 

onderwerpen heeft waarop onderscheiden wettelijke en reglementaire bepalingen toepasselijk zijn, of 

die op verschillende feitelijke gegevens steunen, en zo afzonderlijke onderzoekingen en debatten 

noodzakelijk maken. Er moet dus een stellig verband bestaan tussen de bestreden akten, ook wat de 

feitelijke gegevens betreft, en het belang van een goede rechtsbedeling moet vereisen dat die 

handelingen in eenzelfde geding worden onderzocht (RvS 23 december 1980, nr. 20.835). 

 

Wanneer er onvoldoende samenhang bestaat tussen de beslissingen die samen in één enkel 

verzoekschrift worden aangevochten, wordt in de regel alleen het beroep ontvankelijk verklaard ten 

aanzien van de akte die eerst wordt vermeld in het verzoekschrift. Wanneer echter de bestreden 

rechtshandelingen een verschillend belang voor de verzoekende partij vertonen, zal het beroep geacht 

worden tegen de belangrijkste beslissing of het voornaamste onderwerp te zijn gericht (RvS 19 

september 2005, nr. 149.014; RvS 12 september 2005, nr. 148.753, RvS 25 juni 1998, nr. 74.614, RvS 

30 oktober 1996, nr. 62.871, RvS 5 januari 1993, nr. 41.514; R. STEVENS, 10. De Raad van State, 1. 

Afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, 65-71). 

 

De verzoekende partij vraagt in haar inleidend verzoekschrift om de nietigverklaring van twee 

onderscheiden beslissingen, met name: 

- de beslissing van de gemachtigde van 19 februari 2014 waarbij een aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt, 

- de beslissing van de gemachtigde van 19 februari 2014 houdende een inreisverbod. 

 

Er dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij in het verzoekschrift geen enkele 

verantwoording aflegt voor het gegeven dat zij de twee bestreden beslissingen in één verzoekschrift 

bestrijdt.  
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In casu is de Raad van oordeel dat de thans voorliggende eerste bestreden beslissing enerzijds en de 

tweede bestreden beslissing anderzijds niet van die aard zijn dat het aangewezen is dat ze samen 

worden behandeld om tegenspraak tussen rechterlijke beslissingen te voorkomen of ter voldoening van 

de eisen van de goede rechtsbedeling. 

 

Ter terechtzitting van 30 april 2015 wordt de kwestie van de samenhang van de onderscheiden 

bestreden beslissingen in het debat gebracht. De verzoekende partij stelt dat er wel samenhang is: de 

beslissingen zijn gelijktijdig afgeleverd, weliswaar wordt er in het inreisverbod niet expliciet gemotiveerd 

dat een negatieve beslissing met betrekking tot de aanvraag op basis van artikel 9bis werd genomen, 

maar er is wel voldoende samenhang.  

 

Met haar betoog ter terechtzitting toont de verzoekende partij de samenhang tussen de eerste 

bestreden beslissing enerzijds en de tweede bestreden beslissing anderzijds echter niet aan. Door 

louter te stellen dat de beide bestreden beslissingen gelijktijdig afgeleverd werden, maakt de 

verzoekende partij enige samenhang tussen deze beslissingen niet aannemelijk, te meer daar zij zelf 

erkent dat in de tweede bestreden beslissing niet expliciet gemotiveerd wordt dat een “negatieve 

beslissing met betrekking tot de aanvraag op basis van artikel 9bis” – dit is de eerste bestreden 

beslissing – werd genomen. De Raad wijst erop dat eerste bestreden beslissing enerzijds en de tweede 

bestreden beslissing anderzijds op grond van een andere juridische en feitelijke basis werden genomen. 

De Raad wijst er verder op dat de eventuele nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing niet tot 

gevolg heeft dat de rechtsgeldigheid van de tweede beslissing in het gedrang komt. De nietigverklaring 

van de eerste bestreden beslissing leidt immers niet tot de vaststelling dat de verzoekende partij tot enig 

verblijf zou zijn gemachtigd of toegelaten en dat de motieven die aan de basis liggen van het 

inreisverbod kaduuk worden. Ook in omgekeerde zin heeft de nietigverklaring van de tweede bestreden 

beslissing geen impact op de rechtsgeldigheid van de eerste bestreden beslissing.  

 

In casu is de Raad dan ook van oordeel dat met één verzoekschrift verschillende beroepen werden 

ingesteld welke een afzonderlijk onderzoek vergen. 

 

Er is geen sprake van een verknochtheid tussen de eerste bestreden beslissing enerzijds en de tweede 

bestreden beslissing anderzijds. 

 

Dienvolgens kan het beroep enkel ontvankelijk verklaard worden ofwel voor de eerste bestreden 

beslissing, met name de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt, ofwel voor de belangrijkste bestreden 

beslissing. Ter terechtzitting geeft de verzoekende partij aan dat, indien geen samenhang zou blijken, zij 

kiest voor de behandeling van het beroep inzake het inreisverbod: zij is een persoon met wettelijke 

samenwoonst in België, met een kindje dat ging geboren worden en ondertussen geboren is, dus het 

verder bestaan van het inreisverbod is een groot probleem. In casu wordt zodoende geopteerd voor de 

ontvankelijkheid van het beroep voor de beslissing die door de verzoekende partij als de belangrijkste 

bestreden beslissing werd aangeduid, met name de tweede bestreden beslissing, het inreisverbod van 

19 februari 2014. 

 

Gelet op de vaststelling dat er geen samenhang bestaat tussen de eerste bestreden beslissing enerzijds 

en de tweede bestreden beslissing anderzijds, wordt het beroep enkel ontvankelijk verklaard ten 

aanzien van de tweede bestreden beslissing. 

 

De door de verwerende partij opgeworpen exceptie is in de aangegeven mate gegrond. Het beroep is 

onontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing, met name de 

beslissing van de gemachtigde van 19 februari 2014 waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1 In een tweede middel – dat betrekking heeft op de tweede bestreden beslissing – voert de 

verzoekende partij onder meer de schending aan van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en de 

materiële motiveringsverplichting. 

 

Zij zet in dit verband in haar verzoekschrift onder meer het volgende uiteen: 
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“Dat in de tweede bestreden beslissing wordt verwezen naar artikel 74/11, §1, lid 2 Vreemdelingenwet 

teneinde aan de verzoekende partij een inreisverbod op te leggen. 

(…) 

Dat, zoals hierboven reeds gesteld, de verzoekende partij een duurzame relatie heeft met een vrouw die 

legaal in België verblijft en dat de verzoekende partij en zijn partner binnenkort een kindje verwachten 

(stukken 4 en 5). 

 

- 4.2.2.1. 

 

Dat het artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet naar hetwelk verwezen wordt in de bestreden beslissing, 

als volgt luidt: “(…)” 

(…) 

Bij gebreke aan enige verwijzing naar de persoonlijke situatie van de verzoekende partij dient 

vastgesteld te worden dat de verwerende partij de motiveringsplicht heeft geschonden. 

 

Dat in casu de Dienst Vreemdelingenzaken had moeten motiveren waarom, ondanks de humanitaire 

redenen eigen aan het individuele dossier van de verzoekende partij, toch een inreisverbod werd 

opgelegd de verzoekende partij en waarom er, ondanks dezelfde humanitaire redenen eigen aan het 

individuele dossier van de verzoekende partij, meteen een inreisverbod van de maximale termijn van 

drie jaar werd opgelegd. 

 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken aangaande het inreisverbod geen individueel oordeel heeft geveld, 

doch wel een stereotype beslissing heeft afgeleverd. 

 

Dat zowel voor wat betreft het opleggen van het inreisverbod als voor het vaststellen van de maximale 

termijn van drie jaar, rekening dient gehouden te worden met de specifieke omstandigheden van elk 

individueel geval, zoals bij wet wordt verplicht. 

 

Dat in casu het duidelijk is dat de Dienst Vreemdelingenzaken dergelijke afweging niet heeft gemaakt. 

 

- 4.2.2.2. 

 

Dat bij het onderzoek naar de specifieke omstandigheden de Dienst Vreemdelingenzaken het 

evenredigheidsbeginsel indachtig dient te zijn. 

(…) 

De verzoekende partij heeft een duurzame relatie met een vrouw die legaal in België verblijf. 

 

De verzoekende partij en zijn partner verwachten in juni 2014 hun eerste kindje. 

 

Dat een inreisverbod afleveren zonder enige verwijzing naar de specifieke situatie van de verzoekende 

partij en zijn familiale situatie, hoewel deze bij de Dienst Vreemdelingenzaken gekend is (cf. 

verzoekschrift tot annulatie van het bevel om het grondgebied te verlaten, ingediend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in januari 2014, stuk 6), houdt een schending in van de motiveringsplicht 

(…). 

 

4.2 In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij in dit verband het volgende: 

 

“Ter ondersteuning houdt verzoekende partij voor dat de gemachtigde zich in individuele gevallen kan 

onthouden van het opleggen van een inreisverbod, omwille van humanitaire redenen. Bij gebreke aan 

enige verwijzing naar de persoonlijke situatie van verzoekende partij zou de motiveringsplicht 

geschonden zijn.  

 

Verweerder laat vooreerst gelden dat het beroep onontvankelijk is in zoverre gericht tegen de beslissing 

houdende inreisverbod, dat niet per afzonderlijk verzoekschrift werd aangevochten.  

 

Ten overvloede merkt verweerder nog op dat dat uit artikel 74/11 Vreemdelingenwet niet volgt dat de 

gemachtigde gehouden is om telkens uitdrukkelijk te motiveren waarom hij geen toepassing maakt van 

de mogelijkheid om zich te onthouden van het uitvaardigen van een inreisverbod.  

 

“(…)” (R.v.V. nr. 91 663 van 19 november 2012, www.rvv-cce.be, onderlijning toegevoegd) 
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Bovendien merkt verweerder op dat verzoekende partij in haar verzoekschrift voor de eerste maal 

opwerpt dat zij een duurzame relatie heeft met een vrouw die legaal in België zou verblijven en zwanger 

zou zijn.   

 

De beschouwingen van de verzoekende partij falen in rechte.  

 

Verzoekende partij kan niet dienstig voorhouden dat de beslissing houdende inreisverbod stereotiep zou 

zijn gemotiveerd. In de bestreden beslissing wordt een inreisverbod opgelegd van 3 jaar, en dit in 

toepassing van art. 74/11, § 1, 2° Vreemdelingenwet, waarbij wordt gewezen op het feit dat niet aan de 

terugkeerverplichting werd voldaan. Verzoekende partij kan niet dienstig betwisten dat zij geen gevolg 

heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dd. 19.11.2013; reden waarom aan 

verzoekende partij een inreisverbod van drie jaar werd opgelegd.” 

 

4.3 De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 

2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële 

motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De voorgehouden schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de 

bepalingen waarop de bestreden beslissing steunt, met name artikel 74/11 van de vreemdelingenwet, 

waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert. 

 

Voormeld artikel 74/11 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. 

 

(…)” 

 

Artikel 74/11 van de vreemdelingenwet vormt de omzetting van richtlijn 2008/115/EG van 16 december 

2008 van het Europees Parlement en de Raad over gemeenschappelijke normen en procedures in de 

lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven 

(hierna: de Terugkeerrichtlijn). Artikel 11 van deze richtlijn legt de lidstaten de verplichting op een 

inreisverbod te voorzien in twee hypothesen (als geen termijn werd toegekend voor het vrijwillig vertrek 

of wanneer de verplichting tot terugkeer niet werd vervuld) en laat hen de mogelijkheid dit verbod te 

voorzien in andere gevallen. 

 

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. In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding aangaande voormeld artikel 74/11 en 

het inreisverbod het volgende benadrukt: “(d)e 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” (Wetsontwerp van 19 oktober 2011 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2011-2012, 

nr. 53 1825/001, 23). 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

In haar verzoekschrift verwijst de verzoekende partij naar het feit dat zij een duurzame relatie heeft met 

een vrouw die legaal in België verblijft en dat zij binnenkort een kindje verwachten. Zij stelt dat de 

gemachtigde had moeten motiveren waarom er, ondanks de humanitaire redenen eigen aan haar 

individuele dossier, meteen een inreisverbod van de maximale termijn van drie jaar werd opgelegd. Zij 

meent dat de gemachtigde geen individueel oordeel heeft geveld, doch een stereotiepe beslissing heeft 

afgeleverd, dat het bij wet verplicht is rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk 

geval en dat de gemachtigde dergelijke afweging niet heeft gemaakt. Zij stelt dat het afleveren van een 

inreisverbod zonder enige verwijzing naar haar specifieke situatie en haar familiale situatie, hoewel deze 

bij de Dienst Vreemdelingenzaken gekend is, een schending inhoudt van de motiveringsplicht. 

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij in haar verzoekschrift 

voor de eerste maal opwerpt dat zij een duurzame relatie heeft met een vrouw die legaal in België zou 

verblijven en zwanger zou zijn. De Raad wijst er echter op dat uit het administratief dossier blijkt dat de 

gemachtigde voor het nemen van de tweede bestreden beslissing op 19 februari 2014 op de hoogte 

was van de zwangere vriendin van de verzoekende partij. Op 9 januari 2014 brengt het DC Wondelgem 

de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte van het feit dat een bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend werd, dat de vriendin van de verzoekende partij zwanger is en in juni moet bevallen, en dat 

deze op hetzelfde adres woont. Op 10 januari 2014 (en nogmaals op 22 januari 2014) wordt per fax het 

naar aanleiding van de betekening van het bevel op 9 januari 2014 ingevulde identificatieformulier aan 

de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt, waarin de partner van de verzoekende partij wordt 

vermeld, het feit dat deze op hetzelfde adres woont en dat deze in verwachting is en moet bevallen rond 

15 juni 2014. Op 13 januari 2014 vraagt de Dienst Burgerzaken van de stad Gent per mail informatie 

aan de Dienst Vreemdelingenzaken over de verzoekende partij en haar partner en wordt gesteld dat zij 

wettelijk willen samenwonen, dat de verzoekende partij illegaal in het land verblijft en de partner 

verklaart dat ze zwanger is. Op 28 januari 2014 antwoordt de Dienst Vreemdelingenzaken hierop in een 

schrijven getiteld “Onderzoek wettelijke samenwoning”: er wordt verwezen naar het betekende bevel en 

het feit dat de verzoekende partij bij de ondertekening ervan verklaarde dat haar vriendin zwanger was 

en in juni moest bevallen, en de verblijfssituatie van de partner wordt uiteengezet, waaruit blijkt dat deze 

een B-kaart verkreeg. Zodoende dient te worden vastgesteld dat de gemachtigde vanaf 9 januari 2014 – 

de datum waarop het op 19 november 2013 genomen bevel om het grondgebied te verlaten werd 

betekend, bevel waarmee het thans bestreden inreisverbod gepaard lijkt te gaan en waarvan de niet-

uitvoering blijkens de motivering van het inreisverbod aanleiding heeft gegeven tot het opleggen ervan – 

op de hoogte was van de zwangere partner van de verzoekende partij en dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken in een schrijven van 28 januari 2014 zelf heeft aangegeven dat deze partner een 

B-kaart heeft. Uit het administratief dossier blijkt aldus dat de gemachtigde voor het nemen van de 

tweede bestreden beslissing op 19 februari 2014 op de hoogte was van de specifieke omstandigheden 

waarnaar de verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst. Hierbij dient wel te worden opgemerkt 

dat de erkenning van het ongeboren kind op 3 maart 2014 en de verklaring van wettelijke samenwoonst 

op 18 maart 2014 dateren van na het thans bestreden inreisverbod, zodat met deze elementen geen 

rekening kon gehouden worden. 

 

Vervolgens dient te worden vastgesteld dat noch uit de tweede bestreden beslissing noch uit het 

administratief dossier blijkt dat voor de bepaling van de duur van het inreisverbod met de specifieke 

omstandigheden waarvan de gemachtigde op de hoogte was, rekening werd gehouden. De verwerende 

partij stelt in haar nota met opmerkingen dat de verzoekende partij niet dienstig kan voorhouden dat het 

inreisverbod stereotiep gemotiveerd zou zijn, want dat wordt gewezen op het feit dat niet aan de 

terugkeerverplichting werd voldaan en de verzoekende partij niet dienstig kan betwisten dat zij aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten van 19 november 2013 geen gevolg heeft gegeven. De Raad stelt 

vast dat in de tweede bestreden beslissing inderdaad een motivering wordt gegeven op grond waarvan 

de termijn van het inreisverbod drie jaar is, met name daar “niet aan de terugkeerverplichting werd 

voldaan: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 

19.11.13, aan betrokkene betekend op 9.1.14 Betrokkene heeft, na het betekenen van dit bevel, nog 

geen stappen, ondernomen om het grondgebied van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te 

verlaten. Daarenboven heeft hij een aanvraag 9bis ingediend op 26.06.13”. De Raad ziet echter niet in, 

en de verwerende partij toont niet aan, op welke manier hieruit moet blijken dat voor het bepalen van de 

concrete duur van het inreisverbod werd rekening gehouden met de specifieke familiale 

omstandigheden die de verzoekende partij in haar verzoekschrift aanhaalt en waarvan de gemachtigde 

blijkens het administratief dossier voor het nemen van het bestreden inreisverbod op de hoogte was. De 

Raad merkt nog op dat het administratief dossier een synthesenota van 19 februari 2014 bevat, waarin 

gesteld wordt dat bij de behandeling van de aanvraag (zijnde de aanvraag gestoeld op artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet) de elementen in toepassing van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 
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onderzocht werden. Er dient echter op gewezen te worden dat voormeld artikel 74/13 expliciet 

betrekking heeft op het nemen van een beslissing tot verwijdering, terwijl een inreisverbod (en een 

beslissing aangaande een aanvraag op grond van voormeld artikel 9bis) niet als een 

verwijderingsbeslissing kan beschouwd worden. Bovendien blijkt uit deze synthesenota hoe dan ook 

geen afweging op grond waarvan besloten werd tot het opleggen van een inreisverbod met een 

specifieke duur van drie jaar. Er wordt met betrekking tot het inreisverbod onder de hoofding “Beslissing 

+ reden” immers slechts gesteld: “IRV (geen gevolg aan eerder bevel)”. Ten slotte dient erop gewezen 

te worden dat, daar waar artikel 74/13 van de vreemdelingenwet verwijst naar drie welbepaalde 

elementen (het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand), 

artikel 74/11, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet algemeen verwijst naar “de specifieke 

omstandigheden van elk geval”, zodat er niet zonder meer van uitgegaan kan worden dat een “rekening 

houden met” in het licht van voormeld artikel 74/13 zou samenvallen met een “rekening houden met” in 

het licht van voormeld artikel 74/11, § 1, eerste lid, nog daargelaten de vaststelling dat deze bepalingen 

elk op een ander soort beslissing betrekking hebben. 

 

Daar waar de verwerende partij in haar nota met opmerkingen met verwijzing naar een arrest van de 

Raad nog stelt dat uit artikel 74/11 van de vreemdelingenwet niet volgt dat de gemachtigde gehouden is 

om telkens uitdrukkelijk te motiveren waarom hij geen toepassing maakt van de mogelijkheid om zich te 

onthouden van het uitvaardigen van een inreisverbod, dient erop gewezen te worden dat dit in het kader 

van bovenstaande uiteenzetting niet aan de orde is. Deze heeft immers betrekking op het feit dat voor 

het bepalen van de duur van het inreisverbod dit blijkt dat rekening werd gehouden met “de specifieke 

omstandigheden van elk geval”, terwijl artikel 74/11, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet dit 

uitdrukkelijk oplegt. 

 

Gelet op het bovenstaande wordt een schending van artikel 74/11, § 1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht aannemelijk gemaakt. 

 

4.4 Het tweede middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van 

de tweede bestreden beslissing. De overige aangevoerde schendingen behoeven geen verder 

onderzoek. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen, daar waar het betrekking heeft op de beslissing van de 

gemachtigde van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 19 februari 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis 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 onontvankelijk verklaard wordt. 

 

Artikel 2 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 19 februari 2014 houdende een inreisverbod wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht juni tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 


