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 nr. 159 729 van 12 januari 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart “voorheen van Joegoslavische nationaliteit, volgens de 

beslissing van DVZ van Servische nationaliteit” te zijn, op 20 augustus 2013 heeft ingediend om de 

schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

Armoedebestrijding van 19 juli 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 oktober 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 november  

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat K. HINNEKENS verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

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

Armoedebestrijding neemt op 19 juli 2013 de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met inreisverbod. Deze beslissingen, die verzoeker op 22 juli 2013 ter kennis worden gebracht, 

zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie [G. V.], adviseur  
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wordt aan de persoon die verklaart zich [S. M.] te noemen, geboren te […] op […], en welke verklaart 

van Servische nationaliteit te zijn, 

het bevel gegeven om ten laatste op 26.09.2013 het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

(de) grondgebied(en) van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië, tenzij hij/zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven . 

Krachtens artikel 7 van de wet van 15 december 1980 wordt een beslissing tot verwijdering om de 

volgende redenen voor een onderdaan van een derde land genomen : 

□ 1 ° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

□ 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

+ artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde en de 

nationale veiligheid. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

De betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig visum. 

Betrokkene werd op 28.10.2004 veroordeeld door het Hof van Beroep van Gent tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel van 3 jaar uit hoofde van opzettelijke slagen of 

verwondingen, vernieling en weerspannigheid. 

Betrokkene werd op 21.03.2007 veroordeeld door de CR. Kortrijk tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 7 maanden met uitstel van 3 jaar uit hoofde van slagen of verwondingen met ziekte 

of werkonbekwaamheid. 

Betrokkene werd op 23.11.2010 veroordeeld door de CR. Kortrijk tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 1 jaar uit hoofde van belaging en slagen of verwondingen met ziekte of 

werkonbekwaamheid. 

Betrokkene werd op 06.03.2013 veroordeeld door de CR. Kortrijk tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 3 maanden, in staat van wettelijke herhaling uit hoofde van slagen of 

verwondingen. 

Betrokkene wordt onderworpen aan een inreisverbod van 8 jaar om de volgende redenen: 

In uitvoering van artikel 74/11, §1, vierde lid, van de wet van 15 december van 1980,de beslissing tot 

verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van acht jaar, indien de onderdaan van een derde 

land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Betrokkene werd op 28.10.2004 veroordeeld door het Hof van Beroep van Gent tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel van 3 jaar uit hoofde van opzettelijke slagen of 

verwondingen, vernieling en weerspannigheid. 

Betrokkene werd op 21.03.2007 veroordeeld door de CR. Kortrijk tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 7 maanden met uitstel van 3 jaar uit hoofde van slagen of verwondingen met ziekte 

of werkonbekwaamheid. 

Betrokkene werd op 23.11.2010 veroordeeld door de CR. Kortrijk tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 1 jaar uit hoofde van belaging en slagen of verwondingen met ziekte of 

werkonbekwaamheid. 

Betrokkene werd op 06.03.2013 veroordeeld door de CR. Kortrijk tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 3 maanden, in staat van wettelijke herhaling uit hoofde van slagen of 

verwondingen. 

Overwegende het gewelddadige en herhaaldelijke karakter van de misdadige activiteiten van 

betrokkene, bestaat er een ernstig, reëel en actueel risico op een nieuwe schending van de openbare 

orde 

De afwezigheid van respect voor andermans integriteit die uit het gedrag van betrokkene blijkt, motiveert 

de toepassing van de maximale termijn voor het inreisverbod.” 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt in zijn nota met opmerkingen een exceptie van niet-ontvankelijkheid van het beroep 

op in zoverre dit is gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten van 19 juli 2013, en dit 

wegens gebrek aan belang. Hij stelt dat hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 1° 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), in casu verplicht is om een beslissing tot afgifte van 
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een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen en dus niet over enige discretionaire bevoegdheid 

beschikt. Hij zet uiteen dat hij, gelet op voormelde wetsbepaling, bij een eventuele vernietiging van deze 

beslissing, behoudens in het geval hierdoor hogere rechtsnormen zouden worden geschonden, niet 

anders vermag dan opnieuw over te gaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, 

indien blijkt dat verzoeker op het grondgebied van het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste 

documenten. Verwijzend naar zijn bespreking van de middelen stelt verweerder dat geen schending van 

een hogere rechtsnorm wordt aangetoond. 

 

Zoals verweerder zelf ook reeds aangeeft, mag geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd zou 

zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM, cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 

206.948). Dit blijkt ook uit het gestelde in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. De Raad stelt vast dat 

verzoeker de schending inroept van hogere rechtsnormen, waaronder de artikelen 3 en 5 van het 

EVRM. Door te stellen van oordeel te zijn dat de aangevoerde schending van hogere rechtsnormen 

ongegrond is, loopt verweerder vooruit op het onderzoek van dit middel door de Raad. 

 

Er kan niet zonder meer worden gesteld dat verzoeker geen belang heeft bij de nietigverklaring van het 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

3. Onderzoek van het beroep  

 

3.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 3 en 5 van het EVRM, 

van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“a) Dat de verzoekende partij op 12 oktober 1998 het statuut van vluchteling aanvroeg in België. Dat hij 

sindsdien verblijft in België. Dat ondertussen het land waarvan hij onderdaan was namelijk Joegoslavië 

heeft opgehouden te bestaan. Dat de verzoekende partij afkomstig is uit Mitrovice,Dat in het verleden 

gepoogd werd de verzoekende partij te repatriëring hetgeen evenwel niet gelukt is. Dat immers gelet op 

het voorgaande de verzoekende partij geen nationaliteit kan inroepen en/of heeft. Dat de verzoekende 

partij in die omstandigheden nergens aan papieren kan geraken. Dat deze situatie gelet op 

repatriëringspoging gekend is bij de overheid. Dat gelet op het bovenstaande de verzoekende partij 

nergens kan verblijven. 

Dat bij het uitvaardigen van een bevel tot verlaten van het grondgebied en ook bij het uitvaardigen van 

een inreisverbod het administratief dossier dient te bekijken. 

Dat het evident is dat een bevel tot verlaten van het grondgebied en dus bijgevolg ook een inreisverbod 

niet kan gemotiveerd zijn zo de betrokkene niet terug kan naar het land van herkomst noch ergens 

anders een verblijfsmogelijkheid heeft. 

Dat een administratieve beslissing in vreemdelingenzaken dient gemotiveerd te zijn, gelet op art. 62 van 

de vreemdelingenwet ( wet 15 december 1980) en van art. 2 en 3 van de motiveringswet ( wet 29 juli 

1991 ), het algemeen rechtsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur, welke de motivering 

opleggen van bestuurshandeling. 

Dat de bestreden beslissing immers formeel en inhoudelijk dient gemotiveerd te zijn. Dat een 

gebrekkige motivering uiteraard gelijk staat met afwezigheid van motivering, hetgeen in casu duidelijk 

het geval is. 

Dat de beslissing zowel in rechte als in feite uitdrukkelijk de motieve dient weer te geven waarop de 

beslissing zou steunen. 

Dat de wetgeving m.b.t. de motivering er strekt toe de formele motivering als een subsantiële 

vormvereiste op te leggen. Dat de wetgever duidelijk de bedoeling had om de formele motivering als 

een substantieel vormvoorschrift op te leggen, zonder mogelijkheid deze motiveringsvereiste vervangen 

te zien door deze of gene motivering die de rechtsonderhorige wel op één of andere wijze bekend zou 

zijn. 

Dat ook het vereiste van motivering, zoals omschreven in andere bronnen van het recht is geschonden 

(Cfr. LAMBRECHTS, W., Geschillen van bestuur, Kluwer, Antwerpen, 1988, p. 69-70, en verwijzingen). 

Dat ook hier betreft het een substantiële vormvereiste ( R.v.St., nr. 31.882, dd. 1 februari 

Dat de formele motiveringswet niet alléén een waarborg voor de burger die alzo vermag duidelijk kennis 

te nemen van al de elementen welke aan de basis liggen van de beslissing en van de draagwijdte ervan 

is ( RvSt., N.V. Hoeve, nr. 45.623, dd. 30 december 1993; RvSt., Smets-Jet, nr. 41.884, 4 februari 1993, 
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A.P.M., 1993, 43; RvSt., Scheire, 40.739, 13 oktober 1992; en RvSt. Verschaffel, nr. 40.389, 10 

november 1992; LAGASSE, D., 'La loi du 29 juillet 1991 rélative à la motivation formelle des actes 

administratives', J.T., 1991, 737; cfr. Verslag, Senaat, ( bijzondere zitting 1988 ) 1990-91, nr. 215/3, 16 ) 

maar ook een waarborg voor de goede werking van het gerechtelijk apparaat is ( RvSt., A.S.B.L. 

Envirronnemt et Patrimoine écusinoir, nr. 44.847, dd. 9 november 1993; RvSt., N.V. Hoeve, nr. 45.623, 

dd. 30 december 1993; LAGASSE, D., 'La loi du 29 juillet 1991 rélative à la motivation formelle des 

actes administratives', J.T., 1991, 737; Advies RvSt. dd. 21 oktober 1987, Senaat, ( bijzondere zitting 

1988) 1990-91, nr. 215/2, 6; RvSt., Damilot, 41.281, 4 december 1992, Cfr. RvSt., Warnants, nr. 21.635, 

3 december 1981). 

Dat er uiteraard dient vermeden te worden dat een mens onnodig opgesloten wordt, aangezien 

opsluiting een ernstige inbreuk inhoudt op de mensenrechten en meer bepaald het fundamentele recht 

op menselijke vrijheid en de menselijke waardigheid.Dat ingeval de verzoekende partij niet vermag zich 

elders te begeven hij het risico loopt om opgesloten te worden.Dat in die zin er een schending is van 

artikel 3 van het E.V.R.M. dat de menselijke waardigheid beschermd als ook artikel 5 van het E.V.R.M. 

die onnodige opsluiting verbiedt. Dat overeenkomstig artikel 3 van het E.V..R.M. " Niemand mag worden 

onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen." 

b) Dat de bestreden beslissing niet gemotiveerd is door enkel te verwijzen naar veroordelingen zonder 

eigenlijk motieven te bevatten die slaan op het actueel gedag van de betrokkene op het moment van het 

uitvaardigen van de beslissing ( Cfr. RW. n° 90.510 van 26 oktober 2012 - waar in zake een visum 

gezinshereniging drugsdelicten ter berde werden gebracht ). Dat in de beslissing niet kan worden 

gevonden wanneer de feiten zouden zijn gepleegd zodat niet kan nagegaan worden in welke mate de 

feiten nog acualiteitswaarde hebben,nu een veroordeling geruime tijd na de feiten kan plaatsvinden, 

daar waar er veroordelingen voorliggen voor feiten die zich noodzakelijk hebben voorgedaan 

respectievelijk voor 28 oktober 2004 en en 21 maart 2007 zodat in ieder geval de actualteitswaarde van 

dergelijke feiten niet langer aan de orde kan zijn.” 

 

3.1.2. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van de artikelen 62 en 74/11 van de 

Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991. 

 

Hij licht het middel als volgt toe: 

 

“Dat artikel 74/11 van de vreemdelingenwet stipuleert : 

[…] 

Dat de bestreden beslissing niet gemotiveerd is door enkel te verwijzen naar veroordelingen zonder 

eigenlijk motieven te bevatten die slaan op het actueel gedag van de betrokkene op het moment van het 

uitvaardigen van de beslissing ( Cfr. RVV. n° 90.510 van 26 oktober 2012 - waar in zake een visum 

gezinshereniging drugsdelicten ter berde werden gebracht ). Dat in de beslissing niet kan worden 

gevonden wanneer de feiten zouden zijn gepleegd zodat niet kan nagegaan worden in welke mate de 

feiten nog acualiteitswaarde hebben,nu een veroordeling geruime tijd na de feiten kan plaatsvinden, 

daar waar er veroordelingen voorliggen voor feiten die zich noodzakelijk hebben voorgedaan 

respectievelijk voor 28 oktober 2004 en en 21 maart 2007 zodat in ieder geval de actualteitswaarde van 

dergelijke feiten niet langer aan de orde kan zijn. 

Dat een administratieve beslissing in vreemdelingenzaken dient gemotiveerd te zijn, gelet op art. 62 van 

de vreemdelingenwet ( wet 15 december 1980) en van art. 2 en 3 van de motiveringswet ( wet 29 juli 

1991 ), het algemeen rechtsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur, welke de motivering 

opleggen van bestuurshandeling. 

Dat de bestreden beslissing immers formeel en inhoudelijk dient gemotiveerd te zijn. Dat een 

gebrekkige motivering uiteraard gelijk staat met afwezigheid van motivering, hetgeen in casu duidelijk 

het geval is. 

Dat de beslissing zowel in rechte als in feite uitdrukkelijk de motieve dient weer te geven waarop de 

beslissing zou steunen. 

Dat de wetgeving m.b.t. de motivering er strekt toe de formele motivering als een subsantiële 

vormvereiste op te leggen. Dat de wetgever duidelijk de bedoeling had om de formele motivering als 

een substantieel vormvoorschrift op te leggen, zonder mogelijkheid deze motiveringsvereiste vervangen 

te zien door deze of gene motivering die de rechtsonderhorige wel op één of andere wijze bekend zou 

zijn. 

Dat ook het vereiste van motivering, zoals omschreven in andere bronnen van het recht is geschonden ( 

Cfr. LAMBRECHTS, W., Geschillen van bestuur, Kluwer, Antwerpen, 1988, p. 69-70, en verwijzingen). 

Dat ook hier betreft het een substantiële vormvereiste ( R.v.St., nr. 31.882, dd. 1 februari 

Dat de formele motiveringswet niet alléén een waarborg voor de burger die alzo vermag duidelijk kennis 

te nemen van al de elementen welke aan de basis liggen van de beslissing en van de draagwijdte ervan 
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is ( RvSt., N.V. Hoeve, nr. 45.623, dd. 30 december 1993; RvSt., Smets-Jet, nr. 41.884, 4 februari 1993, 

A.P.M.. 1993, 43; RvSt., Scheire, 40.739, 13 oktober 1992; en RvSt. Verschaffel, nr. 40.389, 10 

november 1992; LAGASSE, D., 'La loi du 29 juillet 1991 rélative à la motivation formelle des actes 

administratives', J.T., 1991, 737; cfr. Verslag, Senaat, ( bijzondere zitting 1988 ) 1990-91, nr. 215/3, 16 ) 

maar ook een waarborg voor de goede werking van het gerechtelijk apparaat is ( RvSt., A.S.B.L. 

Envirronnemt et Patrimoine écusinoir, nr. 44.847, dd. 9 november 1993; RvSt., N.V. Hoeve, nr. 45.623, 

dd. 30 december 1993; LAGASSE, D., 'La loi du 29 juillet 1991 rélative à la motivation formelle des 

actes administratives', J.T., 1991, 737; Advies RvSt. dd. 21 oktober 1987, Senaat, ( bijzondere zitting 

1988) 1990-91, nr. 215/2, 6; RvSt., Damilot, 41.281, 4 december 1992, Cfr. RvSt., Warnants, nr. 21.635, 

3 december 1981).” 

 

3.2.1. Beide middelen worden, gelet op hun onderlinge samenhang, samen behandeld. 

 

3.2.2. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

worden omkleed en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de 

besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 

afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissingen duidelijk de determinerende motieven aangeven op 

basis waarvan deze zijn genomen. Verzoeker wordt zo bevel gegeven om het grondgebied te verlaten 

op grond van artikel 7, eerste lid, 1° en 3° van de Vreemdelingenwet en omdat enerzijds hij in het Rijk 

verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de Vreemdelingenwet vereiste documenten en 

anderzijds hij door zijn gedrag wordt geacht de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden. Verweerder duidt in dit verband allereerst dat verzoeker niet in het bezit is van een paspoort 

voorzien van een geldig visum. Vervolgens wordt toegelicht dat verzoeker zich schuldig maakte aan 

meerdere feiten van slagen en verwondingen, al dan niet met ziekte of werkonbekwaamheid tot gevolg, 

en aan vernieling, weerspannigheid en belaging, feiten waarvoor hij ook werd veroordeeld tot 

verschillende gevangenisstraffen. Verzoeker wordt daarnaast een inreisverbod voor acht jaar opgelegd 

op grond van artikel 74/11, § 1, vierde lid van de Vreemdelingenwet, omdat hij een ernstige bedreiging 

vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. In dit verband wordt andermaal verwezen naar 

de feiten waaraan verzoeker zich schuldig maakte, en de veroordelingen die hij in dit verband opliep. 

Verweerder benadrukt het gewelddadige en herhaalde karakter van de misdadige activiteiten van 

verzoeker om te besluiten dat er een ernstig, reëel en actueel risico bestaat op een nieuwe schending 

van de openbare orde. Hij motiveert dat de maximale duur van het inreisverbod, met name acht jaar, in 

casu is gerechtvaardigd door de afwezigheid van respect voor andermans integriteit zoals deze blijkt uit 

het gedrag van verzoeker.  

 

Deze motiveringen van de bestreden beslissingen laten verzoeker toe om zowel de feitelijke als de 

juridische overwegingen die aan de basis liggen van deze beslissingen te kennen. Hierbij wordt ook 

afzonderlijk geduid waarom werd geopteerd voor een inreisverbod met een duur van acht jaar. Er is 

derhalve voldaan aan het doel dat met het bestaan van de formele motiveringsplicht wordt beoogd. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet kan niet worden vastgesteld. 

 

3.2.3. In de mate dat verzoeker aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de 

bestreden beslissingen ten grondslag liggen, worden de middelen onderzocht vanuit het oogpunt van de 

materiële motiveringsplicht en dit in het licht van de toepassing van de bepalingen van de artikelen 7 en 

74/11 van de Vreemdelingenwet. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 
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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. 

 

Artikel 7, eerste lid, 1° en 3° van de Vreemdelingenwet luidt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

[…]   

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden;”. 

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 1. De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. 

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen : 

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

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien : 

1° de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 

gebruikt, teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden; 

2° de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie uitsluitend heeft 

aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op verblijf in het Rijk te behouden.]2 

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid. 

§ 2. De minister of zijn gemachtigde onthoudt zich er van een inreisverbod op te leggen wanneer hij het 

verblijf van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 61/3, § 3, of 61/4, § 2 beëindigt, 

onverminderd § 1, tweede lid, 2°, op voorwaarde dat hij geen gevaar vormt voor de openbare orde of 

nationale veiligheid. 

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

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen. 

§ 3. Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend. 

Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.” 

 

Verzoeker betoogt dat het evident is dat een bevel om het grondgebied te verlaten of inreisverbod “niet 

kan gemotiveerd zijn zo de betrokkene niet terugkan naar het land van herkomst noch ergens anders 

een verblijfsmogelijkheid heeft”. Hij wijst er in dit verband op dat enerzijds zijn herkomstland Joegoslavië 

heeft opgehouden te bestaan en anderzijds een eerdere poging om hem gedwongen te verwijderen niet 

is gelukt. Hij stelt dat hij geen nationaliteit heeft en zich ook niet kan beroepen op een nationaliteit. In dit 

verband stelt de Raad evenwel vast dat verzoeker een dergelijke onmogelijkheid tot terugkeer naar zijn 

land van herkomst of enig ontbreken van een verblijfsmogelijkheid elders niet concreet aannemelijk 

maakt. Verzoeker beweert aanvankelijk afkomstig te zijn uit Joegoslavië, doch toont dit als dusdanig niet 

aan en zelfs indien dit alsnog het geval zou zijn blijkt geenszins dat hij zich dan thans niet kan beroepen 

op de nationaliteit van één van de landen die sinds het uiteenvallen van Joegoslavië zijn ontstaan. Uit 

de stukken van het administratief dossier blijkt verder dat verzoeker in 2012 niet gedwongen kon worden 

verwijderd omdat onvoldoende gegevens voorhanden waren voor een correcte identificatie van 

verzoeker én verzoeker in dit verband geen of onvoldoende medewerking verleende. Hij werd vrijgesteld 

omdat er geen reële kans op identificatie was op korte termijn. Wat dit gebrek aan medewerking betreft, 

kan zo worden gewezen op een verslag van interview op 2 oktober 2012, opgenomen in het 

administratief dossier, waarbij verzoeker zijn beweerde naam, geboortedatum en geboorteplaats 

herhaalde doch zonder dat hij verduidelijkte wat zijn concrete verblijfsadres was en zonder verder in te 

willen gaan op de concrete identiteitsgegevens van zijn nog levende naaste familieleden of hun 

verblijfsadressen. Hij verklaarde zich niet bereid mee te werken aan een terugkeer naar zijn land van 
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herkomst. Het administratief dossier bevat daarnaast ook nog een antwoord dat dateert van 8 november 

2012 van een contactpersoon bij de EULEX (European Union Rule of Law Mission of Kosovo) 

betreffende verzoeker. Deze stelt hierbij dat verzoekers opgegeven familienaam niet voorkomt in de 

door verzoeker opgegeven geboorteplaats, dat verzoekers foto aldaar niet wordt herkend door personen 

aldaar geboren en getogen van dezelfde leeftijd en dat de identiteit ook atypisch is voor de regio. Hij 

deelt mee dat de verantwoordelijken bij de Kosovo Police ervan overtuigt zijn dat het een valse identiteit 

betreft en verzoeker van Albanië afkomstig zou zijn. Gelet op hetgeen voorafgaat, stelt de Raad vast dat 

verzoekers bewering dat hij in de onmogelijkheid verkeert om terug te keren naar zijn land van herkomst 

bij gebreke van het minste begin van bewijs niet kan worden aangenomen en verzoeker in dit verband 

niet nuttig kan verwijzen naar de mislukte poging om hem gedwongen te verwijderen van het 

grondgebied nu deze louter het gevolg was van een onmogelijkheid tot identificatie op korte termijn die 

nauw samenhing met een gebrek aan samenwerking vanwege verzoeker. 

 

Verzoeker betoogt verder dat de bestreden beslissingen enkel worden gemotiveerd door te verwijzen 

naar zijn strafrechtelijke veroordelingen en dit zonder motieven “te bevatten die slaan op het actueel 

ged[r]ag". De Raad merkt evenwel op dat verweerder inderdaad heeft verwezen naar het feit dat 

verzoeker tot viermaal toe strafrechtelijk werd veroordeeld, doch tevens heeft uiteengezet aan welke 

feiten verzoeker zich schuldig maakte en welke strafmaat hiervoor door de bevoegde rechter 

gerechtvaardigd werd geacht en verder heeft gewezen op het gewelddadige en herhaaldelijke karakter 

van de misdadige activiteiten van verzoeker om te stellen dat uit verzoekers gedrag een ernstig, reëel 

en actueel gevaar voor de openbare orde blijkt. Verweerder heeft aldus niet volstaan met een verwijzing 

naar strafrechtelijke veroordelingen en wel degelijk concreet geduid uit welk gedrag hij een actueel en 

ernstig gevaar voor de openbare orde afleidt. Waar verzoeker in dit verband nog betoogt dat uit de 

beslissingen niet blijkt wanneer hij de feiten zou hebben gepleegd en hij daardoor niet kan nagaan in 

welke mate de feiten nog actualiteitswaarde hebben, merkt de Raad op dat niet blijkt dat hieromtrent op 

zich specifiek diende te worden gemotiveerd, te meer nu kan worden aangenomen dat verzoeker zelf 

kennis heeft van deze gegevens en aldus in het licht hiervan eventuele argumenten die wijzen op het 

kennelijk onredelijk karakter van de motivering kan inroepen. Verzoeker betoogt dat de feiten zich 

noodzakelijkerwijze hebben voorgedaan vóór 28 oktober 2004 en vóór 21 maart 2007, waardoor de 

actualiteitswaarde van de feiten niet langer aan de orde kan zijn, doch gaat er aldus aan voorbij dat hij 

op 23 november 2010 en op 6 maart 2013 andermaal werd veroordeeld wegens feiten van belaging en 

slagen of verwondingen, al dan niet met ziekte of werkonbekwaamheid tot gevolg. Aldus blijkt dat 

verzoeker gedurende een tijdsperiode van vele jaren zich herhaaldelijk schuldig maakte aan 

strafrechtelijke feiten, waaronder voornamelijk slagen en verwondingen, en dit zonder dat in dit verband 

blijkt dat hij lering trok uit eerdere veroordelingen. Verzoeker betwist in wezen het herhaalde en 

gewelddadige karakter van de door hem gepleegde feiten ook niet. Er blijken ook geen duidelijke 

indicaties dat verzoeker schuldinzicht heeft of zijn leven wil beteren en verzoeker doet ook geen enkele 

poging om enig concreet gegeven naar voor te brengen dat kan wijzen op een wijziging in zijn gedrag 

ten tijde van het nemen van de bestreden beslissingen waarmee het bestuur ten onrechte geen 

rekening zou hebben gehouden. Verzoeker maakt met zijn uiteenzetting niet aannemelijk dat het 

bestuur op basis van onjuiste feitelijke gegevens tot zijn beslissingen is gekomen en evenmin dat de 

motieven van de bestreden beslissingen kennelijk onredelijk zouden zijn. 

 

Wat het bevel om het grondgebied te verlaten betreft merkt de Raad ook nog op dat dit in ieder geval 

eveneens is gegrond op artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling houdt voor het 

bestuur een gebonden bevoegdheid in om over te gaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten, tenzij verzoeker zich kan beroepen op een meer voordelige bepaling vervat in een 

internationaal verdrag.  

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissingen zijn genomen op grond van onjuiste 

gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime appreciatiebevoegdheid 

waarover verweerder beschikt krachtens artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet wordt 

niet aangetoond. 

 

3.2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 
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De toelichting van verzoeker laat niet toe vast te stellen dat verweerder zijn beslissing niet op een 

zorgvuldige wijze zou hebben voorbereid of niet op basis van een correcte feitenvinding tot zijn besluit is 

gekomen. Verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat geen voldoende of geen zorgvuldig onderzoek 

werd gevoerd in het licht van de specifieke omstandigheden van zijn geval of dat met bepaalde 

relevante elementen betreffende zijn situatie ten onrechte geen rekening werd gehouden. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

3.2.4. Verzoeker beroept zich nog op een schending van de artikelen 3 en 5 van het EVRM. Hij betoogt 

dat er dient te worden vermeden dat personen onnodig worden opgesloten en dat indien hij niet vermag 

zich elders te begeven hij het risico loopt om te worden opgesloten. De Raad merkt in dit verband 

allereerst op dat de thans bestreden beslissingen geen beslissing tot vasthouding omvatten. De Raad 

heeft ook niet de rechtsmacht om zich uit te spreken over een vasthouding en de vraag of deze in 

overeenstemming is met de aangehaalde verdragsbepalingen. Hierboven werd er daarnaast reeds op 

gewezen dat verzoeker zijn bewering niet te kunnen terugkeren naar zijn land van herkomst niet staaft 

met enig begin van bewijs, en hij in dit verband niet nuttig kan verwijzen naar de eerdere poging om 

hem gedwongen te verwijderen, waardoor ook niet blijkt dat zijn huidige bewering enige grondslag heeft. 

Een miskenning van de artikelen 3 en 5 van het EVRM als gevolg van de thans bestreden beslissingen 

kan niet worden vastgesteld. 

 

3.2.5. Het enig middel is ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak te worden 

gedaan over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door 

verweerder. 

 

5. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf januari tweeduizend zestien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


