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 nr. 163 388 van 2 maart 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

3. X 

4. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

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

25 juli 2014 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

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

Armoedebestrijding van 6 juni 2014 tot afgifte van de inreisverboden (bijlage 13sexies), aan de 

verzoekende partijen ter kennis gebracht op 1 juli 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 1 augustus 2014 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 25 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 februari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. KEULEN verschijnt voor 

de verzoekende partijen 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 
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Verzoekers die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, komen op 25 juli 2005 België binnen en 

dienen een asielaanvraag in op 28 juli 2005. 

 

Op 13 april 2006 worden ten opzichte van verzoekers beslissingen genomen tot weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

Op 5 december 2006 wordt eerste verzoeker door de correctionele rechtbank van Dendermonde 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden wegens valsheid in geschriften. 

 

Op 26 februari 2008 dienen  verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 4 juni 2008 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij verzoekers 

gemachtigd worden voor een verblijf van één jaar. 

 

Verzoekers worden in het bezit gesteld dan een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 

(BIVR) geldig voor één jaar. 

 

Op 16 maart 2009 wordt eerste verzoeker door de correctionele rechtbank van Gent veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van acht maanden wegens diefstal, door middel van braak, inklimming of valse sleutels 

en vereniging van misdadigers om wanbedrijven te plegen. 

 

Op 3 juni 2009, op 27 mei 2010, op 10 mei 2011, op 10 juli 2012 wordt dit BIVR verlengd voor een jaar. 

 

Op 14 mei 2013 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet. 

 

Op 7 juni 2013 geeft de ambtenaar-geneesheer zijn advies. 

 

Op 27 augustus 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij het BIVR 

van verzoekers niet langer verlengd mag worden. Verzoekers dienen een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) dat gekend is onder het rolnummer X. 

 

Op 12 februari 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag 

van 14 mei 2013 op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 12 februari 2014 worden ten opzichte van verzoekers bevelen genomen om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

Verzoekers dienen een beroep in tegen deze beslissingen dat gekend is onder het rolnummer 149 548. 

 

Op 15 april 2014 dienen verzoekers een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 6 juni 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing dat deze aanvraag 

onontvankelijk is. 

 

Op 6 juni 2014 worden ten opzichte van verzoekers bevelen genomen om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). 

 

D.M, zoon van eerste twee verzoekers, dient tegen het bevel om het grondgebied te verlaten in zijn 

hoofde genomen een beroep in dat gekend is onder het rolnummer X 

 

Op 6 juni 2014 worden ten opzichte van verzoekers inreisverboden genomen (bijlage 13sexies). Dit zijn 

de bestreden beslissingen: 

 

De eerste bestreden beslissing 

 

“De heer : 

Naam + voornaam: M., R. 
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geboortedatum: (…)1971 

geboorteplaats: Tibuzde - Vranje 

nationaliteit: Servië 

 

wordt een inreisverbod voor drie jaar opgelegd, 

 

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

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

 

De beslissing tot verwijdering van 06.06.2014 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 3 jaar: 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene verkreeg een bevel het 

grondgebied te verlaten dd. 12.02.2014 - betekend dd. 26.02.2014. Betrokkene gaf echter 

geen gevolg aan dit bevel en bevindt zich nog steeds illegaal op het Belgisch grondgebied. 

Aan betrokkene wordt de maximumtermijn van 3 jaar opgelegd aangezien betrokkene niet 

de minste intentie vertoont om het grondgebied te verlaten en ook niet aantoont dat er 

stappen ondernomen worden om het vertrek voor te bereiden. Integendeel: door het 

indienen van opeenvolgende aanvragen tot machtiging tot verblijf (d.d. 14.05.2013 en 

15.04.2014) tracht betrokkene alles in het werk te stellen om het verblijf op het Belgisch 

grondgebied te verlengen.“ 

 

Tweede bestreden beslissing 

 

“Mevrouw : 

Naam + voornaam: M., D. 

geboortedatum: (…).1973 

geboorteplaats: Vranje 

+ kinderen : 

M., B. 

geboren te Menden op (…)2002 

M., S. 

geboren te Leuven op (…)2008 

nationaliteit: Servië 

 

wordt een inreisverbod voor drie jaar opgelegd, 

 

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

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

 

De beslissing tot verwijdering van 06.06.2014 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 3 jaar: 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene verkreeg een bevel het 

grondgebied te verlaten dd. 12.02.2014 - betekend dd. 26.02.2014. Betrokkene gaf echter 

geen gevolg aan dit bevel en bevindt zich nog steeds illegaal op het Belgisch grondgebied. 

Aan betrokkene wordt de maximumtermijn van 3 jaar opgelegd aangezien betrokkene niet 

de minste intentie vertoont om het grondgebied te verlaten en ook niet aantoont dat er 

stappen ondernomen worden om het vertrek voor te bereiden. Integendeel: door het 

indienen van opeenvolgende aanvragen tot machtiging tot verblijf (d.d. 14.05.2013 en 
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15.04.2014) tracht betrokkene alles in het werk te stellen om het verblijf op het Belgisch 

grondgebied te verlengen.” 

 

Derde bestreden beslissing 

 

“Mevrouw : 

Naam + voornaam: M., E. 

geboortedatum: (…)1991 

geboorteplaats: Vranje 

nationaliteit: Servië 

 

wordt een inreisverbod voor drie jaar opgelegd, 

 

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

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

 

De beslissing tot verwijdering van 06.06.2014 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 3 jaar: 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene verkreeg een bevel het 

grondgebied te verlaten dd. 12.02.2014 - betekend dd. 26.02.2014. Betrokkene gaf echter 

geen gevolg aan dit bevel en bevindt zich nog steeds illegaal op het Belgisch grondgebied. 

Aan betrokkene wordt de maximumtermijn van 3 jaar opgelegd aangezien betrokkene niet 

de minste intentie vertoont om het grondgebied te verlaten en ook niet aantoont dat er 

stappen ondernomen worden om het vertrek voor te bereiden. Integendeel: door het 

indienen van opeenvolgende aanvragen tot machtiging tot verblijf (d.d. 14.05.2013 en 

15.04.2014) tracht betrokkene alles in het werk te stellen om het verblijf op het Belgisch 

grondgebied te verlengen.”  

 

Vierde bestreden beslissing 

 

“De heer: 

Naam + voornaam: M., E. 

geboortedatum: (…)1994 

geboorteplaats: Menden 

nationaliteit: Servië 

 

wordt een inreisverbod voor drie jaar opgelegd, 

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

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

 

De beslissing tot verwijdering van 06.06.2014 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 3 jaar: 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene verkreeg een bevel het 

grondgebied te verlaten dd. 12.02.2014 - betekend dd. 26.02.2014. Betrokkene gaf echter 

geen gevolg aan dit bevel en bevindt zich nog steeds illegaal op het Belgisch grondgebied. 

Aan betrokkene wordt de maximumtermijn van 3 jaar opgelegd aangezien betrokkene niet 

de minste intentie vertoont om het grondgebied te verlaten en ook niet aantoont dat er 

stappen ondernomen worden om het vertrek voor te bereiden. Integendeel: door het 

indienen van opeenvolgende aanvragen tot machtiging tot verblijf (d.d. 14.05.2013 en 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

15.04.2014) tracht betrokkene alles in het werk te stellen om het verblijf op het Belgisch 

grondgebied te verlengen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In de synthesememorie voeren verzoekers het volgende aan: 

 

“Met betrekking tot het eerste middel Schending van het artikel 74/11, §1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, Schending van de motiveringsplicht vervat in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 

juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuursakten, Schending van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder de redelijkheidsplicht 

Artikel 74/11§2, tweede lid van de Vreemdelingenwet voorziet dat de gemachtigde van de minister cq. 

Staatssecretaris zich omwille van humanitaire redenen kan onthouden van het opleggen van een 

inreisverbod in individuele gevallen. Het is dus duidelijk dat met betrekking tot het opleggen van een 

inreisverbod er wel degelijk een discretionaire bevoegdheid is toegekend aan verwerende partij. 

Verzoekers hebben aldus zeker een belang bij de vernietiging van het haar opgelegde inreisverbod. 

De bestreden beslissing stelt dat de maximumtermijn van drie jaar wordt opgelegd aangezien 

verzoekers niet de minste intentie zouden vertonen om het grondgebied te verlaten en ook niet 

aantonen dat er stappen zijn ondernomen om het vertrek voor te bereiden. In tegendeel, zo wordt er 

gesteld, verzoekers zouden door opeenvolgende machtigingen tot verblijf in te dienen alles in het werk 

stellen om het verblijf op het Belgische grondgebied te verlengen. 

Verwerende partij houdt er in deze echter op geen enkele manier rekening mee dat verzoekers 

gedurende vier jaar in het bezit zijn geweest van een BIVR omwille van de medische problemen van 

hun zoon/broer M. D. De medische aanvraag van verzoekers werd afgesloten met een negatieve 

beslissing op 27.08.2013. 

De verblijfsaanvraag die gedaan werd gedaan op 14.05.2013 werd aldus nog gedaan tijdens het legaal 

verblijf van verzoekers en kan aldus bezwaarlijk beschouwd worden als een poging om koste wat het 

kost in het land te kunnen blijven. 

De aanvraag dd. 15.04.2014 betrof een medische aanvraag, waarin niet alleen de medische problemen 

van M. D. werden aangehaald, maar ook M. R. medische argumenten inriep. 

Het kan aldus niet aan verzoekers verweten worden dat zij deze nieuwe medische argumenten aan het 

onderzoek van verwerende partij onderwierpen. 

De motivering die door verwerende partij wordt aangewend voor de termijn van het inreisverbod, is 

vooreerst onjuist, daar zij verwijst naar een verblijfsaanvraag die nog tijdens het legaal verblijf van 

verzoekers werd ingediend, en niet pertinent om de duur van het inreisverbod te verantwoorden. 

Bovendien schendt de Dienst Vreemdelingenzaken in de bestreden beslissing de redelijkheidsplicht. 

Er kan immers afgezien worden van het opleggen van een inreisverbod om humanitaire redenen. 

In casu werd er geen inreisverbod afgeleverd aan de heer M. D., die in België steeds medisch gevolgd 

werd voor zijn mucovicidose. Dit betekent dat de zoon/broer van verzoekers telkens alleen naar België 

zal moeten afreizen wanneer hij zijn behandelende artsen wenst te bezoeken.” 

 

2.2. In de nota had de verwerende partij het volgende gerepliceerd: 

 

“Betreffende het eerste middel 

In een eerste en enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikel 74/11, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet ; 

- de motiveringsplicht vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 houdende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen ; 

- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder de redelijkheidsplicht. 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat de bestreden beslissingen 

onterecht zouden genomen zijn. De verzoekende partij meent dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding nalaat om te 

motiveren waarom de maximumtermijn van drie jaar wordt opgelegd. 

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991, die de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat bij lezing van het inleidend 

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar tevens blijk 

geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 
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De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat 

verweerder gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht een beslissing tot 

inreisverbod heeft genomen. 

De verwerende partij wijst erop dat een inreisverbod werd uitgevaardigd op grond van art. 74/11 

Vreemdelingenwet §1, tweede lid van de wet. 

Dit artikel 74/11, § 1 Vreemdelingenwet, stipuleert 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..” 

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. Hierbij wordt expliciet gemotiveerd om welke reden een termijn van 

3 jaar wordt opgelegd: 

“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: 

In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het 

inreisverbod 3 jaar [omdat]: 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: Betrokkene verkreeg een bevel om het grondgebied 

te verlaten dd. 12.02.2014 -betekend dd. 26.02.2014. Betrokkene gaf echter geen gevolg aan dit bevel 

en bevindt zich nog steeds illegaal op het Belgisch grondgebied. 

Aan betrokkene wordt de maximumtermijn van 3 jaar opgelegd aangezien betrokkene niet de minste 

intentie vertoont om het grondgebied te verlaten en ook niet aantoont dat er stappen ondernomen 

worden om het vertrek voor te bereiden. Integendeel: door het indienen van opeenvolgende aanvragen 

tot machtiging tot verblijf (dd. 14.05.2013 en 15.04.2014) tracht betrokkene alles in het werk te stellen 

om het verblijf op het Belgisch grondgebied te verlengen.” 

De verzoekende partij kan dan ook bezwaarlijk voorhouden dat de bestreden beslissing niet afdoende 

zouden zijn gemotiveerd. In casu wordt duidelijk uiteengezet om welke redenen de gemachtigde van de 

staatssecretaris een inreisverbod van 3 jaar heeft opgelegd aan verzoekende partij, waarbij uitdrukkelijk 

gewezen wordt op het feit dat zij zelfs nog geen stappen ondernomen heeft om het grondgebied van 

België vrijwillig te verlaten. 

Verweerder merkt in dit kader op dat de verzoekende partij ten onrechte aanvoert dat er in hoofde van 

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

Armoedebestrijding sprake zou zijn van een discretionaire bevoegdheid bij het opleggen van een 

inreisverbod. Integendeel moet worden benadrukt dat er geenszins sprake is van een loutere 

mogelijkheid om al dan niet een beslissing tot inreisverbod te nemen. 

Dit blijkt uitdrukkelijk uit de voorbereidende werken, meer bepaald uit het wetsontwerp tot wijziging van 

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

de verwijdering van vreemdelingen: 

“De beslissing tot verwijdering moet gepaard gaan met een inreisverbod als er geen enkele termijn om 

het grondgebied te verlaten is toegekend, of indien de onderdaan van een derde land het grondgebied 

niet binnen de opgelegde termijn verlaten heeft, en mag in andere gevallen, zoals bij een ernstige 

bedreiging van de openbare orde, gepaard gaan met een inreisverbod. 

(…) 

Artikel 11 van richtlijn 2008/115/EG 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 

(paragraaf 1 van de richtlijn). Welke ook de hypothese is, het inreisverbod mag niet meer dan vijf jaar 

bedragen, behalve indien de onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de 

openbare orde, de openbare of de nationale veiligheid (paragraaf 2 van de richtlijn).” (Parl. St. Kamer, 

2011-2012, 53-1825/001, p.7 en 22, markering toegevoegd) 

Zie ook het verslag van 21.11.2011 namens de commissie: 
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“Die entry ban zal derhalve worden toegepast in twee gevallen, met name wanneer een termijn van nul 

dagen wordt opgelegd, en wanneer de betrokkene de vorige bevelen om het grondgebied te verlaten, 

naast zich neer heeft gelegd. 

Met betrekking tot de duur van de entry ban werd voor een stapsgewijze regeling gekozen, die drie jaar 

geldig is. Doen zich in het geval van de betrokkene bepaalde problemen voor die verband houden met 

fraude of illegale middelen die hij zou hebben aangewend in het kader van in België ingestelde 

procedures dan wel in het kader van zijn verwijdering, dan wordt de geldigheid van de regeling verlengd 

tot vijf jaar. Rijzen problemen van openbare orde of vormt de persoon een risico voor de nationale 

veiligheid, dan kan de regeling nog langer duren. 

Daar staat tegenover dat de entry ban kan worden opgeheven in twee gevallen die in de richtlijn zijn 

opgenomen, met name om humanitaire redenen, of wanneer de betrokkene zou terugkeren om 

beroepsmatige redenen dan wel om te studeren. De Belgische Staat kan in die laatste gevallen die 

opheffing evenwel slechts toekennen wanneer de termijn van de entry ban op zijn minst voor twee derde 

is afgelopen.” (Parl. St. Kamer, 2011-2012, 53-1825/006, p., onderlijning toegevoegd) 

De gemachtigde van de staatssecretaris besloot geheel terecht dat een inreisverbod aan verweerder 

moest worden opgelegd, nadat werd vastgesteld dat de verzoekende partij had nagelaten vrijwillig 

gevolg te geven aan de op haar rustende terugkeerverplichting. 

Het loutere feit dat artikel 74/11, §2 van de Vreemdelingenwet voorziet dat “De minister of zijn 

gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in individuele gevallen, omwille 

van humanitaire redenen”, doet geen afbreuk aan het feit dat uit de bewoordingen van artikel 74/11, §2 

van de Vreemdelingenwet, alsook uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat een beslissing tot 

verwijdering in de welomschreven gevallen gepaard gaat met een inreisverbod. 

Verweerder benadrukt dat uit de zinsnede “De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een 

inreisverbod van maximum drie jaar in volgende gevallen” geenszins een keuzemogelijkheid blijkt in 

hoofde van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie 

en Armoedebestrijding. 

Terwijl door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie 

en Armoedebestrijding vervolgens afdoende werd gemotiveerd om welke reden een termijn van 3 jaar 

werd opgelegd. 

Geenszins toont verzoekende partij aan dat de gemachtigde van de Staatssecretaris kennelijk onredelijk 

of onzorgvuldig zou hebben gehandeld. 

In zoverre de verzoekende partij nog kritiek levert op het feit dat geen rekening zou zijn gehouden met 

het feit dat zij gedurende vier jaar in het bezit is geweest van een BIVR, omwille van de medische 

problemen van dhr. M. D. laat verweerder gelden dat zulks geenszins afbreuk doet aan de gedegen 

motivering van de bestreden beslissing. 

Terwijl bovendien moet worden benadrukt dat artikel 74/11, § 1 Vreemdelingenwet nergens voorziet dat 

de gemachtigde van de Staatssecretaris steeds zou dienen te motiveren inzake alle elementen die 

blijken uit het administratief dossier. Het volstaat dat blijkt dat rekening werd gehouden met de ter 

kennis gebrachte, specifieke omstandigheden van elk geval, hetgeen in casu niet ter discussie kan 

staan. 

Verweerder verwijst naar recente rechtspraak in die zin: 

“4.3.2.3. Verzoeker geeft aan niet akkoord te gaan met de motivering die ten grondslag ligt aan het 

inreisverbod voor drie jaar dat hem wordt opgelegd omdat hij niet aan de terugkeerverplichting heeft 

voldaan. Verzoeker geeft aan dat niet wordt verduidelijkt waarom er direct voor wordt gekozen om de 

maximale termijn van drie jaar op te leggen zonder enig onderzoek naar de specifieke omstandigheden. 

De Raad stelt vast dat verzoeker de motivering niet betwist waarbij wordt vastgesteld dat niet is voldaan 

aan de terugkeerverplichting. De Raad merkt verder op dat verzoeker volledig in gebreke blijft om enig 

gegeven betreffende zijn concrete situatie te duiden dat ten onrechte door verweerder niet mee in 

rekening zou zijn gebracht bij het bepalen van de duur van het inreisverbod en dat van aard is aan te 

tonen dat in zijn situatie het als kennelijk onredelijk dient te worden beschouwd waar verweerder opteert 

voor de maximale termijn van drie jaar. Verzoeker duidt op geen enkele manier waarom het opgelegde 

inreisverbod in zijn concrete situatie als disproportioneel dient te worden beschouwd. Een algemene 

stelling in deze zin kan niet volstaan. In deze zin blijkt ook niet het belang dat verzoeker heeft bij dit 

middel. Een schending van de materiële motiveringsplicht of van het redelijkheidsbeginsel is niet 

aangetoond. Gelet op hetgeen voorafgaat en het gegeven dat artikel 74/11, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet – dat bepaalt dat de duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te 

houden met de specifieke omstandigheden van elk geval – als dusdanig ook geen uitdrukkelijke 

motiveringsplicht oplegt, kan evenmin een schending van de formele motiveringsplicht worden 

aangenomen. Er blijkt – los van het gegeven dat arresten van de Raad geen precedentenwerking 

hebben – ook niet dat de thans voorliggende feiten gelijkaardig zijn aan de feiten die aanleiding gaven 
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tot het arrest van de Raad waaruit verzoeker citeert.” (R.v.V. nr. 113 381 dd. 06.11.2013, http://www.rvv-

cce.be). 

Zie ook: 

“Voorts wijst de Raad erop dat de termijn van drie jaren van het gegeven inreisverbod wettelijk is 

voorzien en de verzoekende partij geen concrete grieven aanhaalt om aan te tonen dat deze duur 

onredelijk is, daargelaten de vaststelling dat de verzoekende partij dit nadeel aan haar eigen 

gedragingen te wijten is omdat zij niet vrijwillig gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel.” (R.v.V. nr. 

111.109 dd. 30.09.2013) 

En: 

“Wat betreft de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, is de Raad van oordeel dat 

het opgelegde inreisverbod in casu afdoende wordt gemotiveerd door de vaststelling dat ‘niet aan de 

terugkeerverplichting werd voldaan’, hetgeen betekent dat de verzoeker een eerdere beslissing tot 

verwijdering niet heeft uitgevoerd zoals voorzien in artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2° van de 

vreemdelingenwet.” (R.v.V. nr.105.706 van 19 november 2012) 

En: 

De Raad stelt vast dat verzoeker niet verduidelijkt met welke specifieke omstandigheden eigen aan zijn 

geval rekening moest worden gehouden bij de vaststelling van de duur van het inreisverbod. Ook hier 

moet worden benadrukt dat het niet aan de Raad toekomst om uit het summier betoog van de verzoeker 

de concrete elementen te distilleren waarmee geen rekening gehouden zou zijn. Door louter algemeen 

te stellen dat geen onderzoek werd gedaan noch gemotiveerd werd omtrent de specifieke 

omstandigheden van zijn geval zonder dit betoog te concretiseren en te betrekken op zijn individuele 

situatie, slaagt verzoeker er niet om aan te tonen dat de motieven van de bestreden beslissing steunen 

op een foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. (R.v.V. nr. 99.256 dd. 19.03.2013) 

In zoverre de verzoekende partij de verwijzing naar de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet beschouwt alsdat zij door middel van een inreisverbod zou 

worden gestraft voor het indienen van een dergelijke verblijfsmachtiging, laat verweerder nog gelden dat 

de kritiek van de verzoekende partij niet kan worden aangenomen. 

Uit de verwijzing naar de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet blijkt dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding terdege rekening is gehouden met de specifieke 

elementen uit het dossier van de verzoekende partij. 

De verzoekende partij houdt voor dat haar niet kan verweten worden “nieuwe medische argumenten” 

naar voor te brengen, doch dienaangaande laat verweerder gelden dat uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet dd. 15.04.2014 op 06.06.2014 onontvankelijk verklaard, omdat enerzijds de 

aandoeningen van dhr. D. M. reeds (negatief) waren beoordeeld en anderzijds de aandoeningen van 

dhr. R. M. niet voldoende ernstig waren om een verblijfsmachtiging te rechtvaardigen. 

De verzoekende partij slaagt er niet in aan te tonen dat de bestreden beslissing onredelijk of 

onzorgvuldig zou zijn genomen. Het loutere feit dat aan de verzoekende partij een inreisverbod van 3 

jaar werd opgelegd, impliceert immers geenszins dat geen rekening zou zijn gehouden met haar 

specifieke situatie. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat een inreisverbod (bijlage 13sexies) aan de 

verzoekende partij diende te worden betekend. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het redelijkheidsbeginsel incluis. 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 

29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 

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

genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissingen moeten duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissingen zijn genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 
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artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet. Tevens bevatten de beslissingen een 

motivering in feite, met name dat verzoekers niet aan de terugkeerverplichting hebben voldaan, ze 

ontvingen een bevel om het grondgebied te verlaten op 26 februari 2014, ze gaven hieraan geen gevolg 

en bevinden zich nog steeds illegaal op het grondgebied. Tevens wordt gemotiveerd over de 

maximumtermijn van drie jaar die aan verzoekers wordt opgelegd aangezien zij niet de minste intentie 

vertoonden om het grondgebied te verlaten en ook niet aantoonden dat er stappen werden ondernomen 

om het vertrek voor te bereiden, integendeel, ze hebben opeenvolgende aanvragen om machtiging tot 

verblijf ingediend (op 14 mei 2013 en op 15 april 2014) waardoor ze alles in het werk stelden om het 

verblijf op Belgisch grondgebied te verlengen. Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze 

motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de 

bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de 

formele motiveringsplicht. 

 

2.3.2. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissingen kennen, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekers bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat 

oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

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

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag 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. 

 

Verzoekers betwisten de opgegeven motivering voor het opleggen van de maximumtermijn van drie 

jaar. Zij menen dat er geen rekening werd gehouden met hun legaal verblijf gedurende vier jaar omwille 

van de medische problemen van hun zoon en broer M.D. Tevens wijzen zij erop dat de 

verblijfsaanvraag van 14 mei 2013 werd gedaan in legaal verblijf en dus bezwaarlijk kan beschouwd 

worden als een poging om kost wat kost in het land te verblijven, en dat de aanvraag van 15 april 2014 

een medische aanvraag betrof die voor eerste verzoeker slechts voor het eerst medische argumenten 

bevatte. 

 

2.3.3. De motieven in de vier bestreden beslissingen voor het opleggen van de termijn van drie jaar 

luiden als volgt: 

 

“Aan betrokkene wordt de maximumtermijn van 3 jaar opgelegd aangezien betrokkene niet de minste 

intentie vertoont om het grondgebied te verlaten en ook niet aantoont dat er stappen ondernomen 

worden om het vertrek voor te bereiden. Integendeel: door het indienen van opeenvolgende aanvragen 

tot machtiging tot verblijf (d.d. 14.05.2013 en 15.04.2014) tracht betrokkene alles in het werk te stellen 

om het verblijf op het Belgisch grondgebied te verlengen.” 

 

Er dient te worden opgemerkt dat verzoekers gevolgd kunnen worden waar zij aanvoeren dat de 

aanvraag van 14 mei 2013 werd ingediend tijdens legaal verblijf. Uit de stukken van het dossier blijkt 

immers dat, ingevolge de aanvraag van 26 februari 2008 verzoekers gemachtigd werden tot een verblijf 

van een jaar (omwille van medische redenen ingeroepen door hun zoon en broer M.D.). Dit verblijf werd 

telkens verlengd voor een jaar en op 27  augustus 2013 werd de beslissing genomen dat dit verblijf niet 

langer verlengd mag worden. 

 

Bijgevolg kan het verzoekers die sinds 2008 jaarlijks een verlenging van hun verblijf moesten vragen en 

deze verlenging kregen tot in 2013, niet ten kwade geduid worden dat zij op 14 mei 2013 een aanvraag 

indienden op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, alleszins kan dit element niet als een 

negatieve indicatie gebruikt worden om erop te wijzen dat verzoekers alles in het werk stelden  om hun 

verblijf in België te verlengen en geen stappen ondernamen om hun vertrek - dat pas verwacht werd na 

het bevel om het grondgebied te verlaten genomen op 12 februari 2014 - voor te bereiden. Het motief 

dat er  sprake is van “opeenvolgende aanvragen tot machtiging tot verblijf” waardoor verzoekers “alles in 

het werk (…) stellen om het verblijf op het Belgisch grondgebied te verlengen” strookt bijgevolg niet met 

de feiten, alleszins is dit in casu, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak zoals die blijken uit 

het administratief dossier, kennelijk onredelijk. 

 

Verzoekers tonen aan dat het motief voor het opleggen van de maximumtermijn van drie jaar kennelijk 

onredelijk is. De schending van de materiële motiveringsplicht kan worden aangenomen. 
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Het enig middel is in de opgegeven mate gegrond. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 6 juni 2014 tot afgifte van de inreisverboden worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 700 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee maart tweeduizend zestien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 


