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 nr. 164 689 van 24 maart 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 van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 22 januari 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 7 januari 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) 

 

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 22 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 januari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CHATCHATRIAN, die loco advocaat A. LOOBUYCK 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, 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. Verzoeker werd op 30 juli 2012 veroordeeld door de Correctionele Rechtbank van Brussel tot een 

gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 30 maanden effectief, wegens zware diefstal. 

 



  

 

 

 

 

 

RvV  X - Pagina 2 

 

 

 

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

Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) trof op 7 januari 2013 een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met 

het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Verzoeker werd hiervan diezelfde dag in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog OP verwijdering 

In uitvoering van de beslissing van de Minister van/van de gemachtigde van de Minister van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

W. V.H., attaché, wordt aan de genaamde H.(…) M.(…) geboren te Casablanca, op (…) die de Marokko 

nationaliteit heeft, 

het bevel gegeven om ten laatste op  (datum vermelden) 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. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten gaat gepaard met een inreisverbod, dat krachtens artikel 3, 

eerste lid, 9° van de wet van 15 december 1980 wordt uitgevaardigd. 

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. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreigingen, door twee of meer 

personen, bij nacht, feiten waarvoor hij op 30.07.2012 door de Correctionele Rechtbank van Brussel 

werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar (30 maanden effectief) 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, is het noodzakelijk om de betrokkene zonder 

verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens met Denemarken, Duitsland, 

Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, 

Tsjechië, Zweden en Zwitserland, om de volgende reden : 

 

- kan met zijn-haar middelen niet wettelijk vertrekken 

- gezien betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal met geweld of bedreigingen, door twee 

of meer personen, bij nacht, feiten waarvoor hij op 30.07.2012 door de Correctionele Rechtbank van 

Brussel werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar (30 maanden effectief), bestaat er een 

risico tot nieuwe schending van de openbare orde. 

 

Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene te worden opgesloten, 

aangezien zijn (haar) terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd 

- Gezien betrokkene niet in het bezit is van identiteitsdocumenten, is het noodzakelijk hem te 

weerhouden ten einde een doorlaatbewijs te bekomen van zijn nationale overheden 

- Gezien betrokkene zich in een situatie van illegaal verblijf in België bevindt, is het derhalve 

noodzakelijk hem op te sluiten ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken ten einde zijn 

effectieve repatriëring te verzekeren.  
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-Gezien betrokkene vatbaar is om de openbare orde te schaden is het derhalve noodzakelijk hem op te 

sluiten ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken ten einde zijn effectieve repatriëring te 

verzekeren. 

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 vijf jaar, indien de onderdaan van een derde 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreigingen, door twee of meer 

personen, bij nacht, feiten waarvoor hij op 30.07.2012 door de Correctionele Rechtbank van Brussel 

werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar (30 maanden effectief) 

Overwegende dat het winstgevende en gewelddadige karakter van het misdadig gedrag van betrokkene 

een ernstig en actueel risico aantoont van een nieuwe schending van de openbare orde ;” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten ten laste van verzoeker te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid 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) kunnen de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad  voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken 

van een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de 

voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 

2479/001, 118), blijkt dat voor de interpretatie van het begrip ‘belang’ kan worden verwezen naar de 

invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT, en 

G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413).  

 

3.2. Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat de verzoekende partij enkel belang heeft indien 

zij door de bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel en 

wettig nadeel lijdt (cf. RvS 25 maart 2013, nr. 222.969).  

 

3.3. Uit de informatie die door de verwerende partij ter beschikking werd gesteld, blijkt dat verzoeker op 

9 april 2013 naar Rome Fiumicino werd verwijderd, waardoor hij geen actueel belang meer kan doen 

gelden bij zijn beroep in zoverre dit gericht is tegen de verwijderingsmaatregel die in de bestreden 

beslissing vervat is. 

 

3.4. Ter terechtzitting werd de raadsvrouw van verzoeker gewezen op deze verwijdering waardoor 

verzoeker het actueel belang ontbeert bij zijn vordering. De aanwezige raadsvrouw stelt zich op dit punt 

naar de wijsheid van de Raad te gedragen. 

 

3.5. De raadsvrouw van verzoeker stipt echter aan dat de bestreden beslissing tot verwijdering 

eveneens gepaard ging met een inreisverbod voor de duur van 8 jaar en dat zij wel haar belang behoudt 

bij het aanvechten van deze beslissing aangezien de gevolgen ervan zich nog uitstrekken tot in het jaar 

2021. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk voor zover het gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

4. Onderzoek van het beroep 
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4.1. In zijn eerste middel voert verzoeker de schending aan 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). Verzoeker stelt in zijn eerste middel het volgende: 

 

“11.1.1. Artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen luidt als volgt: 

"Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moeten afdoende zijn." 

Artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen creëert dus plichten voor het bestuur op het epistemologische vlak van de 

besluitvorming. 

De formele motiveringsplicht impliceert dus dat de formulering van de beslissing de juridische en 

feitelijke motieven moet bevatten die het bestuur overwoog bij het nemen van haar beslissing. 

De formele motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio cognoscendi van het besluit. 

Met andere woorden: de formele motiveringsplicht verandert niets aan de wezenlijke voorwaarden 

waaraan een besluit ingevolge de materiële motiveringsplicht dient te voldoen, maar verplicht een 

bestuur om de wezenlijke voorwaarden van deze beslissing afdoende te expliciteren aan de bestuurde. 

Cf. daaromtrent MAST, DUJARDIN, VAN DAMME en VANDE LANOTTE: 

Voor de inwerkingtreding van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

gold het principe dat de motieven op grond waarvan de bestuurshandelingen werden genomen 

weliswaar zowel in rechte als in feite toelaatbaar moesten zijn (materiële motivering), maar in beginsel 

niet opgenomen dienden te worden in de bestuurshandeling zelf (formele motivering). De wet van 29 juli 

1991 heeft hierin een fundamentele wijziging gebracht. Voortaan moeten de bestuurshandelingen met 

individuele draagwijdte formeel gemotiveerd worden, tenzij een door de wet bepaalde uitzondering van 

toepassing is. 

Het normdoel van de formele motiveringsverplichting bestaat er dus de bestuurde in staat te stellen de 

beslissing (feitelijk en rechtelijk te begrijpen) 

' A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, randnummer 759. 

De formele motiveringsplicht impliceert echter geenszins dat het bestuur in zijn motivering naar elk 

feitelijk en juridisch detail uit het administratief dossier van betrokkene dient te verwijzen. Het bestuur 

moet in zijn besluit de feitelijke en juridische motieven vermelden die aan zijn besluit ten grondslag 

liggen maar moet niet opnieuw het gehele bewijs voeren dat aan de grondslag van zijn besluit ligt. 

Indien men het voorwerp van de formele motiveringsplicht te extensief interpreteert dan zou er a la limite 

geen onderscheid meer bestaan tussen het administratief dossier van betrokkene - dat natuurlijk wel 

elke feitelijk en juridisch detail bevat - en het besluit zelf, wat uiteraard een absurde redenering is. Een 

te extensief geïnterpreteerde formele motiveringsplicht gaat in die zin tegen de geest zelf in van de Wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen - de bestuurde zou 

immers het bos niet meer door de bomen zien en al helemaal niets meer begrijpen van de motieven van 

het bestuur bij het nemen van de beslissing. 

Er kan ter zake verwezen worden naar vaste rechtspraak van Uw Raad. Cf. in die zin ook OPDEBEEK 

en COOLSAET 

Een beknopte, maar duidelijke weergave van de motieven in de beslissing zelf volstaat; lange uitweiding 

zijn niet noodzakelijk vereist. Zeker bij een gebonden bevoegdheid kan een beknopte motivering 

volstaan. De gegevens waarop de beslissing steunt moet worden vermeld, maar niet gedetailleerd. De 

verplichting tot formele motivering mag men immers niet verwarren met het bewijs van de feiten. De 

uitdrukkelijke motivering komt dus niet in de plaats van het dossier, maar moet wel berusten op de 

gegevens van het dossier die ten grondslag liggen aan de genomen beslissing. 

11.1.2. De thans bestreden beslissing verwijst naar artikel 74/11, §1, vierde lid van de wet van 15 

december 1980 om aan te tonen dat verzoekende partij 8 jaar inreisverbod wordt opgelegd. 

In de thans bestreden beslissing wordt het gemotiveerd als volgt (eigen onderlijning): 

" Betrokkene wordt onderworpen aan een inreisverbod van 8 jaar om de volgende redenen: 
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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 vijf jaar, indien de onderdaan van een derde 

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

Nochtans als artikel 74/11, §1, vierde lid, van de wet van 15 december van 1980 er op nagelezen wordt, 

leest men als volgt: 

"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 voorde openbare orde of de nationale 

veiligheid." 

Verwerende partij verwijst naar een artikel uit de Vreemdelingenwet, maar citeert deze verkeerd. 

Het is dan ook met die reden dat verzoekende partij de thans bestreden beslissing niet begrijpt. 

Verwerende partij legt een inreisverbod van 8 jaar op, maar verwijst naar een inreisverbod van 5 jaar. 

Verzoekende partij is volledig in de war en is bijgevolg niet in staat om de thans bestreden beslissing te 

begrijpen. 

11.1.3. In casu is er dus sprake van schending van de formele motiveringsplicht aangezien het niet 

duidelijk is voor verzoekende partij op welke wetsartikelen de thans bestreden beslissing gebaseerd is. 

Bijgevolg kan zij dan ook de tenuitvoerlegging van de thans bestreden beslissing niet nakomen”. 

 

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 2 juncto 

artikel 3, eerste lid van de vreemdelingenwet, van de zorgvuldigheidsplicht, van het 

redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. Verzoeker stelt in zijn tweede middel het 

volgende: 

 

“IJ.2.1. De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iederen bestuurshandeling gedragen wordt door 

motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken, hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het 

administratief dossier. 

Dit impliceert dat de thans bestreden beslissing steun moet vinden in de juridische en feitelijke 

elementen uit het dossier. 

De materiële motiveringsplicht waaraan moet worden voldaan bij het nemen van de bestreden 

beslissing impliceert dat dit besluit gedragen moet zijn door motieven die zowel feitelijk juist als juridisch 

correct zijn. 

De materiële motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing 

van het toepasselijke materiële en formele recht Juridische motieven) op de feiten uit de het 

administratief dossier. 

De materiële motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio essendivan het besluit. 

Cf. daaromtrent DE STAERCKE: 

"De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief 

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (dit wil zeggen 

de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn 

(J. DE STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap. Beginselen 

van de openbare dienst Brugge Vandenbroele 2002, randnummer. 19) 

11.2.2. In casu stelt de verzoekende partij zich op het standpunt dat de thans bestreden beslissing 

de materiële motiveringsplicht schendt, omdat zij ten onrechte stelt dat het weinig waarschijnlijk is dat zij 

gevolg zal geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat aan haar afgeleverd werd. 

11.2.3. De thans bestreden beslissing houdt tevens een bijzonder ernstige maatregel in, waarvan 

de impact op het leven van verzoekende partij moeilijk kan overschat worden. 

Een dergelijke bestreden beslissing, die kennelijk afbreuk doet aan meerdere beginselen, wettelijke 

bepalingen en grondrechten, mag minstens verwacht worden in een deugdelijke en grondige motivering 

te voorzien. 

Dit is in casu niet het geval. 

De bestreden beslissing wordt geenszins ondersteund door feitelijke en juridisch draagkrachtige 

motieven, kwam onzorgvuldig en onredelijk tot stand, en schendt het rechtszekerheidsbeginsel. 
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11.2.4. Bovendien vormt artikel 3, 9° van de Vreemdelingenwet geen bepaling 'krachtens' dewelke 

een inreisverbod wordt uitgevaardigd ten aanzien van verzoekende partij. 

Deze wetsbepaling voorziet enkel omstandigheden waarin de met grenscontrole belaste overheden 

worden teruggedreven, o.m. (9°) wanneer een onderdaan van een derde land het voorwerp uitmaakt 

van een inreisverbod dat noch opgeschort, noch opgeheven is. 

Hiermee verduidelijkt verzoekende partij geenszins waarom zij een dergelijke maatregel met een 

dergelijk ernstige impact meent te moeten nemen. 

De verwijzing naar artikel 74/11 §1, vierde lid van de Vreemdelingenwet is verkeerd. 

De beslissing gaat gepaard met een inreisverbod van vijf jaar 'omdat niet aan de terugkeerverplichting 

werd voldaan' en omdat 'voor het vrijwillige vertrek geen enkel termijn is toegestaan'. 

Omtrent het inreisverbod dient dan - strikt genomen - eigenlijk een schending van de formele 

motiveringsplicht te worden aangenomen. 

Ter zake wenst verzoekende partij nog te verwijzen naar een recent arrest nr. 92 111 d.d. 27 november 

2012. 

3.7. De Raad wijst erop dat krachtens artikel 74/11, § 1, eerste lid van vreemdelingenwet, de duur van 

het inreisverbod dient te worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot 

wijziging van de vreemdelingenwet, blijkt dat artikel 74/11 van de vreemdelingenwet een onderdeel 

betreft van de omzetting van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten 

voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Pb.L 24 

december 2008, aft. 348,98 e.v.) 

In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding m.b.t. artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en het 

inreisverbod het volgende benadrukt: “De richtlijn legt echter op dat men tot een individueel onderzoek 

overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met "alle omstandigheden eigen aan het geval" en dat 

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

In casu stelt de Raad evenwel vast dat in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd omtrent de 

termijn van het inreisverbod. In de bestreden beslissing wordt op quasi automatische wijze een 

inreisverbod opgelegd voor de maximumtermijn van drie jaar. Waarom deze maximumtermijn wordt 

gehanteerd, wordt niet uiteengezet. De Raad vindt in de bestreden beslissing noch in het administratief 

dossier enige afweging of onderzoek terug dat betrekking heeft op de specifieke omstandigheden van 

verzoeker, hoewel de verzoeker tijdens zijn verhoor door de politie van Brussel aangaf dat hij in België 

was omwille van het bijwonen van het huwelijk van een neef alsook dat hij in Bockstael logeerde bij zijn 

neven. Dit verhoor is gehecht aan het PV nr. (...) waar in de bestreden beslissing naar wordt verwezen 

en bevindt zich in hef administratief dossier. 

3.8. Daargelaten de vraag of de aanwezigheid van familie in België een voldoende wegend element is 

om het inreisverbod in te korten, dient de Raad vast te stellen dat waar de gemachtigde een 

inreisverbod oplegt voor de maximale termijn van drie jaar zonder enig onderzoek naar en motivering 

omtrent de specifieke omstandigheden van verzoeker en de duur van het inreisverbod, de gemachtigde, 

gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod, op een kennelijk onredelijke wijze heeft 

gehandeld. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangenomen. 

Daar de bestreden beslissing in rechte één en ondeelbaar is, zodat de component inzake het 

inreisverbod er in rechte niet van kan worden afgesplitst, dient nu er een gegrond middel werd 

aangevoerd betreffende inreisverbod, de bestreden beslissing derhalve in haar geheel te worden 

vernietigd. 

Uw Raad was mening dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze heeft gehandeld om het 

termijn van vijf jaar op te leggen zonder enig onderzoek naar en motivering omtrent de specifieke 

omstandigheden. Een schending van de materiële motiveringsplicht werd aangenomen. 

11.2.5. Ook zou de tenuitvoerlegging van de thans bestreden beslissing een schending uitmaken van 

artikel 8 EVRM. Verzoekende partij is immers de zoon van ouders met Belgische nationaliteit. Bij de 

tenuitvoerlegging van de thans bestreden beslissing zou verzoekende partij minstens vijf jaar van haar 

ouders gescheiden worden. Dit is niet Ernstig! Des temeer gezien de moeder van verzoekende partij 

ernstig ziek is, zij is namelijk terminaal. Het spreekt voor zich dat verzoekende partij haar moeder nog 

wenst te bezoeken in haar laatste stadium van het leven. 
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11.2.6. Het is tevens onzorgvuldig en niet redelijk dat verwerende partij zonder enig 

onderzoek/motivering verzoekende partij onderwerpt aan een inreisverbod van een vijf jaar. Verwerende 

partij is duidelijk niet nagegaan dat verzoekende partij de zoon is van Belgische ouders en dat haar 

moeder terminaal ziek is, waardoor de verwerende partij haar moeder ontzegt haar zoon te zien. 

11.2.7. Bovendien vroeg verzoekende partij op 21 januari 2013 asiel aan in België, het spreekt voor 

zich dat verzoekende partij niet kan uitgewezen worden vooraleer zij de asielprocedure doorlopen heeft. 

11.2.8. De gehele thans bestreden beslissing is onherroepelijk gevitieerd.  

Het enig middel is ernstig en gegrond.” 

 

4.2. Het tweede middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending aanvoert van 

artikel 2 juncto artikel 3, eerste lid van de vreemdelingenwet, aangezien hij in gebreke blijft om uiteen te 

zetten op welke wijze de bestreden beslissing deze wetsbepaling zou schenden. 

 

4.3. Beide door verzoeker aangevoerde middelen worden hieronder, omwille van hun inhoudelijke 

verwevenheid, gezamenlijk behandeld. 

 

4.4. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de 

plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 

toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (cf. RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

4.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (cf. RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

4.6. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en bij uitbreiding artikel 62 van de 

vreemdelingenwet hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 

124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (cf. RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

4.7. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

4.8. Het bestreden inreisverbod vermeldt uitdrukkelijk artikel 74/11, §1, vierde lid van de 

vreemdelingenwet als haar juridische grondslag en niet artikel 3, 9° van de vreemdelingenwet, zoals 

verzoeker in zijn tweede middel verkeerdelijk voorhoudt. Deze wetsbepaling 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 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.” 
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4.9. De gemachtigde van de staatssecretaris stelde vast dat verzoeker “zich schuldig (heeft) gemaakt 

aan diefstal met geweld of bedreigingen, door twee of meer personen, bij nacht, feiten waarvoor hij op 

30.07.2012 door de Correctionele Rechtbank van Brussel werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 

4 jaar (30 maanden effectief)”. Omwille van “het winstgevende en gewelddadige karakter van het 

misdadig gedrag van betrokkene” meende de gemachtigde van de staatssecretaris dat dit “een ernstig 

en actueel risico aantoont van een nieuwe schending van de openbare orde” waardoor een inreisverbod 

voor de duur van 8 jaar wordt opgelegd. 

 

4.10. Zoals verzoeker in zijn eerste middel terecht opmerkt, werd in de bestreden beslissing voormelde 

wetsbepaling onjuist weergegeven. Door het wegvallen van de woorden: “meer dan”, lijkt het dat er 

slechts een inreisverbod voor een duur van 5 jaar zou kunnen worden gegeven, terwijl de beslissing een 

inreisverbod voor een duur van 8 jaar inhoudt. 

 

4.11. Samen met de verwerende partij in haar nota met opmerkingen merkt de Raad op dat deze 

materiële misslag geen invloed heeft op de wettigheid van de beslissing. Hoewel de bepaling verkeerd 

werd weergegeven, werd een inreisverbod voor de duur van 8 jaar gegeven, conform de inhoud van 

artikel 74/11, §1, vierde lid van de vreemdelingenwet. Verzoeker kan trouwens bezwaarlijk voorhouden 

dat hij volledig in de war is en de beslissing niet zou begrijpen, terwijl hij de correcte versie van de 

wetsbepaling lijkt te kennen en zelf heeft vastgesteld dat hem een inreisverbod voor de duur van 8 jaar 

werd opgelegd.  

 

4.12. De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn tweede middel een aantal overwegingen meent te lezen 

die niet in de bestreden beslissing kunnen worden teruggevonden. In wezen komt de kritiek van 

verzoeker erop neer dat onvoldoende rekening zou zijn gehouden met de specifieke omstandigheden 

van zijn geval, zoals bepaald in artikel 74/11, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet, omdat geen 

rekening zou zijn gehouden met zijn gezinsleven. Verzoeker beweert dat hij de zoon is van Belgische 

ouders en dat de beslissing tot gevolg zou hebben dat hij van zijn ouders gescheiden zou worden, zeker 

omdat zijn moeder terminaal ziek is. Uit de bespreking van het recht op gezinsleven uit artikel 8 van het 

EVRM zal echter blijken dat verzoeker deze “specifieke omstandigheden” geenszins aannemelijk maakt. 

Wat de asielaanvraag betreft, waarvan verzoeker in fine van zijn tweede middel gewag maakt, dient te 

worden opgemerkt dat deze geen invloed heeft op de wettigheid van het inreisverbod aangezien 

verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij thans internationale bescherming zou genieten. 

 

4.13. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven. Wanneer een schending van het recht op respect 

voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt aangevoerd, kijkt de Raad dan ook in de eerste 

plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te 

onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en 

gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is 

van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de 

bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 

2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’ noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde nauwe persoonlijke 
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banden. Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of 

er sprake is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band 

tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 

150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93).  

 

4.14. Met betrekking tot het bestaan van een gezinsleven in België lijkt uit de stukken van het 

administratief dossier te kunnen worden afgeleid dat de ouders over een verblijfstitel beschik(k)(t)en en 

dat familieleden van verzoeker (broer, zus) de Belgische nationaliteit hebben. Uit niets blijkt echter dat 

zijn ouders Belg zouden zijn of dat hij met hen zou samenwonen, noch dat er een band van 

afhankelijkheid zou bestaan. Verzoeker voegt aan zijn verzoekschrift geen enkel stavingsstuk toe om 

een eventueel beschermenswaardig gezinsleven aan te tonen. 

 

4.15. Bij gebrek aan bewijs van een gezinsleven in België kan de gemachtigde van de staatssecretaris 

niet worden verweten onzorgvuldig te zijn geweest door hiermee geen rekening te hebben gehouden.  

 

4.16. Er werd geen schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk gemaakt. De bestreden 

beslissing steunt op deugdelijke feitelijke en juridische overwegingen en de motieven staan niet in 

kennelijke wanverhouding tot het besluit. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben onderzocht. Er is geen sprake 

van een schending van het zorgvuldigheids- of het redelijkheidsbeginsel, noch van de motiveringsplicht. 

 

De aangevoerde middelen zijn, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden. 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 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

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

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig maart tweeduizend zestien 

door: 

 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 


