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 nr. 170 479 van 24 juni 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met 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 Turkse nationaliteit te zijn, op 6 oktober 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van 

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 21 

augustus 2014 tot het opleggen van een 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 17 maart 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 april 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak  

 

1.1. De verzoekende partij dient op 15 juni 2012 een asielaanvraag in bij de Belgische overheden. Op 

10 april 2013 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

1.2. Op 22 april 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). Verzoekende partij dient tegen dit bevel 

geen beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.3. De in punt 1.1. vermelde beslissing wordt op 2 december 2013 bevestigd door de Raad bij arrest nr. 

114 913. 
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1.4. De verzoekende partij dient op 7 april 2014 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Op 21 augustus 

2014 wordt deze aanvraag door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) onontvankelijk verklaard.  

 

1.5. Op 21 augustus 2014 neemt de gemachtigde eveneens een beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring 

tegen deze beslissing worden op 24 juni 2016 door de Raad verworpen bij arrest nr. 170 478. 

 

1.6. De gemachtigde neemt op 21 augustus 2014 eveneens een beslissing tot het opleggen van een 

inreisverbod (bijlage 13sexies). Dit is de bestreden beslissing, waarvan de verzoekende partij kennis 

neemt op 4 september 2014.  

 

De motieven gaan als volgt: 

 

“INTERDICTION D'ENTRÉE INREIS VERBOD 

 

INTERDICTION D'ENTREE 

 

INREISVERBOD 

 

A Madame: 

 

Aan de mevrouw: 

Nom, prénom/Naam,voomaam : O., B. (…) 

date de naissance/ geboortedatum : (…) 

lieu de naissance/geboorteplaats : B. (…) 

nationalité/nationaliteit : Turquie / Turkije 

 

une interdiction d'entrée d'une durée de 2 (deux) ans est imposée, wordt een inreisverbod voor 2 (twee) 

jaar opgelegd, 

 

sur le territoire belge ainsi que !e territoire des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen1, 

sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre. 

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

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

 

L'ordre de quitter le territoire daté du 21.08.2014 est assorti de cette interdiction d'entrée. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten van 21.08.2014 gaat gepaard met dit inreisverbod 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l'éloignement des étrangers et sur 

la base des faits suivants: 

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 En vertu de l'article 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l'interdiction d'entrée 

est de 2 ans car  

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

inreisverbod 2 jaar: 

o 2° l'obligation de retour n'a pas été remplie : 

L'intéressée n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire du 22,04.2013 dont un délai a été octroyé 

le 09.12.2013 jusqu'au 19.12.2013. 
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La durée de 2 ans d'interdiction d'entrée sur le territoire est imposée étant donné que, suite à la 

notification de l'ordre de quitter le territoire, l'intéressée n'a pas encore entrepris de démarches pour 

quitter volontairement le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires de l'espace Schengen. En 

outre, elle a introduit une demande 9bis en date du 04,07.2014. 

 

 o 2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dd 22.04.2013 

waarvoor een uitstel werd toegekend op 09.12.2013 tot 19 12.2013. 

 

Er wordt aan betrokkene een termijn van 2jaar inreisverbod op het grondgebied gegeven daar 

betrokkene, na het betekenen van dit bevel, nog geen stappen ondemomen heeft om het grondgebied 

van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten. Daarenboven heeft zij een aanvraag 9bis 

ingediend op 04.07.2014.” 

 

1.7. De verzoekende partij dient op 14 oktober 2014 een beroep tot nietigverklaring in tegen de in punt 

1.4. vermelde beslissing. Dit beroep is bij de Raad gekend onder het rolnummer 160 786. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

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

leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel haalt de verzoekende partij de schending aan van artikel 74/11, §1, vierde lid 

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

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de Rechten van 

de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM). Tevens haalt de verzoekende partij de 

“Onbevoegdheid tot het nemen van deze beslissing” en machtsmisbruik aan.  

 

3.2. Het tweede onderdeel van het eerste middel wordt als volgt weergegeven in het verzoekschrift: 

 

“De beslissing stelt zich te steunen op artikel 74/11, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet om een 

inreisverbod van twee jaar op te leggen. 

Dit artikel stelt dat de beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan 

een jaar, indien niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

Er wordt gesteld dat verzoekster geen gevolg heeft gegeven aan een bevel van 22.4.2013, waarvoor 

uitstel werd toegekend op 9.12.2013 en dat zij „daarenboven een aanvraag 9bis heeft ingediend op 

4.7.2014‟ . 

De beslissing vergist zich. Er is geen aanvraag 9bis ingediend op 4.7.2014 maar wel op 7.4.2014. Dit is 

nu eenmaal het recht van verzoekster om zo’n aanvraag in te dienen en dit kan op geen enkele wijze als 

een motief in het kader van een inreisverbod worden aangewend. 

Het bevel van 22.4.2013 was overigens een bevel dat geschorst werd gedurende de asielprocedure. 

Verzoekster heeft geen kennis van enige activering van het bevel na beëindiging van de asielprocedure. 

Ook dit motief faalt. 

Er wordt evenmin gemotiveerd waarom in die omstandigheden precies een inreisverbod van twee jaar 

dient opgelegd te worden. Het verband tussen de aangehaalde motieven en de duur van het 

inreisverbod is op geen enkele wijze gemotiveerd. 

Vermelde motivering is alleszins niet afdoende om het inreisverbod van twee jaar te motiveren. Er kan 

conform de wet een inreisverbod van minder dan twee jaar worden gegeven. 

Twee jaar is een totaal buitenproportionele termijn die op geen enkel objectief gegeven steunt. De 

termijn op twee jaar vastleggen is pure willekeur. 

Er is geen specifieke argumentatie voor die termijn van twee jaar. 

De beslissing nemen met vermelde argumenten vormt machtsmisbruik in hoofde van verwerende partij, 

minstens is het een schending van het redelijkheidsbeginsel. 

Krachtens artikel 74/11, § 1, eerste lid van vreemdelingenwet, dient de duur van het inreisverbod 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 
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omzetting van artikel 11 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, afl. 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). 

Waarom precies de termijn van twee jaar wordt gehanteerd, wordt niet uiteengezet. 

De wet vereist een evenredigheidstoets. 

Immers, iedere zorgvuldige en redelijke administratieve overheid dient zijn beslissingen omstandiger te 

motiveren en dit op een afdoende wijze telkens wanneer verwerende partij een discretionaire 

bevoegdheid uitoefent. 

De thans bestreden beslissing schendt aldus de materiële motiveringsplicht, en is zodoende 

onzorgvuldig en onredelijk tot stand gekomen. 

Verzoekster verwijst naar de rechtspraak van de Raad van State, arrest 18 december 2013, nr. 225.871, 

waarin geoordeeld werd dat er een schending is van de materiële motiveringsplicht wanneer niet 

gemotiveerd wordt waarom de maximumtermijn van drie jaar wordt opgelegd. 

Gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod, heeft verwerende partij op een kennelijk 

onredelijke wijze heeft gehandeld. 

Verzoekster verwijst naar de rechtspraak van de RvV, ondermeer arrest nr. 109 923 van 17 september 

2013, in de zaak X. t. Belgische Staat: 

“Juist wanneer de overheid over een ruime discretionaire bevoegdheid beschikt, dient zij precieze en 

concrete feitelijke motieven op te geven op grond waarvan een beslissing wordt genomen (cfr RvS 13 

oktober 2008, nr. 187 001). De motieven van de bestreden beslissing laten niet toe vast te stellen dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden van 

het geval, waarvan hij blijkens het administratief dossier duidelijk op de hoogte was, hoewel artikel 74/11 

&1 van de vreemdelingenwet hem daartoe verplicht. … Een schending van de materiële 

motiveringsplicht wordt aangenomen.” 

De nota gaat voorbij aan de recente rechtspraak van de Raad van State en (nu ook) de unanieme 

rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

In de arresten van 18 december 2013 (nr. 225.871 en 225.872) heeft de Raad van State geoordeeld dat 

het verplicht opleggen van een inreisverbod niet inhoudt dat daarbij de maximumtermijn van drie jaar of 

een termijn van twee jaar moet worden opgelegd. 

In het op de website gepubliceerd arrest van de RvV van 19 februari 2014 arrest nr. 119 120 komt er nu 

blijkbaar een einde aan de verdeelde rechtspraak van de RvV en wordt de rechtspraak van de Raad van 

State gevolgd. 

Verzoekster verwijst naar de rechtspraak van de RvV, ondermeer arrest nr. 109 923 van 17 september 

2013, in de zaak X. t. Belgische Staat, arresten nr. 118 075, 118 076 en 118 077 telkens van 30 januari 

2014 inzake Miftari t. Belgische Staat. 

Ten overvloede verwijst verzoekster ook nog naar recente arresten van de RvV waarin de stelling van 

verzoekster bevestigd wordt: 

-arrest nr. 118 076 van 30 januari 2014 

-arrest nr. 118 077 van 30 januari 2014 

-arrest nr. 117 075 van 17 januari 2014 

De bestreden beslissing schendt de vermelde wetsbepalingen.” 

 

3.3. In de nota met opmerkingen wordt hierop als volgt gerepliceerd:  

 

“In een tweede onderdeel van het eerste middel voert de verzoekende partij aan dat het haar recht is 

om een aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in te 

dienen en dat zulks niet als motief voor een inreisverbod kan worden aangewend. De verzoekende partij 

voert tevens aan dat het bevel dd. 22.04.2013 geschorst was gedurende de asielprocedure. 

Verweerder merkt vooreerst op dat het loutere feit dat een verkeerde datum voor de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet zou zijn vermeld, uiteraard 

geen afbreuk doet aan de overwegingen van de gemachtigde van de Minister. 

Het loutere feit dat de verzoekende partij in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet het 

recht heeft om een aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen, doet geen afbreuk aan het feit dat uit 

het indienen van een dergelijke -naderhand onontvankelijk verklaarde- aanvraag, afdoende illustreert 

dat de verzoekende partij weigerde om gevolg te geven aan een eerder bevel om het grondgebied te 

verlaten. 
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De verzoekende partij kan hierbij niet dienstig verwijzen naar het feit dat het eerdere bevel om het 

grondgebied te verlaten-asielzoeker (bijlage 13quinquies) geschorst was gedurende de asielprocedure, 

gelet op het feit dat deze asielprocedure reeds bij arrest nr. 114.913 dd. 02.12.2013 definitief was 

afgesloten door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bovendien werd de verzoekende partij per 

aangetekend schrijven van 09.12.2013 uitdrukkelijk gewezen op het feit dat het bevel om het 

grondgebied te verlaten-asielzoeker (bijlage 13quinquies) nog steeds van kracht was en dat haar nog tot 

19.12.2013 termijn werd verleend om hier alsnog gevolg aan te geven. 

In de gegeven omstandigheden had de verzoekende partij redelijkerwijs wel kennis moeten hebben van 

het feit dat zij gevolg diende te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dd. 22.04.2013. 

Desondanks diende de verzoekende partij op 07.04.2014 een aanvraag tot verblijfsmachtiging in, in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

De gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie 

en Armoedebestrijding heeft bijgevolg geheel terecht vastgesteld dat de verzoekende partij nog steeds 

geen stappen had ondernomen om het grondgebied vrijwillig te verlaten. 

In een derde onderdeel houdt verzoekende partij voor dat er niet afdoende gemotiveerd is om welke 

reden een termijn van twee jaar werd opgelegd. 

Betreffende de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en artikel 62 

van de Vreemdelingenwet, artikelen die de formele motiveringsplicht betreffen, laat de verweerder 

gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel 

inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing 

weer te geven en daarbij 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 (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

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). 

Verweerder laat verder gelden dat artikel 74/11, § 1 Vreemdelingenwet, in toepassing waarvan de 

bestreden beslissing genomen werd, als volgt stipuleert: 

“§ 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 twee jaar, en dit in toepassing van art. 

74/11, § 1, tweede lid, 2° Vreemdelingenwet, waarbij wordt gewezen op het feit dat een vroegere 

beslissing tot verwijdering niet werd uitgevoerd: 

“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 2 jaar: 

o 2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten dd 22.04.2013, waarvoor uitstel werd toegekend op 09.12.2013 tot 

19.12.2013. 

Er wordt aan betrokkene een termijn van 2jaar inreisverbod op het grondgebied gegeven daar 

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

van België, en het Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten. Daarenboven heeft zij een aanvraag 9bis 

ingediend op 04.07.2014.” 

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

zou motiveren om welke reden een termijn van twee jaar wordt opgelegd. In casu wordt duidelijk 

uiteengezet om welke redenen de gemachtigde van de staatssecretaris een termijn van twee jaar heeft 

opgelegd aan verzoekende partij. 

Verzoekende partij haar onjuiste beschouwingen kunnen geen afbreuk doen aan de terechte motivering 

dat verzoekende partij geen gevolg heeft gegeven aan dit bevel, en zodoende niet aan de 

terugkeerverplichting heeft voldaan. 
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Dienomtrent merkte de gemachtigde van de staatssecretaris in de bestreden beslissing terecht op dat 

verzoekende partij bovendien nog een nieuwe aanvraag heeft ingediend op grond van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet op 10.06.2013. Het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf 

bevestigt dat zij na de betekening van het bevel op 03.07.2012 geen stappen heeft ondernomen om het 

grondgebied van België en het Schengengrondgebied, te verlaten. 

Verzoekende partij neemt haar eigen wensen voor werkelijkheid waar zij verwijst naar de omzendbrief 

van 10.06.2011, en voorhoudt dat hieruit blijkt da er langs de zijde van de overheid een probleem was 

met het uitvoeren van de bevelen, en verwerende partij nooit een inspanning heeft gedaan of hulp heeft 

gegeven bij de uitvoering van het bevel. 

Verweerder laat gelden dat de theoretische inspanningen inzake de omzendbrief van 2011 elke 

grondslag missen, en dan ook geen afbreuk kunnen doen aan de motieven van de bestreden beslissing. 

Verder komt het aan de vreemdeling in eerste instantie zelf toe om gevolg te geven aan het bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

Verzoekende partij kan overigens ook geen rechten putten uit een omzendbrief; de al niet naleving van 

de onderrichtingen uit deze omzendbrief kan niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

aanleiding geven: 

“4.2.4. Inzake de aangevoerde schending van de bepalingen van de omzendbrief van 10 juni 2011 stelt 

de Raad vast dat de omzendbrieven aan administratieve overheden gericht zijn, richtsnoeren bevatten 

nopens de interpretatie en de toepassing van de bestaande wetten en geen enkel bindend karakter 

hebben, ongeacht of zij bekendgemaakt zijn of niet. Een eventuele niet naleving van de onderrichtingen 

vervat in voormelde omzendbrief kan bijgevolg niet tot de onwettigheid van het bestreden besluit leiden 

(cf. RvS 28 juni 2006, nr. 160.736).” (R.v.V. nr. 106 434 van 8 juli 2013, http://www.rvv-cce.be). 

En ook: 

“3.2.6. Waar verzoekster een schending aanvoert van de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de 

bevoegdheden van de burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een 

derde land, stelt de Raad vast dat verzoekster niet aantoont dat de Omzendbrief van 10 juni 2011 een 

verordende werking heeft zodat deze de Raad niet bindt. De omzendbrief beoogt immers bepaalde 

opdrachten van de burgemeester of zijn gemachtigde in het kader van de verwijdering van een 

onderdaan van een derde land in herinnering te brengen en nader toe te lichten. De omzendbrief is van 

toepassing op die gevallen waarin een vrijwillige vertrektermijn werd verleend.” (R.v.V. nr. 105 583 van 

21 juni 2013, http://www.rvv-cce.be). 

Verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. Haar beschouwingen falen volkomen. 

Verweerder laat verder gelden dat verzoekende partij in casu ook niet aangeeft met welke concrete 

omstandigheden de gemachtigde van de staatssecretaris geen rekening zou hebben gehouden. Met 

haar louter theoretisch betoog toont verzoekende partij geen schending aan van de door haar 

aangehaalde artikelen en beginselen van behoorlijk bestuur. 

Verweerder laat daarenboven gelden dat artikel 74/11, § 1 Vreemdelingenwet nergens voorziet dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris bijkomend zou dienen te motiveren inzake de concrete 

omstandigheden; het volstaat dat blijkt dat rekening werd gehouden met de ter kennis gebrachte, 

specifieke omstandigheden van elk geval, hetgeen in casu niet ter discussie staat. Verzoekende partij 

toont in elk geval niet aan met welke specifieke omstandigheid geen rekening zou zijn gehouden, doch 

beperkt zich tot en theoretisch betoog. 

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 
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hebben – ook niet dat de thans voorliggende feiten gelijkaardig zijn aan de feiten die aanleiding gaven 

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) 

De verzoekende partij, die zich beperkt tot een theoretisch betoog en niet aanduidt met welke 

omstandigheden geen rekening zou zijn gehouden, 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 drie jaar werd opgelegd, impliceert immers geenszins dat geen rekening zou zijn 

gehouden met haar specifieke situatie. 

Dienaangaande dient overigens te worden opgemerkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

uiteraard niet gehouden is om de motieven van zijn motieven te vermelden: ‘De motiveringsplicht houdt 

niet in dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing het ‘waarom’ ervan dient te 

vermelden’ (R.v.St., nr. 165.918 dd. 13.12.2006). 

De beschouwingen van verzoekende partij falen in rechte. 

Terwijl verzoekende partij wel verwijst naar rechtspraak, doch deze niet toepast op haar eigen situatie; 

en dit los van de vaststelling dat het Belgisch recht geen precedentenleer kent. 

De verweerder stelt tot slot vast dat nergens in de toelichting bij het middel nader wordt ingegaan op de, 

blijkens de opgave van beweerdelijk geschonden rechtsregels, door verzoekende partij nochtans 

voorgehouden schending van artikel 8 EVRM.. 

Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door 

verzoekende partij vermelde rechtsregel zou zijn geschonden, kan de verweerder zich desbetreffend 

niet met kennis van zaken verdedigen, zodat het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen 

schending van deze rechtsregel naar het oordeel van laatstgenoemde om die reden als onontvankelijk 

dient te worden beschouwd (R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden 

beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij 

een overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

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

 

3.4. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 'betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen' verplichten de administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op "afdoende" wijze.  

Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil 

zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen.  

 

De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde 

wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de verzoekende partij in de haar aanbelangende beslissing zelf de 

motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens 

kan worden nagegaan, of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij 
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die gegevens correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is 

kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is 

de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583). 

 

Het loutere feit dat een beslissing formeel is gemotiveerd, betekent niet dat een verzoekende partij geen 

kritiek meer zou kunnen leveren op die formele motivering. Zelfs al is een beslissing formeel 

gemotiveerd, en zelfs al kent de verzoekende partij aldus de motieven, dan nog kan die verzoekende 

partij kritiek uiten op het feit dat de motivering niet afdoende is (RvS 18 maart 2010, nr. 202.029). 

 

Verzoekende partij stelt dat vermelde motivering alleszins niet afdoende is om het inreisverbod van twee 

jaar te motiveren. Er is geen specifieke argumentatie voor die termijn van twee jaar. Verzoekende partij 

verwijst naar artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet dat stelt dat de duur van het 

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

van het geval. Verzoekende partij wijst er op dat het bestuur zijn beslissingen omstandiger en afdoende 

moet motiveren wanneer het een discretionaire bevoegdheid uitoefent.  

 

De aangevoerde schending van de formele motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 

74/11, § 1 van de Vreemdelingenwet, waarop de bestreden beslissing is gesteund. Hierbij moet 

trouwens worden opgemerkt dat volgens de Raad van State in deze bepaling een motiveringsplicht is 

vastgelegd. Artikel 74/11, § 1 van de Vreemdelingenwet omvat met andere woorden een motiverings-

plicht (cf. RvS 26 juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900; RvS 22 maart 2016, nrs. 234.225, 234.228, 

234.229, 234.230, 234.231 en 234.233). 

 

3.5. Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, waarop de bestreden beslissing is gesteund, bepaalt het 

volgende omtrent het inreisverbod: 

 

“§ 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 

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. 

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. 

(…)”.   

 

Uit artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2°, van de Vreemdelingenwet volgt dat de minister of zijn gemachtigde 

verplicht is een inreisverbod van maximum drie jaar op te leggen “indien een vroegere beslissing tot 

verwijdering niet uitgevoerd werd”.  

Overeenkomstig het eerste lid van dezelfde bepaling wordt de duur van het inreisverbod vastgesteld 

“door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval”. Wat het bepalen van de 

duur van het inreisverbod betreft, beschikt het bestuur over een discretionaire bevoegdheid.  

 

3.6. Vooreerst blijkt uit de motieven duidelijk dat het inreisverbod in casu het accessorium vormt van het 

bevel om het grondgebied te verlaten van 21 augustus 2014.  

 

In casu wordt verzoekende partij een inreisverbod opgelegd omdat zij niet aan de terugkeerverplichting 

heeft voldaan. Met name heeft verzoekende partij geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 22 april 2013, waarvoor een uitstel werd toegekend op 9 december 2013 tot 

19 december 2013. De duur van het  inreisverbod wordt vastgesteld op twee jaar. Er wordt gesteld dat 

verzoekende partij, na het betekenen van het bevel van 22 april 2013, nog geen stappen heeft 

ondernomen om het grondgebied van België en het Schengengrondgebied vrijwillig te verlaten. 

Bovendien heeft zij een aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet ingediend op 4 juli 2014. 

 

3.7. De vraag die zich derhalve stelt is of de motivering van het bestreden inreisverbod afdoende is, in 

het licht van artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet dat bepaalt dat de duur van het 
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inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk 

geval, zoals terecht wordt opgemerkt in het verzoekschrift. 

 

Uit de parlementaire voorbereidingen, waarin wordt verwezen naar de Terugkeerrichtlijn, blijkt: “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). 

 

Het verplicht opleggen van een inreisverbod impliceert niet dat daarbij ook de maximumtermijn van drie 

jaar moet worden opgelegd. Zoals verzoekster terecht opmerkt, beschikt het bestuur over een 

discretionaire bevoegdheid inzake het bepalen van de duur van het inreisverbod. Evenwel moet de duur 

van het inreisverbod overeenkomstig artikel 74/11, §1 van de Vreemdelingenwet worden vastgesteld 

door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van het geval. Uit de beslissing aangaande 

het bepalen van de duur van het inreisverbod moet dus een onderzoek naar of een afweging van de 

specifieke omstandigheden van het geval blijken. Er is overeenkomstig artikel 74/11, § 1 van de 

Vreemdelingenwet dan ook een specifieke motivering vereist die de gekozen de duur van het opgelegde 

inreisverbod afdoende verantwoordt (cf. RvS 26 juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900; RvS 22 maart 

2016, nrs. 234.225, 234.228, 234.229, 234.230, 234.231 en 234.233). De discretionaire bevoegdheid 

inzake het bepalen van de duur van het inreisverbod impliceert dan ook een nauwgezette 

motiveringsplicht. Dit wordt ook bevestigd door de Raad van State die in vaste rechtspraak er op wijst 

dat in artikel 74/11, § 1 van de Vreemdelingenwet een motiveringsplicht is vastgelegd.  

 

3.8. In het bestreden inreisverbod wordt letterlijk vermeld dat een inreisverbod van twee jaar wordt 

opgelegd omdat door verzoekende partij “Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: Betrokkene 

heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dd. 22.04.2013 waarvoor een 

uitstel werd toegekend op 09.12.2013 tot 19.12.2013.”  

 

Dit vormt op zich geen afdoende motivering wat de duur van het inreisverbod betreft, noch een 

verwijzing naar “specifieke omstandigheden van het geval”. Het gaat slechts om de vaststelling dat een 

vroegere beslissing tot verwijdering niet werd uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 74/11, §1, tweede lid 

van de Vreemdelingenwet vormt dit enkel de reden waarom een inreisverbod wordt opgelegd.  

 

De daaropvolgende vaststelling dat verzoekende partij na dat ene bevel geen stappen heeft 

ondernomen om het grondgebied te verlaten, houdt niets anders in dan de vaststelling dat zij niet heeft 

voldaan aan de terugkeerverplichting en kan dan ook niet worden voorgesteld als een afzonderlijke 

motivering voor wat betreft de duur van het inreisverbod. De loutere vaststelling dat verzoekende partij 

een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft 

ingediend, betreft slechts een administratieve vaststelling doch houdt geen verband met een in artikel 

74/11, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet bedoelde specifieke omstandigheid van het geval (RvS 

22 maart 2016, nrs. 234.225, 234.228, 234.229, 234.230, 234.231 en 234.233). 

 

3.9. In de nota met opmerkingen wordt betoogd dat verzoekende partij niet aangeeft met welke concrete 

omstandigheden de gemachtigde geen rekening zou hebben gehouden en dat zij zich derhalve beperkt 

tot een theoretisch betoog, waarbij zij wel verwijst naar rechtspraak, doch nalaat deze rechtspraak toe te 

passen op haar eigen situatie. Door zich te beperken tot een louter theoretisch betoog, en niet aan te 

duiden met welke omstandigheden geen rekening zou zijn gehouden, slaagt verzoekende partij er niet 

in om aan te tonen dat de bestreden beslissing onredelijk of kennelijk onzorgvuldig zou zijn genomen. 

De Raad wijst erop dat de verwerende partij hiermee in werkelijkheid een betoog hanteert dat een 

verplichting legt bij de vreemdeling die evenwel op de staatssecretaris of zijn gemachtigde rust (RvS 26 

juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900). Het is niet aan de vreemdeling om aan te tonen waarom de termijn 

van twee jaar niet zou moeten worden opgelegd.  

 

Aan de voormelde vaststellingen wordt bijgevolg geen afbreuk gedaan door het feit dat verzoekende 

partij (in onderhavig middel) niet verduidelijkt met welke specifieke omstandigheden eigen aan haar 

geval rekening moest worden gehouden bij de vaststelling van de duur van het inreisverbod (RvS 22 

maart 2016, nrs. 234.225, 234.228, 234.229, 234.230, 234.231 en 234.233). 

 

Derhalve moet in casu worden vastgesteld, in het licht van artikel 74/11, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, dat niet afdoende werd gemotiveerd over de duur van het bestreden inreisverbod, 

nu de vermelde motieven van het inreisverbod enkel betrekking kunnen hebben op de reden om een 

inreisverbod op te leggen en niet op de duur van dat verbod. 
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Er blijkt niet op afdoende wijze waarom de gemachtigde heeft geopteerd voor de periode van twee jaren 

bij het bepalen van de duur van het inreisverbod noch blijkt een onderzoek naar de situatie van 

verzoekende partij. 

 

De bestreden beslissing doet onvoldoende blijken dat de gemachtigde bij het bepalen van de duur van 

het inreisverbod op zorgvuldige wijze tot een individueel onderzoek is overgegaan waarbij rekening 

wordt gehouden met “alle omstandigheden eigen aan het geval”. 

 

Waar in het bestreden inreisverbod geen enkel onderzoek naar of afweging van de specifieke 

omstandigheden van het geval blijkt, kan de Raad zonder zich in de plaats van het bestuur te stellen 

niet oordelen dat het bestreden inreisverbod niet onzorgvuldig of kennelijk onredelijk is. De Raad kan 

niet, zonder zijn in artikel 39/2, § 2, van de Vreemdelingenwet vastgelegde annulatiebevoegdheid te 

overschrijden en zonder zich in de plaats van het bestuur te stellen, oordelen op grond van motieven die 

niet in de aanvankelijk bestreden beslissing voorkomen. Enkel de wettigheid van de motieven uit de 

aanvankelijk bestreden beslissing te mogen worden beoordeeld. 

 

3.9. Het middel, in zoverre het is gestoeld op de schending van de formele motiveringsplicht zoals 

vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet in het licht van artikel 74/11, §1, eerste lid 

van de vreemdelingenwet, is gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. De door de verwerende partij in haar nota met opmerkingen ontwikkelde argumentatie laat 

niet toe anders te besluiten. De overige onderdelen van het eerste middel en de overige middelen 

behoeven geen verdere bespreking. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 21 augustus 2014 tot het opleggen van een 

inreisverbod (bijlage 13sexies) wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig juni tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


