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 nr. 178 416 van 25 november 2016 

in de zaken RvV X / II, RvV X / II en RvV X / II 
 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op 

22 augustus 2016 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 en 

Administratieve Vereenvoudiging van 17 augustus 2016 tot afgifte van een inreisverbod 

(bijlage 13sexies), aan de eerste verzoeker op dezelfde dag ter kennis gebracht (zaak nr. X). 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op 

22 augustus 2016 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 en 

Administratieve Vereenvoudiging van 17 augustus 2016 tot afgifte van een inreisverbod 

(bijlage 13sexies), aan de tweede verzoeker op dezelfde dag ter kennis gebracht (zaak nr. X). 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X op 12 september 2016 hebben ingediend om de schorsing van de 

tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de voornoemde beslissingen (zaak nr. X). 

 

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’s met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 september 2016, waarbij de terechtzitting voor de zaken met nummers 

X en X wordt bepaald op 17 oktober 2016. 

 

Gelet op het uitstel van de zaken met nummers X en X naar de terechtzitting van 3 november 2016. 

 

Gelet op de beschikking van 18 oktober 2016, waarbij de terechtzitting voor de zaak met nummer 
193 145 wordt bepaald op 3 november 2016. 
 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX, die verschijnt voor de verzoekende partijen en 

van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekende partijen, die verklaren van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, komen op 

22 juni 2009 als minderjarigen samen met hun ouders, die op 23 juni 2009 asiel aanvragen, België 

binnen. Op 31 januari 2011 beslist de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arresten nrs. 61 091 

en 61 092 van 9 mei 2011 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de ouders van de 

verzoekende partijen. 

 

1.2. Op 22 februari 2011 dienen de ouders van de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging 

tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

Vreemdelingenwet). Op 4 april 2011 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard.  

 

1.3. Op 5 mei 2011 dienen de ouders van de verzoekende partijen een tweede aanvraag in om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 25 mei 2011 wordt de 

aanvraag onontvankelijk verklaard. 

 

1.4. Op 26 mei 2011 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van de 

ouders van de verzoekende partijen een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker (bijlage 13quinquies). Bij arresten nrs. 69 924 en 69 925 van 16 november 2011 verwerpt de 

Raad de vorderingen tot schorsing en de beroepen tot nietigverklaring tegen deze beslissingen. 

 

1.5. Op 26 mei 2011 dienen de ouders van de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 1 december 2011 wordt de 

aanvraag onontvankelijk verklaard. 

 

1.6. Op 21 juni 2011 dienen de ouders van de verzoekende partijen een derde aanvraag in om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet Op 29 augustus 2011 

wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. 

 

1.7. Op 16 september 2011 dienen de ouders van de verzoekende partijen een tweede asielaanvraag 

in. Op 13 oktober 2011 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13quater). 

 

1.8. Op 14 november 2011 dienen de ouders van de verzoekende partijen een vierde aanvraag in om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 17 januari 2012 wordt 

de aanvraag onontvankelijk verklaard. 

 

1.9. Op 23 december 2011 dienen de ouders van de verzoekende partijen een tweede aanvraag in om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 14 februari 2013 

wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard en wordt tevens aan de ouders van de verzoekende partijen 

bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.10. Op 4 april 2012 dienen de ouders van de verzoekende partijen een vijfde aanvraag in om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 20 juli 2012 wordt de 

aanvraag onontvankelijk verklaard. 

 

1.11. Op 3 september 2012 dienen de ouders van de verzoekende partijen een zesde aanvraag in om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 10 oktober 2012 

wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard.  

 

1.12. Op 11 april 2013 dienen de ouders van de verzoekende partijen een derde aanvraag in om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 3 december 2013 

wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard en wordt de ouders van de verzoekende partijen tevens een 

inreisverbod (bijlage 13sexies) voor drie jaar opgelegd. 
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1.13. Op 20 januari 2014 dienen de ouders van de verzoekende partijen een vierde aanvraag in om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 9 april 2014 wordt de 

aanvraag zonder voorwerp bevonden en wordt aan de ouders van de verzoekende partijen bevel 

gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.14. Op 1 juli 2014 dienen de ouders van de verzoekende partijen een derde asielaanvraag in. Op 

5 augustus 2014 beslist de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot niet-

inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Bij arrest nr. 132 916 van 7 november 2014 

verwerpt de Raad het beroep tegen deze beslissingen. 

 

1.15. Op 13 augustus 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van 

de ouders van de verzoekende partijen een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten 

– asielzoeker (bijlage 13quinquies). Bij arrest nr. 140 953 van 13 maart 2015 verwerpt de Raad de 

vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissingen. 

 

1.16. Op 16 november 2014 dienen de ouders van de verzoekende partijen een vijfde aanvraag in om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op dezelfde dag dient de 

eerste verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

 

1.16.1. Op 14 januari 2015 wordt de aanvraag van de eerste verzoeker onontvankelijk verklaard en 

wordt tevens aan de eerste verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Bij 

arresten nrs. 150 084 en 150 085 van 28 juli 2015 verwerpt de Raad de vorderingen tot schorsing en de 

beroepen tot nietigverklaring tegen deze beslissingen. 

 

1.16.2. Op 14 januari 2015 wordt de aanvraag van de ouders van de verzoekende partijen zonder 

voorwerp verklaard en wordt tevens aan de ouders van de verzoekende partijen bevel gegeven om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Bij arresten nrs. 150 086 en 150 087 van 28 juli 2015 verwerpt de 

Raad de vorderingen tot schorsing en de beroepen tot nietigverklaring tegen de bevelen om het 

grondgebied te verlaten. 

 

1.17. Op 29 januari 2016 dienen de ouders van de verzoekende partijen een zesde aanvraag in om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op dezelfde dag dient de 

eerste verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

 

1.17.1. Op 8 juni 2016 wordt de aanvraag van de ouders van de verzoekende partijen zonder voorwerp 

verklaard en wordt tevens aan de ouders van de verzoekende partijen bevel gegeven om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Tegen deze beslissingen wordt een beroep tot nietigverklaring 

ingediend bij de Raad. Deze zaak is gekend onder het nr. X. 

 

1.17.2. Op 9 juni 2016 wordt de aanvraag van de eerste verzoeker onontvankelijk verklaard en wordt 

tevens aan de eerste verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Tegen deze 

beslissingen wordt een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad. 

Deze zaak is gekend onder het nr. X. 

 

1.18. Op 17 augustus 2016 wordt ten aanzien van de verzoekende partijen een beslissing houdende 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) 

genomen. Tegen deze beslissingen dienen de verzoekende partijen een vordering tot schorsing en een 

beroep tot nietigverklaring in bij de Raad. Deze zaken zijn gekend onder de nrs. X en X. 

 

1.19. Op 17 augustus 2016 wordt de eerste verzoeker tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor 

twee jaar opgelegd. Dit is de eerste bestreden beslissing die op dezelfde dag aan de eerste verzoeker 

ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

 

“(…) 

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: 
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Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat:  

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

 

Betrokkene heeft bevelen om het grondgebied te verlaten betekend op 29/05/2011, 13/10/2011, 

04/03/2013, 29/04/2014, 16/08/2014, 28/01/2015, 22/06/2016. Deze vorige beslissingen tot verwijdering 

werd niet uitgevoerd.  

 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 

 

Betrokkene heeft een broer (A. K. (…)), moeder (A. N. (…)) en vader (A. N. (…)) die zich eveneens in 

illegaal verblijf bevinden in België. Aangezien het hele gezin samen terugkeert naar hun land van 

oorsprong, is een schending van artikel 8 EVRM niet aannemelijk. Bovendien kan wat de vermeende 

schending van art. 8 EVRM betreft gesteld worden dat de terugkeer naar het land van herkomst om 

aldaar eventueel een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht 

op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent 

geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het 

grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Het staat betrokkene 

bovendien vrij om desgevallend op eender welk moment gedurende de komende twee jaar een 

opschorting of opheffing van het inreisverbod te vragen in het kader van zijn recht op gezins- en 

familiaal leven, overeenkomstig de volgende wettelijke bepalingen terzake. Indien betrokkene effectief 

voldoet aan de voorwaarden om een recht op verblijf in het Rijk te bekomen hoeft onderhavig 

inreisverbod voor hem dan ook geenszins een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te vormen.  

 

De ouders van betrokkene werden nochtans door de gemeente Wichelen op 05/03/2012 en door de 

stad Aalst op 28/01/2015 geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten 

en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader van de procedure voorzien 

in 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 (Belgisch Staatsblad 16 juni 2011).  

 

Zijn aanvragen tot verblijf op basis van artikel 9bis werden onontvankelijk verklaard op 01/12/2011, 

14/02/2013, 03/12/2013, 14/01/2015, 08/06/2016 en zonder voorwerp verklaard op 09/04/2014. Een 

schending van artikel 3 EVRM werd niet aannemelijk gemaakt. 

 

Zijn aanvragen tot verblijf op basis van artikel 9ter werden onontvankelijk verklaard op 04/04/2011; 

25/05/2011, 29/08/2011, 17/01/2012, 20/07/2012, 10/10/2012. Een schending van artikel 3 EVRM werd 

niet aannemelijk gemaakt. 

 

Betrokkene heeft op 23/06/2009, 16/09/2011 en 01/07/2014 een asielaanvraag ingediend. Door het 

CGVS en de RVV werd na diepgaand onderzoek vastgesteld dat verzoeker niet voldeed aan de 

voorwaarden opgenomen in de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet en hem bijgevolg geen 

vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus kon toegekend worden. Uit deze 

vaststelling kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een 

behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het dossier bevat geen stukken die er op kunnen 

wijzen dat sinds de vaststellingen van het CGVS en de RVV de veiligheidstoestand in die mate zou zijn 

gewijzigd dat betrokkene bij haar verwijdering toch een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met 

artikel 3 van het EVRM.  

 

Hoewel er geen gunstig gevolg aan werd gegeven, heeft hij niet getwijfeld om op illegale wijze in België 

te verblijven. Gelet op al deze elementen en op de hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het 

grondgebied te willen verblijven, is een inreisverbod van twee jaar proportioneel in het belang van de 

immigratiecontrole. Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke omstandigheden 

aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan twee jaar.  

(…)” 

 

1.20. Op 17 augustus 2016 wordt de tweede verzoeker tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor 

twee jaar opgelegd. Dit is de tweede bestreden beslissing die op dezelfde dag aan de tweede verzoeker 

ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 
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Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat:  

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

 

Betrokkene heeft bevelen om het grondgebied te verlaten betekend op 29/05/2011, 13/10/2011, 

04/03/2013, 29/04/2014, 16/08/2014, 28/01/2015, 22/06/2016. Deze vorige beslissingen tot verwijdering 

werd niet uitgevoerd.  

 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar:  

 

Betrokkene heeft een broer (A. M. (…)), moeder (A. N. (…)) en vader (A. N. (…)) die zich eveneens in 

illegaal verblijf bevinden in België. Aangezien het hele gezin samen terugkeert naar hun land van 

oorsprong, is een schending van artikel 8 EVRM niet aannemelijk. Bovendien kan wat de vermeende 

schending van art. 8 EVRM betreft gesteld worden dat de terugkeer naar het land van herkomst om 

aldaar eventueel een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht 

op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent 

geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het 

grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Het staat betrokkene 

bovendien vrij om desgevallend op eender welk moment gedurende de komende 2 jaar een opschorting 

of opheffing van het inreisverbod te vragen in het kader van zijn recht op gezins- en familiaal leven, 

overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen terzake. Indien betrokkene effectief voldoet aan de 

voorwaarden om een recht op verblijf in het Rijk te bekomen hoeft onderhavig inreisverbod voor hem 

dan ook geenszins een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te vormen.  

 

De ouders van betrokkene werden nochtans door de gemeente Wichelen op 05/03/2012 en door de 

stad Aalst op 28/01/2015 geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten 

en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader van de procedure voorzien 

in 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 (Belgisch Staatsblad 16 juni 2011).  

 

Zijn aanvragen tot verblijf op basis van artikel 9bis werden onontvankelijk verklaard op 01/12/2011, 

14/02/2013, 03/12/2013 en zonder voorwerp verklaard op 09/04/2014, 14/01/2015, 08/06/2016. Een 

schending van artikel 3 EVRM werd niet aannemelijk gemaakt.  

Zijn aanvragen tot verblijf op basis van artikel 9ter werden onontvankelijk verklaard op 04/04/2011, 

25/05/2011, 29/08/2011, 17/01/2012, 20/07/2012, 10/10/2012. Een schending van artikel 3 EVRM werd 

niet aannemelijk gemaakt.  

 

Betrokkene heeft op 23/06/2009, 16/09/2011 en 01/07/2014 een asielaanvraag ingediend. Door het 

CGVS en de RVV werd na diepgaand onderzoek vastgesteld dat verzoeker niet voldeed aan de 

voorwaarden opgenomen in de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet en hem bijgevolg geen 

vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus kon toegekend worden. Uit deze 

vaststellingen kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een 

behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het dossier bevat geen stukken die er op kunnen 

wijzen dat sinds de vaststellingen van het CGVS en de RVV de veiligheidstoestand in die mate zou zijn 

gewijzigd dat betrokkene bij haar verwijdering toch een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met 

artikel 3 van het EVRM.  

 

Hoewel er geen gunstig gevolg aan werd gegeven, heeft hij niet getwijfeld om op illegale wijze in België 

te verblijven. Gelet op al deze elementen en op de hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het 

grondgebied te willen verblijven, is een inreisverbod van twee jaar proportioneel in het belang van de 

immigratiecontrole. Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke omstandigheden 

aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan twee jaar.  

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Het administratief dossier bevindt zich tevens in het rechtsplegingsdossier van de zaak met het 

nummer X. 
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2.2. Aan de verzoekende partijen werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat 

niet kan worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste 

te leggen van de verzoekende partijen. 

 

2.3. De Raad stelt vast dat de eerste verzoeker op 22 augustus 2016 een verzoekschrift heeft ingediend 

met het oog op de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

17 augustus 2016 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies) en dat hij op 12 september 2016 – 

samen met de tweede verzoeker – een nieuw verzoekschrift indiende dat evenzeer bedoeld is om de 

schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring van voormelde beslissing te verkrijgen. 

 

Tevens stelt de Raad vast dat de tweede verzoeker op 22 augustus 2016 een verzoekschrift heeft 

ingediend met het oog op de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring van de beslissing  

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 17 augustus 2016 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies) en dat hij – samen met de 

eerste verzoeker – op 12 september 2016 een nieuw verzoekschrift indiende dat evenzeer bedoeld is 

om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring van voormelde beslissing te verkrijgen. 

 

In casu dient dan ook te worden verwezen naar artikel 39/68-2 van de Vreemdelingenwet, dat als volgt 

luidt: 

 

“Indien een verzoekende partij meerdere ontvankelijke verzoekschriften heeft ingediend tegen dezelfde 

bestreden beslissing dan worden deze beroepen van rechtswege gevoegd. In dit geval oordeelt de 

Raad op grond van het als laatste ingediende verzoekschrift, tenzij de verzoekende partij uitdrukkelijk 

aan de Raad en ten laatste ter terechtzitting, het verzoekschrift aanduidt op grond waarvan hij dient te 

oordelen. De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van de overige ingediende 

verzoekschriften.  

Betreft het een collectief beroep, dan oordeelt de Raad op grond van het als laatste ingediende 

verzoekschrift, tenzij alle verzoekende partijen uitdrukkelijk en collectief aan de Raad en ten laatste ter 

terechtzitting, het verzoekschrift aanduiden op grond waarvan hij dient te oordelen. De verzoekende 

partijen worden geacht afstand te doen van de overige ingediende verzoekschriften.”  

 

Met toepassing van deze bepaling worden de beroepen met nr. X, nr. X en nr. X van rechtswege 

gevoegd. 

 

Ter terechtzitting gewezen op het bepaalde in artikel 39/68-2 van de Vreemdelingenwet, heeft de 

raadsman van de verzoekende partijen aan de Raad uitdrukkelijk aangegeven dat hij uitspraak kan 

doen op basis van het verzoekschrift met rolnummer X en stelt de raadsman van de verzoekende 

partijen afstand te doen van de vorderingen tot schorsing en de beroepen tot nietigverklaring tegen de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 17 augustus 2016 tot afgifte van de inreisverboden (bijlage 13sexies) in de zaken 

X en X. 

 

Overeenkomstig voormelde bepaling worden de verzoekende partijen derhalve geacht afstand te doen 

van de verzoekschriften met rolnummers X en X. 

 

De Raad zal derhalve enkel uitspraak doen op basis van het verzoekschrift met rolnummer X. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet iuncto de artikelen 1 tot 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen iuncto artikel 74/11 van 

de Vreemdelingenwet. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“4. Aan verzoeker wordt een inreisverbod van 2 jaar opgelegd. 
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Deze duur wordt in de bestreden beslissing als volgt verantwoord: 

- Een vroegere beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd, met verwijzing naar de afloop van de 

asielprocedure; 

- Een schending van art. 8 EVRM kan niet worden weerhouden; 

- De vermeende hardnekkigheid van verzoeker om op Belgisch grondgebied te verblijven; Het belang 

van de immigratiecontrole; 

- De afwezigheid van specifieke omstandigheden die een mindere termijn zouden verantwoorden; 

 

(I) EERSTE SCHENDING 

 

5. Art. 74/11 Vreemdelingenwet legt de Staatssecretaris de verplichting om rekening te houden met alle 

specifieke omstandigheden van het geval. 

 

In casu beperk(t)(en) de bestreden beslissingen zich tot de vaststelling dat in het verleden bepaalde 

bevelen om het grondgebied te verlaten zouden zijn betekend, en dat hieraan geen gevolg werd 

gegeven. 

 

Echter wordt geen rekening gehouden met het schooltraject van beide verzoekers, dat minstens 

gedeeltelijk verklaart waarom verzoekers in België wensten te verblijven, nl. om hun schooljaar af te 

maken en hun diploma te halen. 

 

Hoewel zulks geen rechtvaardigingsgrond oplevert, is dit (= het gevorderde schooltraject en de wens om 

dit voort te zetten en te voltooien) toch een specifieke omstandigheid waarmee rekening dient te worden 

gehouden bij het opleggen van het inreisverbod en de bepaling van de duur van het inreisverbod. 

 

In casu blijkt niet — noch uit de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier- dat met deze 

specifieke omstandigheid werd rekening gehouden, zodat een schending van art. 74/11 

Vreemdelingenwet kan worden aangenomen. 

 

(II) TWEEDE SCHENDING 

 

6. De loutere verwijzing naar het art. 74/11 § 1 tweede lid van de Vreemdelingenwet vormt alleszins 

geen afdoende motivering om een welbepaalde duur van het inreisverbod te motiveren. 

 

De verwijzing naar dit artikel vormt weliswaar de grondslag voor het opleggen van het inreisverbod (an 

sich), doch verantwoordt niet de keuze voor een welbepaalde duur van het inreisverbod. 

 

De duur van het inreisverbod (gesteund op art. 74/11 § 1, tweede lid Vreemdelingenwet) kan varieren 

van één dag tot 3 jaar, en de Staatssecretaris beschikt derhalve over een discretionaire bevoegdheid 

waarmee een motiveringsverplichting gepaard gaat, waarbij de Staatssecretaris uiteraard niet kan 

volstaan met de loutere verwijzing naar het artikel dat hem deze discretionaire bevoegdheid verleent. 

 

Inzoverre de verwijzing naar het niet -uitvoeren van een vroegere beslissing tot verwijdering niet werd 

uitgevoerd, als een dragend motief zou kunnen/ dienen worden beschouwd voor de bepaling van de 

duur van het inreisverbod, dient de motivering als gebrekkig te worden beschouwd, en dient een 

schending van de materiële motiveringsplicht te worden weerhouden. 

 

(III) DERDE SCHENDING 

 

7. In de bestreden beslissing wijdt de Staatssecretaris een hele paragraaf een hele uiteenzetting aan de 

eerbiediging van art. 8 EVRM. 

 

In de beslissing komt de Staatssecretaris tot de eigen conclusie dat het opleggen van het inreisverbod 

geen schending inhoudt van art. 8 EVRM. 

 

Voormelde overwegingen vormen enkel een schijnargumentatie, en zijn niet van aard de keuze voor de 

duur van het inreisverbod van 2 jaar te schragen. 

 

De conclusie van de Staatssecretaris dat het opleggen van het inreisverbod geen schending uitmaakt 

van art. 8 EVRM, is allesbehalve een afdoende motivering voor het opleggen van de maximumduur van 

het inreisverbod. De overweging van de Staatssecretaris dat het inreisverbod verenigbaar zou zijn met 
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art. 8 EVRM, verantwoordt mogelijks wel het opleggen van een inreisverbod, doch verantwoordt daarom 

nog niet waarom de afwezigheid van deze schending zou verantwoorden dat de maximale duur van het 

inreisverbod wordt opgelegd. De afwezigheid van een schending van art. 8 EVRM kan bijv. ook de 

keuze voor een inreisverbod van 2 jaar verantwoorden. 

 

Waar de bestreden beslissing de maximumduur van het inreisverbod motiveert door de overweging dat 

het opleggen van het inreisverbod verenigbaar zou zijn met art. 8 EVRM, dient een schending van de 

materiële motiveringsplicht te worden weerhouden. 

 

(IV) VIERDE SCHENDING 

 

8. De bestreden beslissing verwijst anderzijds ook naar de vermeende hardnekkigheid van verzoekers 

om illegaal op Belgisch grondgebied te verblijven. 

 

De (subjectieve notie) van hardnekkigheid in hoofde van verzoeker vindt geen grondslag in de feitelijke 

gegevens van het dossier. 

 

Ten onrechte wordt de positie van verzoekers geassimileerd met deze van hun ouders. 

 

De bestreden beslissingen verwijzen in essentie naar bevelen om het grondgebied te verlaten welke 

betekend werden aan de ouders op een ogenblik dat verzoekers nog minderjarig waren. 

 

Wat betreft de bevelen om het grondgebied te verlaten, dient opgemerkt dat de geciteerde bevelen om 

het grondgebied te verlaten aan de ouders gericht zijn en niet aan de minderjarige kinderen. 

 

De kinderen, onder het ouderlijk gezag van hun ouders, zijn niet in de mogelijkheid om autonoom gevolg 

te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten tijdens hun minderjarigheid, zodat niet dienstig 

kan worden verwezen naar de naleving ervan. 

 

Meer, krachtens de terzake geldende wettelijke bepalingen, kan geen bevel om het grondgebied te 

verlaten worden afgeleverd aan een minderjarige (!). (cfr. art. 118 van het Vreemdelingen-KB dd. 8 

oktober 1981) dat een uitdrukkelijk verbod voorziet om een bevel om het grondgebied te verlaten af te 

geven aan een vreemdeling die minder dan achtien jaar oud is) 

 

De hardnekkigheid dient m.a.w. veeleer gesitueerd bij de ouders, en kan niet zomaar worden 

geextrapoleerd naar de kinderen die op het ogenblik van de afgifte van (het gros) van de geciteerde 

bevelen nog minderjarig waren en niet in de mogelijkheid verkeerden om — op autonome wijze- gevolg 

te geven aan de kwestieuze bevelen. 

 

9. Daarbij komt dat de overwegingen in de bestreden beslissing terzake de "hardnekkigheid van het 

illegaal verblijf' in wezen enkel een parafrasering vormen van het gegeven dat verzoeker niet heeft 

voldaan aan zijn terugkeerverplichting. 

 

Hoewel de arresten van uw Raad geen precedentwaarde hebben, kan wel nuttig worden verwezen naar 

het arrest van uw Raad dd. 22 juni 2015 in de zaak RvV 164 525/11, en meer bepaald naar volgende 

overweging: 

" De vaststelling dat de verzoeker weigert vrijwillig te vertrekken en dat er een duidelijke onwil is om het 

grondgebied te verlaten, voegen in wezen niets toe aan de vaststelling dat verzoeker niet aan de 

terugkeerverplichting heeft voldaan. Alle vaststellingen zijn terug te brengen dat de verzoeker geen 

gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd betekend op 19 juni 

2012." 

 

En nog: 

"De enkele vaststelling dat de verzoeker niet voldeed aan de terugkeerverplichting vermits hij geen 

gevolg gaf aan het op 19 juni 2012 betekende bevel om het grondgebied te verlaten, vaststelling die 

vervolgens wordt geparafraseerd in de vaststellingen dat de verzoeker vrijwillig weigert te vertrekken en 

dat er een duidelijke onwil is om het grondgebied te verlaten, volstaat niet De voornoemde 

vaststellingen kunnen weliswaar op zich de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod gronden, 

doch zij laat de verzoeker niet toe de redenen te kennen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd 

met de — in het loutere geval dat niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan- wettelijke voorziene 

maximumduur van 3 jaar." 
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Terzake kan ook nuttig verwezen naar de rechtspraak van de Raad van State dd. 22 maart 2016 (nr. 

234.228): 

" De vaststelling dat verzoeker geen stappen heeft ondernomen om het grondgebied te verlaten houdt 

niets anders in dan de vaststelling dat verzoeker niet heeft voldaan aan de terugkeerverplichting en kan 

dan ook niet worden voorgesteld als een afzonderlijke motivering " 

 

Deze overweging geldt mutatis mutandis ook voor onderhavige zaak: de verwijzing naar eerdere 

bevelen (waarvan het gros genomen jegens de ouders) is in wezen niets anders dan de vaststelling dat 

verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan de terugkeerverplichting. 

 

De duur van het inreisverbod dient het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke motivering, welke in 

casu ontbreekt (= samenvalt met de motivering van de beslissing tot het opleggen van een 

inreisverbod). 

 

(V) VIJFDE SCHENDING 

 

10. De Staatssecretaris wijst anderzijds - op sibillijnse wijze — op "het belang van de 

immigratiecontrole'' om de duur van het inreisverbod te verantwoorden. 

 

Dit wordt blijkbaar de nieuwe stereotype motivering voor de bepaling van de duur van het inreisverbod. 

 

Het belang van een immigratiecontrole (dit is overigens een heel vage notie, welke voor verschillende 

interpretaties vatbaar is) is evident, doch verantwoordt op zich niet waarom de ene of de andere duur 

van een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

Ook een inreisverbod van 1 jaar kan in het belang van de immigratiecontrole worden geacht; de 

algemene notie van immigratiecontrole voldoet niet aan de verplichting tot individuele motivering en laat 

niet toe te begrijpen waarom precies voor een periode van 2 jaar wordt geopteerd 

 

Het is volstrekt onduidelijk wat de Staatssecretaris met het "belang van de immigratiecontrole" bedoelt; 

indien de Staatssecretaris zou bedoelen, dat hij de immigratie zoveel als mogelijk "onder controle" wil 

houden (te begrijpen als "de immigratie zoveel mogelijk beperken") dient opgemerkt dat zulks geen 

legitiem motief is. 

 

(VI) ZESDE SCHENDING 

 

11. Ten slotte kan ook de overweging dat er "geen specifieke omstandigheden zijn die kunnen leiden tot 

het opleggen van een inreisverbod van minder dan 2 jaar" niet worden beschouwd als een dienstige 

overweging ter adstructie van de keuze voor de maximumduur van het inreisverbod. 

 

De keuze voor een welbepaalde van het inreisverbod dient gesteund te zijn op pertinente en specifieke 

gegevens/ omstandigheden die verantwoorden dat voor de maximale duur van het inreisverbod wordt 

gekozen. 

 

De loutere verwijzing naar de afwezigheid van omstandigheden die kunnen leiden tot een inreisverbod 

van minder dan 2 jaar, vormt derhalve geen adequate motivering van de keuze voor de maximumduur 

van het inreisverbod.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“Verzoekers stellen een schending voor van de materiële motiveringsplicht, van de artikelen 1-3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de artikelen 

62 en 74/11 van de vreemdelingenwet en van artikel 8 EVRM. 

 

Zij betogen dat er geen rekening gehouden werd met hun schooltraject en de wens om dit te voltooien. 

Zij menen dat er niet afdoende werd gemotiveerd omtrent de duur van het inreisverbod. De vermeende 

hardnekkigheid om op het grondgebied te verblijven zou geen grondslag vinden in de feitelijke gegevens 

van het dossier. De geciteerde bevelen om het grondgebied te verlaten, werden afgeleverd aan de 

ouders en net aan de minderjarige kinderen. Verzoekers waren als minderjarige kinderen niet in staat 

om autonoom het bevel uit te voeren. De loutere afwezigheid van omstandigheden die kunnen leiden tot 
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een inreisverbod voor minder dan twee jaar, vormt volgens hen geen afdoende motivering omtrent de 

duur. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing genomen werd op grond 

van artikel 74/11 §1, tweede lid van de vreemdelingenwet namelijk omdat verzoekers geen gevolg 

hebben gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten. Zij kunnen niet gevolgd worden 

waar zij menen dat zij als minderjarige geen bevelen om het grondgebied te verlaten konden of hebben 

gekregen en dat zij hieraan geen gevolg konden geven. Dienaangaande kan verwezen worden naar een 

arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en van de Raad van State: 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in arrest nr. 165.931 d.d. 15 april 2016 onder meer 

wat volgt: 

“In de mate dat de verzoeker aanvoert dat hem eerder, op het ogenblik dat hij minderjarig was, geen 

BGV kon worden afgegeven gelet op artikel 118 van het vreemdelingenbesluit, merkt de Raad vooreerst 

op dat artikel 118 van het vreemdelingenbesluit enkel niet-begeleide minderjarigen betreft, zodat 

verzoeker niet dienstig kan verwijzen naar deze bepaling nu hij geenszins een niet-begeleide 

minderjarige was. Bovendien kan deze kritiek in casu niet dienstig worden aangevoerd. Immers blijkt uit 

de stukken van het administratief dossier dat zowel jegens de verzoeker als jegens zijn moeder op 

05/07/2011 en op 19/09/2013 BGV’s werden getroffen. De verzoeker staat, als minderjarige, 

uitdrukkelijk op deze bevelen vermeld (“+ minderjarig kind: H(...), V(...), geboren op (...), nationaliteit: 

Servië”). Deze bevelen werden ter kennis gebracht op 08/07/2011 resp. 27/09/2013. Tegen het eerste 

bevel werd geen rechtsmiddel aangewend en de wettelijke beroepstermijn hiertoe is reeds jarenlang 

overschreden. Tegen het tweede bevel werd door de moeder van de verzoeker in eigen naam en door 

zijn vader en moeder in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van de toen minderjarige 

verzoeker een beroep ingesteld bij de Raad, beroep dat evenwel werd verworpen bij ‘s Raads arrest nr. 

140.380 van 05/03/2015. De desbetreffende BGV’s zijn dan ook definitief in het rechtsverkeer aanwezig. 

[…] 

De verzoeker meent dat het onjuist is om hem te verwijten geen gevolg te hebben gegeven aan 

(m)eerdere BGV’s nu deze eerdere bevelen hem niet tegenstelbaar zijn gelet op zijn minderjarigheid op 

dat moment en gelet op het feit dat hij onder het ouderlijk gezag van zijn ouders stond zodat hij aan 

deze bevelen onmogelijk autonoom een gevolg kon geven. De verzoeker leest de motieven van de 

bestreden beslissing echter niet accuraat. De vaststelling dat een vroegere beslissing tot verwijdering 

niet werd uitgevoerd en de toepassing van artikel 74/11, §1, lid 2, 2° van de vreemdelingenwet wordt 

door de gemachtigde als volgt verantwoord: 

“Als minderjarige volgde betrokkene de procedures van zijn ouders, H(...) R(...) en H(...) E(. ) die op 

08/07/2011 en 27/09/2013 een BGV betekenden. Ook betrokkene, die intussen meerderjarig is, diende 

gevolg te geven aan de aan zijn ouders afgeleverde bevelen. Deze vorige beslissing tot verwijdering 

werd niet uitgevoerd.” Waar de verzoeker voorhoudt dat de twee eerdere bevelen niet jegens hem 

werden genomen, vindt zijn kritiek geen steun in de voorliggende gegevens. De Raad herhaalt dat uit de 

stukken van het administratief dossier blijkt dat zowel jegens de verzoeker als jegens zijn moeder (en de 

overige gezinsleden) op 05/07/2011 en op 19/09/2013 BVG’s werden getroffen. De verzoeker staat, als 

minderjarige, uitdrukkelijk op de bevelen van zijn moeder vermeld ("+ minderjarig kind: H(...), V(…), 

geboren op (...), nationaliteit: Servië"). Er dient dus te worden vastgesteld dat jegens de verzoeker wel 

degelijk twee eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten werden getroffen waarbij een termijn van 

30 dagen werd gegeven om het grondgebied te verlaten. Er rustte op hem dan ook een terugkeer-

verplichting en de verzoeker diende samen met zijn moeder, gevolg te geven aan het desbetreffende 

BGV binnen de dertig dagen. 

In de mate dat de verzoeker betoogt dat het hem niet kwalijk kan worden genomen dat hij niet autonoom 

gevolg gaf aan deze bevelen omdat hij minderjarig was en onder ouderlijk gezag van zijn ouders stond, 

merkt de Raad op dat uit de bewoordingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de verzoeker 

verweten wordt dat hij, autonoom, geen gevolg gaf aan de genoemde bevelen. De gemachtigde stelt 

met name vast dat de verzoeker, als minderjarige de procedures van zijn ouders, H(...) R(...) en H(...) 

E(...) volgde aan wie op 08/07/2011 en 27/09/2013 een BGV werd betekend en dat hij aan de aan zijn 

ouders "afgeleverde" (dit is: betekende) bevelen gevolg diende te geven. Er wordt dan ook geoordeeld 

dat de verzoeker nagelaten heeft om, samen met zijn ouders, gevolg te geven aan de eerder 

afgeleverde BGV’s. 

De vaststelling dat aan verzoekers beide ouders op 08/07/2011 resp. 27/09/2013 een BGV werd 

betekend, vindt steun in de stukken van het administratief dossier. 

Bovendien staat de verzoeker telkenmale uitdrukkelijk vermeld op het bevel dat aan zijn moeder werd 

betekend, zodat de terugkeerverplichting wel degelijk ook op hem betrekking had. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

Er kan dan ook niet worden vastgesteld dat de motieven van de bestreden akte berusten op foutieve 

gegevens. 

De Raad merkt voorts op dat noch artikel 7 van de vreemdelingenwet, dat een gedeeltelijke omzetting 

vormt van artikel 6 van de richtlijn 2008/115/EU van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 16/12/2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: 

Terugkeerrichtlijn) (Pb.L. 24/12/2008, afl. 348, 98 e.v.) (Parl. St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 

23), noch de Terugkeerrichtlijn de minderjarige vreemdelingen uitsluiten van hun toepassingsgebied. 

Weliswaar zijn bepaalde garanties voorzien voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen, doch dit is 

in casu niet aan de orde nu jegens de verzoeker tweemaal tezamen met zijn ouders (en de overige 

gezinsleden) een BGV werd getroffen. Ten overvloede geeft de Raad nog mee dat artikel 118 van het 

vreemdelingenbesluit enkel niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (RvS 25/04/2007, nr. 

170.483; RvS 29/09/2008, nr. 3.391 (c)) zodat niet valt in te zien waarom jegens de verzoeker samen 

met zijn moeder (en alle overige gezinsleden) geen BGV kon worden getroffen. 

Aangezien zodus op de verzoeker en zijn gezin wel degelijk tot twee maal toe een terugkeerverplichting 

heeft gerust waarbij een termijn voor vrijwillig vertrek werd gegeven van 30 dagen, en te meer nu de 

verzoeker op het ogenblik van de betekening van het tweede bevel op 27/09/2013 reeds meer dan 16 

jaar oud was en hij dus over een voldoende onderscheidingsvermogen beschikte zodat hij hiervan niet 

onkundig kon zijn, en nu niet wordt betwist dat de verzoeker geen gevolg gaf aan deze terugkeer-

verplichting, is het niet kennelijk onredelijk noch onjuist van de staats-secretaris om de verzoeker een 

inreisverbod op te leggen.(…) 

 

De Raad van State oordeelde in de beschikking betreffende de toelaatbaarheid in administratieve 

cassatie, nr. 12.007 d.d. 15 juni 2016 onder meer wat volgt: 

“Verzoeker acht artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2°, 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) en artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 “betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen” geschonden omdat 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen er, in navolging van de staatssecretaris, van uitgaat dat 

jegens verzoeker reeds eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten werden genomen terwijl hij 

toen nog minderjarig was. 

In de aanvankelijk bestreden beslissing staat met verwijzing naar artikel 74/11, § 1, tweede lid, van de 

vreemdelingenwet met betrekking tot het inreisverbod vermeldt dat de beslissing tot verwijdering 

gepaard gaat met een inreisverbod omdat een vroegere beslissing tot verwijdering niet werd uitgevoerd: 

als minderjarige volgde verzoeker de procedures van zijn ouders aan wie op 8 juli 2011 en 27 

september 2013 een bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend maar niet werd uitgevoerd. 

Het gegeven dat verzoeker ten tijde van die definitief geworden en niet uitgevoerde bevelen om het 

grondgebied te verlaten minderjarig was, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat deze zijn naam 

vermelden ook al waren ze hoofdzakelijk gegeven aan zijn ouders als wettelijke vertegenwoordigers van 

hun minderjarig kind. Er diende in dat geval geen apart bevel tot terugbrenging te worden gegeven aan 

het minderjarig kind. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kon dan ook op wettige wijze besluiten 

dat het “niet kennelijk noch onjuist [is] van de staatssecretaris om de verzoeker een inreisverbod op te 

leggen”.” 

 

Verzoekers betwisten niet dat het hele gezin illegaal op het grondgebied verblijft en alle gezinsleden 

bevolen worden om het grondgebied te verlaten. Zij tonen niet aan met nog andere personen een 

gezinsleven te onderhouden, waardoor in de bestreden beslissing terecht werd gemotiveerd dat er geen 

schending voorhanden is van artikel 8 EVRM. Verder werd in e bestreden beslissing een overzicht 

gegeven van alle procedures (asielaanvragen, aanvragen om machtiging tot verblijf op grond van de 

artikelen 9bis en 9ter van de vreemdelingenwet) die door het gezin van verzoekers werden ingeleid. 

Rekening houdend met die voorgaanden, het illegale verblijf en de hardnekkigheid om illegaal om het 

grondgebied te verblijven, werd in casu geopteerd voor de duur van 2 jaar. Verzoekers tonen niet aan 

dat de verwerende partij nog verder diende te motiveren omtrent de duur van het inreisverbod, nu de 

motieven duidelijk blijken uit een lezing van de bestreden beslissing. 

 

Waar zij zich beroepen op hun wil om hun schooltraject in België verder te zetten, laten zij na aan te 

tonen dat zij hiertoe verhinderd zouden zijn in hun land van herkomst of elders. Bovendien zijn 

verzoekers beiden meerderjarig. Zij tonen niet aan dat dergelijke wens van die aard is zich te verzetten 

tegen een termijn van het inreisverbod van twee jaar. Het loutere feit dat verzoekers het niet eens zijn 

met de duur van het inreisverbod, volstaat niet om een schending van de door hen opgeworpen 

beginselen van behoorlijk bestuur en wettelijke bepalingen te weerhouden. 
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Het enig middel is niet ernstig.” 

 

3.3.1. Artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen omschrijft het toepassingsgebied van deze wet. De verzoekende partijen 

verduidelijken niet op welke wijze dit artikel door de bestreden beslissingen geschonden zou (kunnen) 

zijn. De schending ervan wordt dan ook niet dienstig aangevoerd. 

 

3.3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, 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, 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 beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissingen verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2°, van de Vreemdelingenwet. Tevens 

bevatten de beslissingen een motivering in feite waarom de verzoekende partijen een inreisverbod 

wordt opgelegd, met name omdat zij de “bevelen om het grondgebied te verlaten betekend op 

29/05/2011, 13/10/2011, 04/03/2013, 29/04/2014, 16/08/2014, 28/01/2015, 22/06/2016” niet hebben 

uitgevoerd. Daarnaast worden in de bestreden beslissingen de elementen aangehaald waarom het 

opleggen van een inreisverbod met een duur van twee jaar proportioneel wordt geacht, met name de 

hardnekkigheid van de betrokkenen om illegaal op het grondgebied te verblijven, het belang van de 

immigratiecontrole en de omstandigheid dat “(u)it onderzoek van het dossier blijkt (…) dat er geen 

specifieke omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van 

minder dan twee jaar”, waarbij genoegzaam wordt toegelicht dat een schending van de artikelen 3 en 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 wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) 

niet aannemelijk is. Gelet op deze motieven kunnen de verzoekende partijen in het tweede onderdeel 

van het enig middel niet dienstig voorhouden dat voor de keuze van een inreisverbod met een duur van 

twee jaar louter wordt verwezen naar artikel 74/11, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet en naar 

“het niet-uitvoeren van een vroegere beslissing tot verwijdering”. Evenmin kunnen zij in het vierde 

onderdeel van het enig middel dienstig voorhouden dat de motivering voor de duur van de bestreden 

inreisverboden “samenvalt met de motivering van de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod”. 

 

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissingen onderbouwen op eenvoudige wijze in die 

beslissingen worden gelezen zodat de verzoekende partijen er kennis van hebben kunnen nemen en 

hierdoor tevens hebben kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te 

wenden waarover zij in rechte beschikken. De motieven van de bestreden beslissingen zijn duidelijk 

toegespitst op de individuele situatie van de verzoekende partijen, die meerdere beslissingen tot 

verwijdering niet hebben uitgevoerd, die zich samen met hun ouders – die verschillende asielaanvragen 

en aanvragen om machtiging tot verblijf op basis van de artikelen 9bis en 9ter van de Vreemdelingenwet 

hebben ingediend die alle tot een negatieve beslissing hebben geleid – in illegaal verblijf bevinden, 

zodat de verzoekende partijen in het vijfde onderdeel van het enig middel niet dienstig kunnen 

voorhouden dat de bestreden beslissingen stereotiep zijn. Bovendien kan worden opgemerkt dat indien 

een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een 

stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat 

de bestreden beslissingen niet naar behoren gemotiveerd zijn (cf. RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 

RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

Waar de verzoekende partijen in het vijfde onderdeel van het enig middel stellen dat niet toegelicht 

wordt wat dient te worden verstaan onder het belang van de immigratiecontrole, wordt erop gewezen 

dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht niet inhoudt dat de beslissende administratieve overheid de 

motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. Bovendien vormt het 

motief van de bestreden beslissingen waarbij wordt gewezen op het “belang van de immigratiecontrole” 
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geen motief op zich om de duur van twee jaar van de inreisverboden te motiveren, doch dient dit motief 

samen te worden gelezen met de voorgaande alinea’s van de bestreden beslissingen. 

 

Aldus maken de verzoekende partijen niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden 

beslissingen hen niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens deze 

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

motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekende partijen de motieven van 

de bestreden beslissingen kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is 

bereikt. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

3.3.3. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad 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. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 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. 

(…)” 

 

Uit artikel 74/11, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet volgt dat de minister (c.q. de 

staatssecretaris) of zijn gemachtigde verplicht is een inreisverbod van maximum drie jaar op te leggen 

“indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan” of “indien een vroegere beslissing tot 

verwijdering niet uitgevoerd werd”. Uit de bewoordingen van deze bepaling blijkt dat het niet om een 

mogelijkheid, maar om een verplichting gaat. 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”. Te dezen wordt aan de verzoekende partijen in toepassing van artikel 74/11, § 1, tweede 

lid, 2°, van de Vreemdelingenwet een inreisverbod opgelegd omdat zij de “bevelen om het grondgebied 

te verlaten betekend op 29/05/2011, 13/10/2011, 04/03/2013, 29/04/2014, 16/08/2014, 28/01/2015, 

22/06/2016” niet hebben uitgevoerd. Daarnaast bevatten de bestreden beslissingen een motivering 

waarom een inreisverbod met een duur van twee jaar proportioneel wordt geacht, waarbij rekening 

wordt gehouden met verschillende specifieke omstandigheden van het geval van de verzoekende 

partijen, waaronder hun gezins- en familieleven, de door hen of hun ouders ingediende asielaanvragen 

en aanvragen om machtiging tot verblijf op basis van de artikelen 9bis en 9ter van de Vreemdelingenwet 

en hun hardnekkigheid om illegaal op het grondgebied te willen verblijven. 

 

In een eerste onderdeel van het enig middel stellen de verzoekende partijen dat geen rekening werd 

gehouden met hun schooltraject en hun wens om in België hun schooljaar af te maken en hun diploma 

te behalen. Zij gaan er evenwel aan voorbij dat de bestreden beslissingen werden genomen tijdens de 

vakantie, met name op 17 augustus 2016, zodat zij hun schooljaar wel degelijk in België hebben kunnen 

afmaken. Voorts kan de wens om in België een diploma te behalen het negeren van zeven bevelen om 

het grondgebied te verlaten niet vergoelijken, temeer nu de verzoekende partijen dit argument reeds 

eerder hebben kunnen laten gelden bij hun aanvragen om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, die evenwel alle tot een negatieve beslissing hebben geleid. De 

verzoekende partijen, die beide meerderjarig zijn en dus niet meer schoolplichtig, maken dan ook niet 

aannemelijk dat hun wens om in België een diploma te behalen een specifieke omstandigheid uitmaakt, 

die in het licht van hun hardnekkigheid om illegaal op het grondgebied te verblijven, tot een inreisverbod 

met een kortere duur dan twee jaar had moeten leiden. 
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In een derde onderdeel van het enig middel laten de verzoekende partijen gelden dat de conclusie van 

de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris dat het opleggen van een inreisverbod geen 

schending uitmaakt van artikel 8 van het EVRM geen afdoende motivering vormt voor het opleggen van 

de maximumduur van het inreisverbod en dat de “afwezigheid van een schending van art. 8 EVRM (…) 

bijv. ook de keuze voor een inreisverbod van 2 jaar (kan) verantwoorden”. Hun betoog mist evenwel 

feitelijke grondslag nu in casu geen inreisverbod voor een maximale duur van drie jaar, doch wel een 

inreisverbod voor een duur van twee jaar werd opgelegd. Voorts wordt er op gewezen dat de bestreden 

beslissingen als een geheel dienen te worden gelezen en dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris zich voor het bepalen van de duur van de inreisverboden niet heeft beperkt tot de 

loutere vaststelling dat een schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk is. 

 

In een vierde onderdeel van het enig middel werpen de verzoekende partijen op dat hun vermeende 

hardnekkigheid om illegaal op het Belgisch grondgebied te verblijven geen grondslag vindt in de 

feitelijke gegevens van het dossier. Zij laten gelden dat de bestreden beslissingen in essentie verwijzen 

naar de bevelen om het grondgebied te verlaten die werden betekend aan hun ouders op een ogenblik 

dat zij nog minderjarig waren en dat zij onder het ouderlijk gezag van hun ouders niet in de mogelijkheid 

waren om autonoom gevolg te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten, zodat het hen niet 

kan worden verweten dat zij deze bevelen niet hebben uitgevoerd. Vooreerst wordt erop gewezen dat 

de eerste verzoeker op 30 juli 2014 achttien jaar is geworden en dat hem persoonlijk op 14 januari 2015 

en op 9 juni 2016 een bevel werd gegeven om het grondgebied te verlaten, zodat het betoog wat hem 

betreft feitelijke grondslag mist. Bovendien staan de verzoekende partijen blijkens de stukken van het 

administratief dossier allebei als minderjarigen op de bevelen om het grondgebied te verlaten van 

13 oktober 2011, 14 februari 2013, 9 april 2014 en staat de tweede verzoeker tevens als minderjarige 

vermeld op de bevelen om het grondgebied te verlaten van 14 januari 2015 en 8 juni 2016, zodat de 

terugkeerverplichting wel degelijk ook op hen betrekking had (cf. RvS 15 juni 2016, nr. 12.007 (c)). Gelet 

op hun leeftijd kunnen de verzoekende partijen niet voorhouden onwetende te zijn van het feit dat zij ook 

toen reeds samen met hun ouders het grondgebied dienden te verlaten. Aangezien zodus op de 

verzoekende partijen wel degelijk verschillende keren een terugkeerverplichting heeft gerust waarbij een 

termijn voor vrijwillig vertrek werd gegeven en nu niet wordt betwist dat de verzoekende partijen geen 

gevolg hebben gegeven aan deze terugkeerverplichting, is het niet kennelijk onredelijk noch feitelijk 

onjuist van de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris om in casu ter verantwoording van de 

duur van het inreisverbod te wijzen op de hardnekkigheid van de verzoekende partijen om illegaal op 

het grondgebied te willen verblijven. 

 

In de mate dat de verzoekende partijen met hun verwijzing naar artikel 118 van het koninklijk besluit van 

8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit) zouden doelen op een schending van deze 

bepaling, dient er op te worden gewezen dat de bestreden beslissingen geenszins bevelen om het 

grondgebied te verlaten betreffen die zijn afgegeven aan een minderjarige. Er kan dan ook niet worden 

ingezien hoe de thans bestreden beslissingen artikel 118 van het Vreemdelingenbesluit zouden 

schenden.  

 

In de mate dat de verzoekende partijen aanvoeren dat hen eerder, op het ogenblik dat zij minderjarig 

waren, geen bevel om het grondgebied te verlaten kon worden afgegeven gelet op het bepaalde in 

artikel 118 van het Vreemdelingenbesluit, wordt er vooreerst op gewezen dat hun naam telkens mee 

vermeld werd op de tijdens de periode van hun minderjarigheid hoofdzakelijk aan hun ouders gegeven 

bevelen om het grondgebied te verlaten, zodat in dat geval aan hen geen apart bevel tot terugbrenging 

diende te worden gegeven (cf. RvS 15 juni 2016, nr. 12.007 (c)). Bovendien heeft artikel 118 van het 

Vreemdelingenbesluit enkel betrekking op niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, zodat de 

verzoekende partijen, die ten tijde van de aan hun ouders gegeven bevelen om het grondgebied te 

verlaten geenszins niet-begeleide minderjarigen waren, niet dienstig naar deze bepaling kunnen 

verwijzen. 

 

Waar de verzoekende partijen tenslotte in het vierde middelonderdeel nog verwijzen naar het arrest nr. 

164 525 van 22 juni 2015 van de Raad, dient in herinnering te worden gebracht dat rechterlijke 

beslissingen in de continentale rechtstraditie geen precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 

223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 5885 (c); RvS 18 december 2008, nr. 3679 (c)). Bovendien tonen de 

verzoekende partijen niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van het 

vernoemde arrest kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken, te meer 

nu in casu de motivering met betrekking tot de duur van de bestreden inreisverboden, in tegenstelling tot 

de zaak die heeft geleid tot het arrest waarnaar de verzoekende partijen verwijzen, niet beperkt is tot de 
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vaststelling dat zij weigeren vrijwillig te vertrekken. Evenmin kunnen de verzoekende partijen dienstig 

verwijzen naar het arrest nr. 234.228 van 22 maart 2016 van de Raad van State, nu in casu de 

motivering met betrekking tot de duur van de bestreden inreisverboden, in tegenstelling tot de zaak die 

heeft geleid tot het arrest waarnaar de verzoekende partijen verwijzen, niet beperkt is tot de vaststelling 

dat zij geen stappen hebben ondernomen om het grondgebied te verlaten. Aldus slagen de 

verzoekende partijen er niet in om de concrete motieven van de bestreden beslissingen te ontkrachten 

of te weerleggen. 

 

In het vijfde onderdeel van het enig middel stellen de verzoekende partijen nog dat het motief inzake 

“het belang van de immigratiecontrole” geen legitiem motief is indien dit moet worden begrepen als “de 

immigratie zoveel mogelijk beperken”. Een dergelijke interpretatie kan evenwel geenszins in de 

bestreden beslissingen worden gelezen. In dat geval zou het immers logischer zijn geweest dat de 

verzoekende partijen een inreisverbod voor een duur van drie jaar werd opgelegd, quod non in casu. 

Bovendien is de gehele wetgeving en reglementering inzake de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen precies gericht op de controle op de 

immigratie, zodat de verzoekende partijen met hun betoog ter zake op geen enkele wijze aantonen dat 

de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris niet deugdelijk het belang van de immigratiecontrole 

kan betrekken in de evenredigheidstoetsing bij het bepalen van de duur van de aan de hen opgelegde 

inreisverboden. 

 

Waar de verzoekende partijen in het zesde onderdeel van het enig middel opwerpen dat de overweging 

dat er “geen specifieke omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een 

inreisverbod van minder dan twee jaar” niet kan worden beschouwd als een dienstige overweging ter 

staving van een maximumduur van het inreisverbod, wordt er vooreerst nogmaals op gewezen dat in 

casu geen inreisverbod voor een maximale duur van drie jaar, doch wel een inreisverbod voor een duur 

van twee jaar werd opgelegd. Vervolgens wordt er op gewezen dat de bestreden beslissingen als een 

geheel dienen te worden gelezen en dat uit het voorgaande reeds afdoende is gebleken dat de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris zich, wat de motivering van de duur van de bestreden 

inreisverboden betreft, niet heeft beperkt tot de vaststelling dat er “geen specifieke omstandigheden 

aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan twee jaar”. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partijen niet aannemelijk maken dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke 

wijze tot de bestreden beslissingen is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het 

licht van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. Een schending van 

artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet kan evenmin worden aangenomen. 

 

3.3.4. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig november tweeduizend zestien 

door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


