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 nr. 179 244 van 13 december 2016 

in de zaak RvV X / II 
 
 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Mongolische nationaliteit te zijn, op 22 augustus 2016 
heeft ingediend om de schorsing en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 27 juli 2016 tot afgifte 
van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot afgifte van een inreisverbod. 
 
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 
 
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 26 augustus 2016 met 
refertenummer X 
 
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 
 
Gelet op de beschikking van 10 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 
18 november 2016. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat J. KEULEN verschijnt 
voor de verzoekende partij, en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 
voor de verwerende partij. 
 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
Verzoekers moeder diende voor haar en verzoeker, toen minderjarig, d.d. 31 oktober 2000 een 
asielaanvraag in bij de Belgische instanties, die op 31 oktober 2001 werd afgesloten met een 
bevestigende beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten waaraan 
verzoekers moeder besloot geen gevolg te geven. Zij werd sedertdien meerdere malen en onder 
verschillende aliassen veroordeeld tot gevangenisstraffen wegens diefstal en vereniging van 
misdadigers om wanbedrijven te plegen. Zij besloot geen gevolg te geven aan het haar op 7 februari 
2001 ter kennis gebrachte bevel om het grondgebied te verlaten en verbleef sedertdien, samen met 
haar zoon en echtgenoot, illegaal op het grondgebied. 
 
Verzoekers moeder diende op 3 december 2001 een aanvraag in om machtiging tot verblijf, conform 
artikel 9.3 van de vreemdelingenwet. Die aanvraag werd op 4 november 2004 onontvankelijk verklaard. 
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Zij diende op 28 april 2009 een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf, conform artikel 9bis van 
de vreemdelingenwet. Die aanvraag werd op 27 augustus 2010 ongegrond verklaard en verzoeksters 
moeder en verzoeker als minderjarig kind, werden diezelfde dag, onder een bijlage 13, bevolen om het 
grondgebied te verlaten. Zij stelden hiertegen een schorsings- en annulatieberoep in bij de Raad, die bij 
arrest nr. 51.190 van 17 november 2010 dit beroep verwierp. 
 
Verzoekers ouders dienden op 20 februari 2011, voor hen en verzoeker, een aanvraag in om machtiging 
tot verblijf om humanitaire redenen, conform artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 
 
Die humanitaire regularisatieaanvraag 9bis werd op 2 december 2013 ontvankelijk doch ongegrond 
verklaard, daar de aangehaalde redenen tot verblijf onvoldoende waren, zij feiten van openbare orde 
gepleegd hebben en zij de Belgische overheid hebben proberen te misleiden door gebruik te maken van 
een valse identiteit. Verzoekers ouders stelden hiertegen geen beroep in. 
 
Zij werden diezelfde dag bevolen om het grondgebied te verlaten. 
 
Verzoeker werd van 16 juli 2016 tot 27 juli 2016 onder aanhoudingsmandaat geplaats uit hoofde van 
opzettelijke slagen en verwondingen. Hij werd op 27 juli 2016, onder een bijlage 13, bevolen om het 
grondgebied te verlaten. 
 
Het betreft de eerste bestreden beslissing die luidt: 
 
“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 
 
De heer, die verklaart te heten: O.. M. E.. geboren te Ulaanbaatar, op 31.07.1997 
onderdaan van Mongolië, 
 
alias: 
 
O., M.-E., geboren te Ulaanbaatar, op 31.07.1997, onderdaan van Mongolië 
J., M.-E., geboren te Ulaanbaatar op 31.07.1997, onderdaan van Mongolië 
 
wordt het bevel gegeven onmiddellijk het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied 
van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen^, tenzij hij beschikt over de documenten die 
vereist zijn om er zich naar toe te begeven 
 
REDEN VAN DE BESLISSING: 
 
Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 
 
Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 1°: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van 
de vereiste documenten: de betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig 
visum. 
 
Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 3° + art. 74/14 §3, 3°: wordt door de 
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of zijn gemachtigde, L. Van den Hende, attaché, geacht de 
openbare orde te kunnen schaden: 
 
- Betrokkene werd van 16.07.2016 tot heden onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van 
opzettelijke slagen en verwondingen, feiten waarvoor hij mogelijk wordt veroordeeld. 
 
Ingevolge de natuur van de feiten waarvan betrokkene wordt verdacht (opzettelijke slagen en 
verwondingen) concludeert de Administratie dat betrokkene momenteel een gevaar kan betekenen voor 
de rust van de burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde. 
 
Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat zijn ouders eveneens op het Belgisch 
grondgebied verbleven hebben dan wel nog steeds verblijven. Net als betrokkene, hebben zij geen recht 
op verblijf in België. 
Indien zij zich nog steeds in het Rijk bevinden, is dat dus in illegaal verblijf. De verplichting om het Rijk te 
verlaten geldt voor het hele gezin, zodat er van een verbreking van de familiale banden geen sprake is. 
Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. Schending van 
dit artikel blijkt dan ook niet. 
 
Artikel 74/14 §3,1°: er bestaat een risico op onderduiken: 
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Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in België 
Betrokkene is gekend onder verschillende aliassen: 
J., M.-E., geboren te Ulaanbaatar op 31.07.1997, onderdaan van Mongolië 
 
+ artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft binnen de toegekende termijngeen gevolg 
gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd betekend op 03.09.2010 
 
De asielprocedure, door de moeder van betrokkene op 31.10.2000 gestart, werd afgesloten op 
31.10.2001 met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het Commissariaat-
generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 
 
De regularisatieprocedure in toepassing van artikel 9, alinea 3 van de wet van 15.12.1980, betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, werd 
04.11.2004 onontvankelijk verklaard, beslissing hem betekend op 20.12.2005. 
 
De aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 28.04.2009 werd ingediend in toepassing 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, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 september 
2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, werd op 27.08.2010 ontvankelijk doch ongegrond 
verklaard, beslissing betekend op 03.09.2010. 
 
De aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.02.2011 werd ingediend in toepassing 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, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 september 
2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, werd op 02.12.2013 ontvankelijk doch ongegrond 
verklaard.” 
 
Er werd hem diezelfde dag, onder een bijlage 13sexies, een inreisverbod voor drie jaar opgelegd. 
Het betreft de tweede bestreden beslissing die luidt: 
 
“INREISVERBOD 
 
Aan de heer, die verklaart te heten: 
naam: O. 
voornaam : M. E. 
geboortedatum: 31.07.1997 
geboorteplaats: Ulaanbaatar 
nationaliteit: Mongolië 
 
ALIAS: 
 
O., M.-E., geboren te Ulaanbaatar, op 31.07.1997 onderdaan van Mongolië 
J., M.-E., geboren te Ulaanbaatar op 31.07.1997, onderdaan van Mongolië 
 
wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 
voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 
volle toepassen^, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 
 
De beslissing tot verwijdering van 27.07.2016 gaat gepaard met dit inreisverbod 
 
REDEN VAN DE BESLISSING: 
 
Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 
 
Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 
1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 
2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 
 
Betrokkene werd van 16.07.2016 tot heden onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van 
opzettelijke slagen en verwondingen, feiten waarvoor hij mogelijk wordt veroordeeld 
 
Ingevolge de natuur van de feiten waarvan betrokkene wordt verdacht (opzettelijke slagen en 
verwondingen) concludeert de Administratie dat betrokkene momenteel een gevaar kan betekenen voor 
de rust van de burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde. 
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Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat zijn ouders eveneens op het Belgisch 
grondgebied verbleven hebben dan wel nog steeds verblijven. Net als betrokkene, hebben zij geen recht 
op verblijf in België. Indien zij zich nog steeds in het Rijk bevinden, is dat dus in illegaal verblijf. De 
verplichting om het Rijk te verlaten geldt voor het hele gezin, zodat er van een verbreking van de 
familiale banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 
van het EVRM. Schending van dit artikel blijkt dan ook niet. 
 
Er bestaat een risico op onderduiken: betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in België en maakt 
gebruik van aliassen. 
 
De onderdaan van een derde land heeft binnen de toegekende termijngeen gevolg gegeven aan het 
bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd betekend op 03.09.2010 
 
De asielprocedure, door de moeder van betrokkene op 31.10.2000 gestart, werd afgesloten op 
31.10.2001 met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het Commissariaat-
generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 
 
De regularisatieprocedure in toepassing van artikel 9, alinea 3 van de wet van 15.12.1980, betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, werd 
04.11.2004 onontvankelijk verklaard, beslissing hem betekend op 20.12.2005. 
 
De aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 28.04.2009 werd ingediend in toepassing 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, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 september 
2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, werd op 27.08.2010 ontvankelijk doch ongegrond 
verklaard, beslissing betekend op 03.09.2010. 
 
De aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.02.2011 werd ingediend in toepassing 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, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 september 
2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, werd op 02.12.2013 ontvankelijk doch ongegrond 
verklaard. 
 
Het is daarom dat een inreisverbod van 3 jaar wordt opgelegd. 
 
Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar: 
Artikel 74/11, §1, tweede lid: 
voor het vrijwillig vertrek is geen enkele termijn toegestaan en/of 
een vroegere beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd 
 
Betrokkene werd van 16.07.2016 tot heden onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van 
opzettelijke slagen en verwondingen, feiten waarvoor hij mogelijk wordt veroordeeld 
 
Ingevolge de natuur van de feiten waarvan betrokkene wordt verdacht (opzettelijke slagen en 
verwondingen) concludeert de Administratie dat betrokkene momenteel een gevaar kan betekenen voor 
de rust van de burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde. 
 
Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat zijn ouders eveneens op het Belgisch 
grondgebied verbleven hebben dan wel nog steeds verblijven. Net als betrokkene, hebben zij geen recht 
op verblijf in België. Indien zij zich nog steeds in het Rijk bevinden, is dat dus in illegaal verblijf. De 
verplichting om het Rijk te verlaten geldt voor het hele gezin, zodat er van een verbreking van de 
familiale banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 
van het EVRM. Schending van dit artikel blijkt dan ook niet. 
 
Er bestaat een risico op onderduiken: betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in België en maakt 
gebruik van aliassen. 
 
De onderdaan van een derde land heeft binnen de toegekende termijngeen gevolg gegeven aan het 
bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd betekend op 03.09.2010 
De asielprocedure, door de moeder van betrokkene op 31.10.2000 gestart, werd afgesloten op 
31.10.2001 met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het Commissariaat-
generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 
 
De regularisatieprocedure in toepassing van artikel 9, alinea 3 van de wet van 15.12.1980, betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, werd 
04.11.2004 onontvankelijk verklaard, beslissing hem betekend op 20.12.2005. 
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De aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 28.04.2009 werd ingediend in toepassing 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, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 september 
2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, werd op 27.08.2010 ontvankelijk doch ongegrond 
verklaard, beslissing betekend op 03.09.2010. 
 
De aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.02.2011 werd ingediend in toepassing 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, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 september 
2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, werd op 02.12.2013 ontvankelijk doch ongegrond 
verklaard. 
 
Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare te 
schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de 
openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel.” 
 
2. Onderzoek van het beroep 
 
2.1. Verzoeker voert in een eerste middel aan: 
 
“1.Schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name de materiële 
motiveringsplicht in samenhang met artikel 74/14, §3, 1°, 3° en 4° van de Vreemdelingenwet, artikel 62 
van de Vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen 
 
Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, de materiële motiveringsplicht houdt in dat motivering 
moet bestaan uit de juridische en de feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. 
De motivering moet daarenboven afdoende zijn, dit is draagkrachtig en deugdelijk. 
 
Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 
 
“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed….” 
 
Aan artikel 62 van de Vreemdelingenwet is slechts voldaan wanneer de motivering van de 
administratieve beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St., nr. 43.522, 29 juni 1993, 
R.A.C.E. 1993) en meer bepaald passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St., nr. 53.583, 7 juni 1995, 
Rev.dr.étr. 1995, 326) of nog duidelijk, nauwkeurig en ter zake dienend (R.v.St., nr. 42.199, 8 maart 
1993, R.A.C.E. 1993) 
 
De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen bepalen het volgende: 
 
“Artikel 2: De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 
gemotiveerd. 
 
Artikel 3: De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden 
die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.“ 
 
Deze wet schrijft dus voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die 
de beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet 
niet enkel weergegeven worden doch daarenboven moet ze ook afdoende zijn, dit wil zeggen 
draagkrachtig en deugdelijk. 
 
Dat in casu de motivering ontoereikend en onvoldoende nauwkeurig is; 
 
Dat de bestreden beslissing onvoldoende de feitelijke en juridische overwegingen weergeeft waaraan zij 
ten grondslag ligt; 
 
Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de plicht op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 
voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. (RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 
februari 2006, nr. 154 954) Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de 
administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 
dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 
 
Dat in samenhang met deze beginselen de artikelen 74/14, §3, 1°, 3° en 4° van de Vreemdelingenwet 
werden geschonden zowel in het bevel om het grondgebied te verlaten als in het inreisverbod: 
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Art. 74/14, §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken 
 
Art. 74/14, §3, 3°: wordt door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of zijn gemachtigde geacht de 
openbare orde te kunnen schaden 
 
Art. 74/14, §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft binnen de toegekende termijnen geen gevolg 
gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd betekend op 03.09.2010 
 
Art. 74/14, §3, 3° wordt ingeroepen omdat verzoeker wordt verdacht van opzettelijke slagen en 
verwondingen, feiten waarvoor hij van 16/7/2016 tot 27/7/2016 onder aanhoudingsmandaat werd 
geplaatst. Dat hierdoor verzoeker een gevaar kan betekenen voor de rust van de burgers en voor de 
handhaving van de openbare orde. 
 
Dat het feit dat verzoeker voor opzettelijke slagen en verwondingen wordt aangehouden niet ipso facto 
betekent dat hij deze feiten zou gepleegd hebben. Integendeel, verzoeker heeft van in den beginne 
deze feiten ontkend en dit doet hij nog steeds. 
 
Dat verzoeker zich kan beroepen op het vermoeden van onschuld tot het tegendeel bewezen is. Dat 
aangezien de betrokkenheid van verzoeker bij deze feiten niet werd aangetoond, hij onschuldig is tot het 
tegendeel is bewezen. 
 
Dat in afwachting daarvan er geen gevolgen kunnen verleend worden aan de in verdenkingstelling. 
 
Dat geenszins wordt aangetoond dat verzoeker een gevaar zou betekenen voor de openbare orde en 
de rust van de burgers zou verstoren. 
 
Nergens wordt gemotiveerd dat verzoekers gedrag kan vallen onder dwingende redenen van openbare 
veiligheid die de verwijdering kunnen rechtvaardigen. (rvv arrest nr. 93745 dd. 17/12/2012) 
 
Dat op dit punt de bestreden beslissing dan ook niet correct en onvoldoende is gemotiveerd. De 
bestreden beslissing werd evenmin genomen met inachtneming van alle relevante gegevens van het 
dossier. 
 
Zo werden voor verzoeker geen bijzondere voorwaarden gekoppeld aan zijn vrijheid onder voorwaarden 
zodat hieruit eveneens blijkt dat hij niet wordt beschouwd als een gevaar voor de openbare orde. 
Ook de natuur van de feiten op zich is onvoldoende om aan te nemen dat er een gevaar voor de 
openbare orde zou bestaan. 
 
Het louter verdacht zijn van opzettelijke slagen en verwondingen of zelfs een veroordeling hiervoor 
volstaat niet om te motiveren dat verzoeker een gevaar vormt voor de openbare orde. De maatregelen 
van openbare orde moeten uitsluitend gegrond zijn op het persoonlijk gedrag van betrokkene. De 
verwerende partij heeft geenszins het persoonlijk gedrag van verzoekende partij onderzocht en heeft 
zich er mee vergenoegd te verwijzen naar het aanhoudingsmandaat om te motiveren dat verzoekende 
partij een gevaar uitmaakt voor de openbare orde. 
 
Bovendien is er geen sprake van enige veroordeling in hoofde van verzoeker. 
 
Men kan dan ook niet zeggen dat verzoeker een risico vormt voor de openbare orde. 
 
Dat zowel het bevel om het grondgebied te verlaten als het inreisverbod dan ook niet behoorlijk en juist 
werd gemotiveerd. De motivering is niet pertinent. De beslissing werd niet genomen met inachtneming 
van alle relevante gegevens van het dossier en schendt dan ook de materiële motiveringsplicht en de 
zorgvuldigheidsplicht. 
 
Een zelfde redenering geldt voor de artikelen art. 74/14, §3, 1° en art. 74/14, §3, 4°. De bestreden 
beslissing verwijt verzoeker het grondgebied niet verlaten te hebben na het bevel om het grondgebied te 
verlaten van 03/09/2010. 
 
Verzoeker is echter reeds sedert 2000 in België en meent dan ook een verblijfsrecht te kunnen doen 
gelden op basis van zijn langdurig verblijf. Hij heeft nauwelijks een ander leven gekend dan in België. 
 
Dat ook die feiten niet mee in aanmerking werden genomen bij het motiveren van de beslissing. 
 
Eveneens het feit dat er een risico op onderduiken bestaat, en de motivering daarvan, is weinig 
pertinent nu verzoeker in illegaal verblijf uiteraard geen officiële verblijfplaats kan hebben. 
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Verzoeker heeft echter al geruime tijd dezelfde feitelijke verblijfplaats zodat men verzoeker zeker kan 
lokaliseren. Ook de verschillende aliassen hebben niet verhinderd om verzoeker steeds te herkennen 
aangezien ze steeds terug te brengen zijn tot dezelfde persoon. De naam Otgontsetsek is de naam van 
verzoekers’ moeder en Jargalsaikhan is de naam van verzoekers’ vader. Verder werd voor de voornaam 
Munkh en Monck door elkaar gebruikt. 
 
Deze aspecten vormen aldus een onvoldoende motivering voor het risico op onderduiken en houden 
onvoldoende rekening met de werkelijke toestand. 
 
Dat de onjuiste en onvoldoende motivering immers samenhangt met het feit dat men niet met alle 
feitelijke gegevens die ter beschikking waren, heeft rekening gehouden. 
 
Verzoeker werd niet gehoord omtrent het inreisverbod. 
 
Verzoeker heeft niet de mogelijkheid gehad om de informatie waarop verwerende partij zich steunde 
voor het inreisverbod te bestuderen. 
 
De rechten van verdediging van verzoeker werden dan ook geschonden. 
 
In de beslissing wordt onvoldoende gemotiveerd waarom de duur van het inreisverbod 3 jaar bedraagt. 
 
De bestreden beslissing oordeelt dat een duur van 3 jaar proportioneel is en motiveert dit als volgt: 
 
“Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde te 
schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de 
openbare orde is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel.” 
 
Bijgevolg wordt de duur van het inreisverbod op dezelfde gronden gesteund als het inreisverbod zelf en 
het bevel om het grondgebied te verlaten. 
 
Vooreerst steunt men zich opnieuw op het feit dat verzoeker de openbare orde zou schaden hetgeen in 
de huidige omstandigheden niet correct en niet pertinent is, zoals hierboven uiteengezet. 
 
Ten tweede steunt men zich opnieuw op het feit dat verzoeker op illegale wijze in België heeft verbleven 
en het land niet heeft verlaten. Hierboven werd reeds uiteengezet dat verzoeker de voorziene 
verblijfsprocedures heeft ingediend en in afwachting van de behandeling van deze procedures op het 
grondgebied werd gedoogd. Dat uiteindelijk na al die jaren verzoeker hier is opgegroeid en geen andere 
thuis kent dan in België. Dat verzoeker dan ook geldige redenen aanhaalt waarom hij het land niet heeft 
verlaten. 
 
Dat aldus niet alleen het inreisverbod zelf maar ook de duur van 3 jaar onvoldoende wordt gemotiveerd 
en dat ook die beslissing niet is genomen met inachtneming van alle relevante gegevens van het 
dossier zodat ook op dit punt een schending van het middel kan vastgesteld worden. 
 
De bestreden beslissing bevat aldus geen voldoende motivering en komt tekort aan de 
zorgvuldigheidplicht die men mag verwachten in elk concreet geval.” 
 
2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, 
hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 
hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 
recht hem verschaft. Ze 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 zoals voorzien in 
artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet). Het begrip “afdoende” impliceert 
dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 
beslissing. De eerste bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond 
waarvan deze werd genomen: zij is genomen in toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° en 3° van de 
vreemdelingenwet en in toepassing van artikel 74/14, §3, 1°, 3° en 4° van de vreemdelingenwet. Feitelijk 
zet deze beslissing uiteen dat verzoeker niet in het bezit is van een geldig paspoort, geeft de redenen 
weer waarom verzoeker een gevaar voor de openbare orde kan betekenen, wijst op het risico van 
onderduiken en zet uitvoerig uiteen dat verzoeker aan een eerder bevel geen gevolg heeft gegeven en 
ondanks verschillende afwijzende beslissingen van de gedane aanvragen. 
De tweede bestreden beslissing vermeldt de juridische grondslag: artikel 74/11, §1, tweede lid van de 
vreemdelingenwet, verwijst naar het gegeven dat verzoeker een gevaar voor de openbare orde kan 
betekenen en op het risico tot onderduiken en het hardnekkig verblijf van verzoeker, illegaal ondanks de 
vele afwijzingen van gedane aanvragen.  
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De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in 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. 
 
Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 
overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 
motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 
gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  
 
Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt om te begrijpen op 
grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, derwijze dat 
hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 
105.103). 
 
2.3. Verzoeker voert de schending aan van de materiële motiveringsplicht en van artikel 74/14, §3, 1°, 
3° en 4° van de vreemdelingenwet.  
 
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is, bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet 
bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 
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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 
2001, nr. 101.624). 
 
Artikel 74/14 van de vreemdelingenwet luidt: 
 
“§ 1 
De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 
Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 
drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend. 
Indien de onderdaan van een derde land een gemotiveerd verzoek indient bij de minister of diens 
gemachtigde, wordt de termijn, vermeld in het eerste lid, en die is toegekend om het grondgebied te 
verlaten, verlengd, op grond van het bewijs dat de vrijwillige terugkeer niet kan worden gerealiseerd 
binnen de toegekende termijn. 
Zo nodig, kan deze termijn worden verlengd om rekening te houden met de specifieke omstandigheden 
eigen aan zijn situatie, zoals de duur van het verblijf, het bestaan van schoolgaande kinderen, het 
afronden van de organisatie van het vrijwillig vertrek en andere familiale en sociale banden, indien de 
onderdaan van een derde land een gemotiveerd verzoek indient bij de minister of diens gemachtigde. 
De minister of zijn gemachtigde deelt de onderdaan van een derde land schriftelijk mee dat de termijn 
van vrijwillig vertrek is verlengd. 
§ 2 
Zolang de termijn voor vrijwillig vertrek loopt, is de onderdaan van een derde land beschermd tegen 
gedwongen verwijdering. 
Om het risico op onderduiken tijdens deze termijn te vermijden, kan de onderdaan van een derde land 
worden verplicht tot het vervullen van preventieve maatregelen. 
De Koning bepaalt deze maatregelen, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 
§ 3 
Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien: 
1° er een risico op onderduiken bestaat, of; 
2° de onderdaan van een derde land de opgelegde preventieve maatregel niet heeft gerespecteerd, of; 
3° de onderdaan van een derde land een gevaar is voor de openbare orde en de nationale veiligheid, of; 
4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 
verwijdering gevolg heeft gegeven, of; 
5° het verblijf op het grondgebied werd beëindigd in toepassing van artikel 11, § 2, 4°, artikel 13, § 2bis, 
§ 3, 3°, § 4, 5°, § 5, of artikel 18, § 2, of; 
6° de onderdaan van een derde land meer dan twee asielaanvragen heeft ingediend, behalve indien er 
nieuwe elementen zijn in zijn aanvraag. 
In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 
enkele termijn.” 
 
Uit het middel blijkt dat verzoeker uitvoerig kritiek geeft op de motieven van de bestreden beslissingen 
die stellen dat hij een gevaar is voor de openbare orde maar voorbijgaat aan het motief van de 
bestreden beslissing dat stelt dat geen gevolg werd gegeven aan eerder begeven bevel. Terwijl uit het 
bepaalde in artikel 74/14, §3, 4° blijkt dat dit motief op zich volstaat om de eerste bestreden beslissing te 
kunnen nemen. Verzoeker ontkent niet dat aan hem een eerder bevel is ter kennis gegeven: ondermeer 
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het bevel ter kennis gegeven op 3 september 2010. Dit bevel is definitief en verzoeker toont niet aan dat 
sedert deze kennisgeving hij, zelfs maar tijdelijk, over een verblijfstitel beschikt. Verzoeker heeft 
weliswaar aanvragen ingediend om machtiging tot verblijf doch tevergeefs terwijl hij evenmin aantoont 
dat de ingediende aanvragen een schorsende werking zouden gehad hebben ten overstaan van 
voormeld definitief bevel. Waar verzoeker voorhoudt dat hij sedert 2000 in België is en daardoor een 
verblijfsrecht meent te kunnen ontlenen, toont hij niet aan op welke basis hij dergelijk verblijfsrecht zou 
kunnen ontlenen. Het hardnekkig voeren van tevergeefse aanvragen, die in de bestreden beslissing 
worden opgesomd, ontlenen geen verblijfsrecht. 
 
Verzoeker weerlegt geenszins het motief dat stelt dat hij geen gevolg gaf aan een eerder bevel, wat 
volstaat om de eerste beslissing te schragen. 
 
De kritiek van verzoeker omtrent het al dan niet bestaande gevaar dat hij vormt voor de openbare orde 
en de kritiek dat hij niet ondergedoken zou leven omdat zijn feitelijk adres hetzelfde is gebleven is in 
casu overtollig nu de overige motieven van de bestreden beslissingen niet noodzakelijk zijn om ze te 
schragen. Ten deze toont verzoeker niet de schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 
74/14 van de vreemdelingenwet aan. 
 
Verzoeker bekritiseert de tweede bestreden beslissing omdat deze geen motieven zou weergeven voor 
de duur van het inreisverbod, in casu bepaald op drie jaren. 
 
Er wordt op gewezen dat de tweede bestreden beslissing is genomen omdat in de eerste bestreden 
beslissing voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn werd toegestaan. Hoger is reeds aangetoond 
dat de eerste bestreden beslissing wettig is genomen. 
 
Uit de motieven van de tweede bestreden beslissing blijkt dat deze is genomen in toepassing van artikel 
74/11, §1 dat luidt: 
 
“§ 1  
De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 
omstandigheden van elk geval.  
De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 
gevallen:  
1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of;  
2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.  
De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien:  
1° de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 
gebruikt, teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden.  
2° de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie uitsluitend heeft 
aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op verblijf in het Rijk te behouden.  
De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisver-bod van meer dan vijf jaar, indien de 
onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 
veiligheid.”, waarbij meteen wordt opgemerkt dat de verwerende partij geen gebruik maakte van de 
mogelijkheid de termijn hoger te bepalen dan drie jaren. 
 
Uit de tweede bestreden beslissing blijkt dat deze wel degelijk de duur van het inreisverbod motiveert: er 
wordt gewezen op het lange illegaal verblijf, de afwijzende beslissingen betreffende aanvragen in 
toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet wat wijst op een hardnekkigheid in het illegale 
verblijf. Deze motieven zijn afdoend om de termijn van het inreisverbod te bepalen op drie jaren. Er 
wordt weliswaar ook gewezen op het gegeven dat verzoeker onder aanhoudingsmandaat werd 
geplaatst maar dit is een bijkomend motief dat niet noodzakelijk is om de bestreden beslissing te 
schragen. Overigens wordt er nog opgemerkt dat de tweede bestreden beslissing stelt dat verzoeker 
een gevaar kan betekenen voor de openbare orde waaruit niet blijkt dat de verwerende partij stelt dat 
verzoeker een gevaar is voor de openbare orde. 
 
Waar verzoeker meent dat uit het niet gedwongen verwijderen van verzoeker en het houden van wat hij 
“een gedoogbeleid” noemt, niet een verblijfsrecht kan afgeleid worden of een verbod tot het opleggen 
van een inreisverbod. De tweede bestreden beslissing werd afdoend gemotiveerd. 
 
Er kan besloten worden dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de bestreden beslissing niet correct 
werd beoordeeld of geen juiste feitenvinding werd gedaan. De bestreden beslissingen zijn beide 
kennelijk redelijk en proportioneel genomen. 
Verzoeker maakt de schending van de materiële motiveringsplicht of van de artikelen 74/14 en 74/11 
van de vreemdelingenwet niet aannemelijk. 
 
Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 
wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 
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RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Verzoeker voert geen andere argumenten aan dan deze die hoger 
werden besproken zodat zijn grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is ongegrond. 
 
2.4. In een onderdeel voert verzoeker de schending van het hoorrecht aan omdat hij niet werd gehoord 
met betrekking tot de tweede bestreden beslissing. Zijn rechten van verdediging zouden hierdoor 
geschonden zijn.   
 
Om een schending van het hoorrecht te kunnen vaststellen dient verzoeker omstandigheden naar voren 
te brengen die van die aard zijn dat zij aanwijzingen hebben die de bestreden beslissing zou vermogen 
te wijzigen. Verzoeker laat na concrete elementen bij te brengen die een invloed kunnen hebben op de 
tweede bestreden beslissing. Dit onderdeel is ongegrond. Bijgevolg toont hij evenmin enige schending 
van diens rechten van verdediging aan. 
 
2.5. Het eerste middel is ongegrond. 
 
2.6. Verzoeker voert de schending van het redelijkheidbeginsel aan.  Het tweede middel luidt: 
 
“Verzoeker roept de schending van het redelijkheidsbeginsel op zich in wat het bevel om het 
grondgebied te verlaten betreft.  
Dat verzoeker immers al de tijd ongemoeid werd gelaten.  
Verzoeker is reeds sedert 2000 in België en meent dan ook een verblijfsrecht te kunnen doen gelden op 
basis van zijn langdurig verblijf.  
Verzoeker is opgegroeid in België en heeft dus geen ander leven gekend dan in België.  
België is voor hem zijn land van herkomst en niet Mongolië; dat het in die zin begrijpbaar moet zijn dat 
verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem op 
03.09.2010 werd betekend.  
Dat het dan ook niet redelijk voorkomt om verzoeker nu nog een bevel om het grondgebied te verlaten, 
bijlage 13 te betekenen.  
Dat verzoeker immers al vele jaren in België heeft verbleven in afwachting van de afhandeling van zijn 
hangende procedures.  
Dat omwille van de behandelingsduur van hun aanvraag er een algemeen gedoogbeleid wordt gevoerd 
opzichtens de aanvrager.  
Dat dit in hoofde van verzoeker ook dient te gelden.  
Dat het redelijk voorkomt hen nu ook verder ongemoeid te laten.  
Dat dit in casu ten zeerste het geval is nu hem een bevel om het grondgebied te verlaten en een 
inreisverbod van 3 jaar wordt betekend enkel op basis van een tijdelijke aanhouding wegens in 
verdenkingstelling van een misdrijf, terwijl verzoeker deze feiten ontkent.  
Dat de wetgever verzoeker de mogelijkheid biedt om in casu nog een beroep in te stellen bij de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen.  
Dat hij zodoende op zijn minst nu ook gedoogd dient te worden in afwachting van de beslissing van de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  
Uit al de voorgaanden blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 
steunt op onjuiste, juridische onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 
naar recht gemotiveerd is.  
Dat ten gevolge van de schendingen van de in het verzoekschrift vermelde middelen de bestreden 
beslissing dan ook dient vernietigd te worden.“ 
 
2.7. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan slechts vastgesteld worden wanneer men op zicht 
van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is 
kunnen komen. Met andere woorden om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, 
moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat 
ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur 
over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 
doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 
ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). De verzoeker toont niet aan dat de feitelijke 
vaststellingen van de verwerende partij niet correct zijn, noch dat de gevolgtrekkingen die deze hieruit 
afleidt, kennelijk onredelijk zijn. 
 
Hij beperkt zijn betoog tot het herhalen dat hij al sedert 2000 in België verblijft en dat het derhalve 
begrijpelijk is dat geen gevolg werd gegeven aan een bevel van 3 september 2010. Hij verwijst naar 
“een gedoogbeleid”. Met dergelijk betoog toont verzoeker niet aan dat het doelbewust negeren van 
bevelen en het zich nestelen in illegaal verblijf een verblijfstitel tot gevolg kan hebben en dat bijgevolg 
de bestreden beslissingen onredelijk zouden zijn genomen. Voorst herhaalt hij dat de feiten die aan de 
basis lagen van diens aanhouding niet bewezen zijn en ontkent hij diens schuldelement, waarbij kan 
verwezen worden naar de bespreking van het eerste middel. Dergelijke kritiek is gericht op een 
overtollig motief zodat het niet kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen. 
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In de mate dat verzoeker de grieven van het eerste middel herhaalt en opnieuw stelt dat de bestreden 
beslissing niet juist is of juridisch aanvaardbaar is en niet behoorlijk gemotiveerd werd volstaat het te 
verwijzen naar de bespreking van het eerste middel. 
 
Het tweede middel is ongegrond. 
 
3. Korte debatten 
 
De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 
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. Er dient derhalve geen uitspraak 
gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 
door de verwerende partij. 
 
4. Kosten 
 
Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 
partij.  
 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
Artikel 1 

 
De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
 
Artikel 2 
 
De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 
 
 
 
 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien december tweeduizend zestien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 
 


