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 nr. 181 398 van 30 januari 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 12 januari 2016 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 29 december 2015 tot 

afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies).  

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 november 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE FEYTER, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker werd op 29 december 2015 in Brussel op de ‘Eurostar’ door de spoorwegpolitie 

onderschept met een valse Italiaanse identiteitskaart. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de staatssecretaris) nam op 29 december 2015 de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). De hiertegen 

ingestelde vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verworpen bij arrest van 6 januari 2016 (RvV 6 januari 

2016, nr. 159 536). Het nadien ingestelde beroep tot nietigverklaring werd door de Raad middels zijn 

arrest van 12 mei 2016 verworpen (RvV 12 mei 2016, nr. 167 487).  
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1.3. Eveneens op 29 december 2015 nam de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot 

afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies). Verzoeker werd hiervan diezelfde dag in kennis gesteld.  

 

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

 

“INREISVERBOD 

(…) 

Aan de heer, die verklaart te heten (…): 

Naam (…): E.(…) 

Voornaam (…): N.(…) 

Geboortedatum (…): (…) 

Geboorteplaats (…): (…) 

Nationaliteit (…): Albanië (…) 

In voorkomend geval (…), ALIAS: R.(…), S.(…) (…), Italië. 

wordt inreisverbod voor 4 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 29.12.2015 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; 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor valse geschriften, aanmatiging naam en illegaal verblijf. 

PV nr (…) 2015 van SPC Brussel / EUROSTAR 

De betrokkene moet opgesloten worden want er bestaat een risico op onderduiken: Betrokkene gaf een 

valse identiteit en gebruikte een vals identiteitsdocument tijdens zijn controle. Betrokkene heeft geen 

gekend of vast verblijfsadres. 

Betrokkene heeft geprobeerd om de Belgische Staat te misleiden. Tijdens zijn controle door SPC 

Eurostar verklaarde betrokkene van Italiaanse nationaliteit te zijn en R.(…) S.(…) te noemen. Echter, 

zoals een aangetroffen verblijfsvergunning van de Verenigde Arabische Emiraten bevestigd, blijkt 

betrokkene van Albanese nationaliteit te zijn en E.(…) N.(…) te noemen. 

Het is daarom dat een inreisverbod van 4 jaar wordt opgelegd. 

Om de volgende reden(en) gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van vier 

jaar: 

Overeenkomstig artikel 74/11, §1, 3° alinea van de Wet 15/12/1980 heeft: 

*de onderdaan van een derde land fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt, teneinde 

toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en geprobeerd om de 

Belgische Staat te misleiden ten einde in België te kunnen verblijven. Gelet op al deze elementen, het 

belang van de immigratiecontrole en de poging tot fraude, is een inreisverbod van 4 jaar proportioneel. 

(…)” 

 

1.4. Blijkens de informatie die door de verwerende partij werd aangeleverd, werd verzoeker op 27 

januari 2016 naar Albanië gerepatrieerd.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

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

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In zijn derde middel “NOPENS DE DUUR VAN HET INREISVERBOD” voert verzoeker onder 

andere de schending aan van artikel 74/11, § 1, 3°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 
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vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht. Verzoeker stelt in zijn derde middel onder 

meer het volgende:  

 

“14.  

De duur van het inreisverbod is vier jaar, d.i. meer dan de normale maximale termijn van 3 jaar, en is 

gesteund op de overweging dat verzoeker gebruik zou hebben gemaakt van valse documenten om 

toegelaten te worden of gemachtigd te worden tot verblijf op Belgisch grondgebied.  

De overschrijding van de normale maximumduur van 3 jaar is gesteund op art. 74/11, §1, lid 3 van de 

Vreemdelingenwet, nl. op de stelling dat verzoeker zou gebruik hebben gemaakt van valse documenten 

om toegelaten of gemachtigd te worden tot verblijf.  

Verzoeker heeft evenwel geen gebruik gemaakt van valse documenten om toegelaten te worden tot het 

verblijf op Belgisch grondgebied.  

Primo weze het herhaald dat er geen geldig administratief verslag voorligt, en dat er derhalve geen 

objectieve grondslag is voor de conclusie dat verzoeker gebruik zou hebben gemaakt van valse 

documenten. 

(…) 

Ten slotte dient er ook op gewezen dat uit het dossier blijkt dat verzoeker onderweg was naar Londen 

(UK), zodat alleszins niet kan worden gesteld dat verzoeker de intentie had om in België te worden 

toegelaten of gemachtigd tot verblijf, wel integendeel. 

Uit het dossier kan m.a.w. geenszins worden afgeleid dat verzoeker gepoogd heeft gemachtigd of 

toegelaten te worden tot een verblijf op Belgisch grondgebied, door gebruikmaking van valse 

documenten.  

(…) 

Inzoverre de bestreden beslissing een inreisverbod oplegt van meer dan 3 jaar, en hiervoor verwijst naar 

de scope van art. 74/11, §1, 3de lid Vreemdelingenwet, is de bestreden beslissing gebrekkig 

gemotiveerd.” 

 

3.2. Bij het beoordelen van de materiële motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger 

beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in 

redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen 

gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het 

kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

3.3. De bestreden beslissing maakt gewag van artikel 74/11, § 1, van de vreemdelingenwet als haar 

juridische grondslag, en meer bepaald artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1°, en artikel 74/11, § 1, derde lid, 

1°. Deze bepalingen luiden als volgt:  

 

“§ 1  

De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval.  

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen:  

1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of;  

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

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. 

(…)” 

 

3.4. De geldigheidsduur van het bestreden inreisverbod wordt bepaald op vier jaar met verwijzing naar 

artikel 74/11, § 1, derde lid, van de vreemdelingenwet. Hieromtrent wordt in de bestreden beslissing als 

volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Overeenkomstig artikel 74/11, §1, 3° alinea van de Wet 15/12/1980 heeft: 

*de onderdaan van een derde land fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt, teneinde 

toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden 
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Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en geprobeerd om de 

Belgische Staat te misleiden ten einde in België te kunnen verblijven. Gelet op al deze elementen, het 

belang van de immigratiecontrole en de poging tot fraude, is een inreisverbod van 4 jaar proportioneel. 

(…)” 

 

3.5. In zijn derde middel stelt verzoeker in wezen dat hij niet de intentie had om in België tot een verblijf 

te worden toegelaten of gemachtigd en dat hij onderweg was naar Londen, waardoor de beslissing 

volgens hem in het licht van artikel 74/11, § 1, derde lid, 1°, van de vreemdelingenwet gebrekkig is 

gemotiveerd. 

 

3.6. In haar nota met opmerkingen stelt de gemachtigde van de staatssecretaris dienaangaande als 

volgt:  

 

“(…) 

In een derde middel haalt verzoeker de schending aan van de artikelen 62 en 74/11, §1-3° van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van de artikelen 1-3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

(…) 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker er met zijn betoog aan voorbijgaat dat hij 

op heterdaad werd betrapt met een valse Italiaanse identiteitskaart en dat op grond daarvan, en omdat 

er geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegestaan, een inreisverbod werd opgelegd voor 4 jaar.  

(…) 

Evenmin doet zijn betoog afbreuk aan de betrapping op heterdaad van het in het bezit zijn van een 

valse Italiaanse identiteitsdocumenten, waarmee hij een verblijf trachtte te bekomen. 

(…) 

Het derde middel is ongegrond.” 

 

3.7. Met betrekking tot de vraag of het administratief verslag vreemdelingencontrole van de inspecteur 

van de spoorwegpolitie van 29 december 2015, dat zich in het administratief dossier bevindt, al dan niet 

formele gebreken vertoont, zoals verzoeker beweert, stelt de Raad vast dat dit stuk een bijlage vormt bij 

PV nr. (…), zodat verzoeker desgevallend in staat moet worden geacht om het oorspronkelijk PV op te 

vragen om zich van deze eventuele vormelijke gebreken te vergewissen. Wat de concrete feitelijke 

elementen betreft, staat in het administratief verslag het volgende vermeld: “Circonstances de 

l’interception: l’ intéressé désire se rendre à Londres avec le train Eurostar à l’aide d’une carte d’identité 

Italienne falsifiée sous la forme d’un changement de photo. Il ne possède pas son passeport albanais. Il 

désire se rendre à Londres pour trouver du travail. Il a été identifié sur base de ses dires et sur base 

d’un permis de séjour au Emirat Arabe Unis. 

Nature des faits : Faux commis dans les cartes d’identité, passeports et titres de voyage  

Flagrant délit : OUI 

(…)”  

 

Aangezien verzoeker in zijn middel nergens betwist of weerlegt dat hij ter gelegenheid van zijn 

interceptie een vervalste Italiaanse identiteitskaart op zak had en de bedoeling had om naar Londen te 

reizen om daar werk te vinden, kunnen de feitelijke gegevens uit het administratief verslag wel degelijk 

worden aangegrepen om de correctheid van de bestreden beslissing te beoordelen. 

 

3.8. De Raad stelt vast dat noch uit de gegevens van het administratief dossier, noch uit de bestreden 

beslissing blijkt dat verzoeker de valse identiteitskaart, waarmee hij zich uitgaf voor een ander persoon 

tijdens een controle op de ‘Eurostar’, heeft aangewend teneinde tot verblijf in België te worden 

toegelaten of om een recht op verblijf in België te behouden. De gemachtigde van de staatssecretaris 

kan bezwaarlijk voorhouden dat het feit dat verzoeker zich tijdens een politiecontrole op de trein uitgaf 

voor een ander persoon erop was gericht “om op illegale wijze in België te verblijven en geprobeerd om 

de Belgische Staat te misleiden ten einde in België te kunnen verblijven.” In de nota met opmerkingen 

stelt de gemachtigde van de staatssecretaris dat verzoeker er met zijn betoog aan voorbijgaat dat hij “op 

heterdaad werd betrapt met een valse Italiaanse identiteitskaart en dat op grond daarvan, en omdat er 

geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegestaan, een inreisverbod werd opgelegd voor 4 jaar.” Hiermee 

wordt echter geen afbreuk gedaan aan de vaststelling dat niet blijkt dat verzoeker de valse 

identiteitskaart heeft aangewend teneinde toegelaten te worden tot verblijf of om een recht op verblijf te 

behouden.  
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3.9. In casu blijkt weliswaar dat verzoeker bepaalde frauduleuze handelingen heeft gesteld aangezien 

hij in het bezit bleek te zijn van een valse Italiaanse identiteitskaart, maar er kan niet worden vastgesteld 

dat hij deze fraude heeft gepleegd “teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op 

verblijf te behouden”, zoals bedoeld in artikel 74/11, § 1, derde lid, 1°, van de vreemdelingenwet. 

 

3.10. Verzoeker kan dan ook worden bijgetreden in zijn betoog dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bovenstaande wettelijke bepaling en de motiveringsplicht heeft geschonden.  

 

Het derde middel is, in de aangegeven mate, gegrond.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen van het middel en van de andere 

middelen niet tot een ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 

december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881).  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:  

 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 29 december 2015 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies) wordt 

vernietigd.  

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig januari tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 

 


