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 nr. 189 019 van 28 juni 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 27 februari 2017 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 14 februari 2017 tot het 

opleggen 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 30 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. VERBEKE, die loco advocaat J. BAELDE 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 

 

De verzoekende partij verklaart de Marokkaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 26 april 

1983. 

 

Op 14 februari 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de staatssecretaris) de beslissing tot het opleggen van een 

inreisverbod (bijlage 13sexies). Dit is de bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

  

“INREISVERBOD 

 

Aan Mevrouw, die verklaart te heten: 
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naam: A. 

voornaam: H. 

geboortedatum: 26.04.1983 

geboorteplaats: O. 

nationaliteit: Marokko 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

wordt een inreisverbod voor 5 jaar opgelegd, 

 

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

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

 

De beslissing tot verwijdering van 14.02.2017 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: 

 

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

 

MOTIVATIE 

 

Vijf jaar 

 

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

jaar: 

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

 

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

x de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie aangegaan 

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

 

Betrokkene bekwam een C kaart op basis van gezinshereniging in functie van haar Belgische 

echtgenoot M. L., geboren op 07.05.1974 met wie zij in Marokko huwde op 19.08.2002. Zij diende een 

aanvraag in tot het verkrijgen van een visum D op basis van het toenmalige artikel 40 op 06.12.02. Het 

visum werd haar toegestaan op 29.01.2003. Ze diende een aanvraag vestiging in op 05.05.2003 en 

werd in het bezit gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen die op 28.12.2007 werd omgezet 

naar een B kaart. 

Op 21.03.2009 werd het huwelijk tussen betrokkene en Mr. L. vernietigd als zijnde een schijnhuwelijk 

door het Hof van Beroep (ref AR 2006/AR/1708). Het huwelijk werd dus strijdig bevonden met de 

Belgische en internationale openbare orde. Als een gevolg van het rechtsprincipe ‘fraus omnia 

corrumpit’ werd op 15.10.2009 door de DVZ instructie gegeven aan de stad Antwerpen om aan 

betrokkene een bevel te gegeven om het grondgebied te verlaten. Deze instructie is op 05.11.2012 aan 

betrokkene betekend samen met een bevel om uiterlijk op 05.12.2009 het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). Een verzoek tot nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

werd op 25.03.2010 verworpen door de RVV. 

Uit bovenstaande vaststellingen blikt dat betrokkene bewust en met frauduleuze intentie misbruik heeft 

gemaakt van de Belgische procedures. Om deze redenen wordt aan betrokkene in toepassing van art. 

74/11, §1, 3° van de wet van 15.12.1980, een inreisverbod van vijf jaar opgelegd.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 62 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 74/11 van de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

evenredigheidsbeginsel en van de hoorplicht. 

 

2.1.1. De verzoekende partij licht haar middel toe als volgt: 

 

“Gelet op artikel 62 Vreemdelingenwet, artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991, alsook de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, dient een administratieve beslissing in vreemdelingenzaken 

afdoende gemotiveerd te zijn. 

 

Dit betreft enerzijds een noodzaak tot formele en anderzijds een noodzaak tot inhoudelijke motivatie in 

concreto. 

 

Een gebrekkige motivering staat hierbij gelijk aan een afwezigheid van motivering. Immers, een vage, 

duistere of niet ter zake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet-plausibele 

motivering, stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen zijn hierbij niet afdoende (VAN 

HEULE, D., De motiveringsplicht en de Vreemdelingenwet, T.V.R. 1993/2, 67-71). 

 

De formele motiveringsplicht waarborgt niet alleen dat de burger hierdoor duidelijk kennis kan nemen 

van alle elementen welke aan de basis van de beslissing liggen, alsook van de draagwijdte van deze 

beslissing (o.a. RvS nr. 45.623 van 30 december 1993), doch deze formele motiveringsplicht waarborgt 

tevens de goede werking van het gerechtelijk apparaat (o.a. RvS nr. 44.847 van 9 november 1993). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt vervolgens in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd 

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 haar 

oordeel moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken 

(RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012). 

 

Verzoeker wordt een inreisverbod van 5 jaar afgeleverd, afgeleverd op grond van artikel 74/11, §1, 3e 

alinea, punt 2° Vw. Dit artikel bepaalt: 

 

“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.” 

 

Het inreisverbod op grond van art. 74/11, §1, 3e alinea punt 1° en 2° Vw. behelst m.a.w. een 

inreisverbod mogelijks variërend tussen 1 dag en maximum 5 jaar. 

 

Wanneer door de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gekozen om de maximumduur van het 

inreisverbod op te leggen (i.c. niet minder dan 5 jaar), dient de motivatie van deze beslissing navenant 

te zijn. Immers moet uit deze motivatie blijken waarom “door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval” het in casu aangewezen is om meteen het maximuminreisverbod van 5 

jaar op te leggen. 

 

Bij het bepalen van de duurtijd van een inreisverbod beschikt verweerster over een grote discretionaire 

bevoegdheid, rekening houdende met de individuele omstandigheden (pro en contra) in het dossier. 

Aldus kan verweerster binnen zijn discretionaire bevoegdheid op dit punt (art. 74/11, §1, derde lid Vw) 

variëren tussen een inreisverbod van 1 dag tot een inreisverbod van maximum 5 jaar. 

 

Dit heeft evident zijn onmiddellijke impact op de motiveringsplicht: 
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Hoe groter de discretionaire bevoegdheid of beoordelingsmarge van het bestuur, hoe strenger de 

motiveringsplicht wordt opgevat (RvS nr. 43.560 van 30 juni 1993, R.W. 1994-95, noot I. OPDEBEEK; 

RvS nr. 43.556, 30 juni 1993). 

 

“De omvang van de motiveringsplicht is dus evenredig met de omvang van de discretionaire 

bevoegdheid waarover de overheid beschikt. Wanneer de toepasselijke regelgeving aan het bestuur de 

vrijheid laat om al dan niet een beslissing te nemen, of de keuze laat tussen verschillende mogelijke 

beslissingen, is het bestuur verplicht zijn keuze te verantwoorden. Ook bij de invulling van vage normen, 

zal een uitgebreider motivering noodzakelijk zijn. De precieze, concrete motieven moeten uitdrukkelijk 

en nauwkeurig worden vermeld.” 

(OPDEBEEK, I. en COOLSAET, A., Formele Motivering van bestuurshandelingen, Administratieve 

rechtsbibliotheek, Die Keure, Brugge, 1999, p. 149, nr. 185). 

 

De discretionaire bevoegdheid / de beoordelingsmarge van verweerster is zéér groot inzake 

inreisverboden. De motivatieplicht kan in deze dan ook niet lichtzinnig worden opgevat. 

 

In casu is de gebruikte motivering niet afdoende draagkrachtig. 

 

De loutere verwijzing naar de openbare orde en het principe “fraus omnia corrumpit” alsook naar een 

“arrest van het Hof van Beroep van 21.03.2009” om vervolgens te stellen “uit bovenstaande 

vaststellingen blijkt dat betrokkene bewust en met frauduleuze intentie misbruik heeft gemaakt van de 

Belgische procedures. Om deze redenen wordt aan betrokkene in toepassing van art. 74/11, §1, 3° van 

de wet van 15.12.1980 een inreisverbod van vijf jaar opgelegd” (stuk 1) volstaat in deze niet. 

 

Vooreerst verwijst verweerder immers naar een onbestaande wetsbepaling. Verzoekster zocht 

vruchteloos naar art. 74/11, §1, 3° Vw; 

 

Vervolgens is verzoekster geen arrest schijnhuwelijk van 21.03.2009 gekend. Wel een vonnis van 

04.05.2006 waarin uitdrukkelijk werd geoordeeld dat géén sprake is van een schijnhuwelijk en een 

verbrekingsarrest van 13.03.2007 waarin hervormd wordt en geoordeeld wordt dat wél sprake is van 

een schijnhuwelijk. 

 

Vervolgens is het zo dat artikel 74/11, §1, 3e alinea, punten 1° en 2° Vw. (in zoverre verweerder hier 

eigenlijk op doelt met bovenstaand wetsartikel) gezien de omschrijving van dit wetsartikel ALTIJD (per 

definitie) slaat op fraude en/of schijnhuwelijk en aldus op “fraus omnia corrumpit”: 

 

“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.” 

 

Echter, de wetgever heeft hierbij niet gesteld dat in gevallen van fraude (1°) of schijnhuwelijk (2°) dat er 

dan automatisch naar het maximuminreisverbod van 5 jaar moet worden gegrepen. 

 

Wel heeft de wetgever de ‘range’ waarbinnen het inreisverbod ligt verruimd van 1-3 jaar naar 1-5 jaar. 

 

De enkele verwijzing naar een (bovendien foutief gedateerd) arrest van het Hof van Beroep waarmee 

het huwelijk werd nietig verklaard en de verwijzing naar het rechtsprincipe “fraus omnia corrumpit” staat 

nog steeds niet gelijk aan een deugdelijke motivatie “rekening houdend met alle specifieke 

omstandigheden van elk geval” conform art. 74/11, §1 Vw. 

 

Minstens bewijst een foute datum en fout wetsartikel hoe onzorgvuldig verweerder in deze heeft 

gewerkt, waarbij duidelijk géén correcte rekening werd gehouden met alle individuele specifieke 

omstandigheden. Verweerder heeft “van ver” eens naar dit dossier gekeken en zich er snel met een 

manifest onzorgvuldige motivatie, met foutieve data en foutieve wetsartikels ervan af gemaakt. 

 

Dergelijk onzorgvuldig handelen kan/mag niet gehonoreerd worden. 
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Indien verweerder werkelijk en zorgvuldig rekening had gehouden met alle individuele specifieke 

omstandigheden van dit dossier, had verweerder moeten letten op: 

 

- Het feit dat de eerste rechter helemaal niet zo overtuigd was van het bestaan van een schijnhuwelijk 

(stuk 3). De eerste rechter stelde daarom letterlijk: “Er zijn geen andere omstandigheden en feiten 

bewezen die een geheel van overeenstemmende vermoedens zouden kunnen uitmaken die erop 

zouden wijzen dat verwerende partij niet de bedoeling zou gehad hebben om met het huwelijk een 

hechte levensgemeenschap te vestigen, doch enkel om een verblijfsrechtelijk voordeel te bekomen” 

 

- Zelfs in het fameuze arrest van het Hof van Beroep Antwerpen dd. 13 maart 2007 ter griffie gekend 

onder rolnummer 2006/AR/1708 is er inherent een tegenstrijdigheid/twijfel inzake het gegeven dat 

verzoekster “kennelijk enkel” verblijfsrechtelijke motieven had bij het huwelijk. Immers bevestigt het 

arrest zeer duidelijk dat het initiatief van het huwelijk NIET van verzoekster kwam (wat evident wél 

het geval zou zijn indien zij als malafide persoon kennelijk enkel actief een verblijfsrecht trachtte te 

bekomen). Immers oordeelt het Hof op grond van het dossier duidelijk: “De moeder van appellant 

[M.L. […]] had haar [verzoekster] aanbevolen bij hem en hij heeft haar hand gevraagd via haar 

ouders in Marokko.” 

 

- Verzoekster heeft voorts altijd officieel gewerkt in België en heeft voorts nooit enige inbreuk op de 

Belgische strafwetgeving gemaakt. 

 

Bovenstaande gegevens zijn de werkelijke “specifieke omstandigheden van elk geval” waar de Dienst 

Vreemdelingenzaken volgens art. 74/11, §1 Vw. rekening mee moet houden. 

 

Uit de motivatie dient een verzoekende vreemdeling te kunnen afleiden dat diens dossier op individuele 

basis is onderzocht, waarna op een individueel gemotiveerde wijze tot een specifiek inreisverbod wordt 

beslist variërend van 1 dag tot 5 jaar. 

 

(…) 

 

(RvV nr. 178.405 van 25 november 2016) 

 

Verweerster heeft in casu geen enkel correct ernstig en zorgvuldig individueel onderzoek gevoerd, 

teneinde rekening te kunnen houden met alle correcte individuele elementen van deze zaak. 

 

Door automatisch, mits summiere standaardmotivatie inzake fraude en openbare orde, een inreisverbod 

af te leveren voor meteen de maximumduur van 5 jaar schendt verweerder artikel 74/11 Vw. in 

samenlezing met de materiële motivatieplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Evenzoveel werd in deze de hoorplicht geschonden, alwaar het verzoekster hierdoor minstens 

onmogelijk werd gemaakt om haar correcte individuele omstandigheden m.o.o. een individueel 

onderzoek te duiden t.a.v. verweerster, teneinde deze te zien komen tot een inreisverbod dat merkelijk 

lager zou liggen of desgevallend zelfs helemaal niet zou zijn opgelegd in het licht van haar individuele 

situatie. 

 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State houdt de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een maatregel kan worden genomen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die zijn belangen zwaar kan treffen, zonder dat hem vooraf de gelegenheid wordt 

gegeven zijn standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze voor zijn belangen op te komen. 

 

Bij gebreke aan enig formele wetgeving ter zake, is de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur slechts van toepassing als aan onderstaande twee cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

 

1. De overheid neemt een individuele beslissing die de betrokkene ernstig in zijn belangen 

aantast; 

2. De maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van de betrokkene, met name een gedrag dat 

hem als een tekortkoming wordt aangerekend (RvS 24 mei 2012, nr. 219.470; RvS 16 juni 2011, nrs. 

213.887 en 213.888; RvS 17 februari 2011, nr. 211.309; RvS 20 april 2010, nr. 203.094; RvS 1 juni 

2009, nr. 189.314; RvS 16 februari 2004, nr. 128.184). 
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Bij een inreisverbod (quod in casu) is aan deze beide voorwaarden voldaan, derwijze dat de hoorplicht 

van toepassing is en het de gemachtigde toekwam om alvorens een inreisverbod op te leggen, 

verzoekster de gelegenheid te bieden om hieromtrent haar standpunt uiteen te zetten en op nuttige 

wijze voor haar belangen op te komen (zie in die zin RvV 27 augustus 2014, nr. 128.272). 

 

“In dit verband dient tevens te worden gewezen op het bepaalde in artikel 74/11, §1 eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, waarin uitdrukkelijk is voorzien dat de duur van het inreisverbod wordt vastgesteld 

door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval, en artikel 74/11, §2, tweede 

lid van de Vreemdelingenwet dat bepaalt dat de minister of zijn gemachtigde zich kan onthouden van 

het opleggen van een inreisverbod in individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen. De 

hoorplicht in het kader van de besluitvorming die leidt tot het opleggen van een inreisverbod hangt dan 

ook nauw samen met de genoemde bepalingen van artikel 47/11 van de Vreemdelingenwet.” 

 

(RvV nr. 128.272 van 27 augustus 2014, T.Vreemd. 2014, p. 408) 

 

Indien verzoekster correct en tijdig op een ernstige wijze gehoord was geworden, had zij minstens haar 

concrete individuele situatie kunnen duiden, mits verwijzing naar de correcte lezing van vonnis 1ste 

aanleg en arrest HvB Antwerpen. 

 

Hiermee toont verzoeker afdoende aan dat geen sprake is van een hypothetisch geval doch van een 

concrete individuele situatie in haren hoofde, waarbij een schending van het hoorrecht dient te worden 

vastgesteld, gezien bij het horen van verzoekster duidelijk tot een andere inschatting van het opgelegde 

inreisverbod zou zijn gekomen door verweerder. 

 

“Het niet horen van de verzoeker heeft in casu dan ook een bepalende invloed op de strekking van de 

bestreden beslissing, zodat het vastgestelde gebrek in de besluitvorming de vernietiging van de 

bestreden beslissing met zich meebrengt.” 

 

(RvV nr. 128.272 van 27 augustus 2014, T.Vreemd. 2014, p. 408) 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na 

te gaan of de 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 17 januari 2007, nr. 166.860; RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). 

 

Verweerder is in casu duidelijk niet van alle juiste feitelijke gegevens uitgegaan, terwijl hij bijgevolg 

kennelijk onredelijk tot zijn besluit is gekomen, mits schending van het hoorrecht in hoofde van 

verzoekster alsook mits disproportionele schending van haar individuele belangen. Minstens is de 

bestreden beslissing kennelijk onvoldoende gemotiveerd alsook fundamenteel onzorgvuldig op dit punt.” 

 

2.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij: 

 

“Verzoekster stelt een schending voor van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 

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

artikel 74/11 van de vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en 

de hoorplicht. 

4 

Zij betoogt dat rekening gehouden moet worden met de individuele situatie. Het bestuur diende te 

motiveren waarom “door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval”, het in 

casu aangewezen is om meteen het maximuminreisverbod van 5 jaar op te leggen. De loutere 

verwijzing naar “fraus omnia corrompit” is volgens haar niet voldoende. Er zou verwezen zijn naar een 

onbestaande wetsbepaling, namelijk artikel 74/11 §1, 3° van de vreemdelingenwet. Daarnaast zou er 

geen arrest schijnhuwelijk zijn gekend van 21 maart 2009, wel een vonnis van 4 mei 2006 en een arrest 

van 13 maart 2007, waarin geoordeeld werd dat er sprake is van een schijnhuwelijk. De wetgever zou 

niet gesteld hebben dat er automatisch een inreisverbod moet worden opgelegd indien er sprake is van 

een schijnhuwelijk of fraude. Er had volgens haar rekening moet worden gehouden met het feit dat de 

eerste rechter niet overtuigd was van het schijnhuwelijk en dat in het arrest werd gewezen op de 

moeder van verzoeker het hand had gevraagd van de partner. Zij wijst erop dat Zij steeds gewerkt heeft 

in België en nooit enige inbreuk op de strafwetgeving heeft begaan. Indien zij gehoord was geweest, 

had zij kunnen wijzen op die situatie. 
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De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit het administratief dossier blijkt dat het Hof van 

Beroep te Antwerpen op 13 maart 2007 een eindarrest heeft geveld waarbij onder meer het volgende 

werd geoordeeld: 

“(…) al deze elementen leveren voldoende bepaalde, met elkaar overeenstemmende en zwaarwichtige 

vermoedens op die het bewijs opleveren van het feit dat geïntimeerde nooit de intentie heeft gehad om 

met appellant door haar huwelijk een duurzame levensgemeenschap op te bouwen en dat zij het 

instituut van het huwelijk heeft misbruikt om zich in België te kunnen vestigen en daar haar 

verblijfsstatuut te kunnen regelen. (…)” 

Het Hof van Beroep verklaarde het huwelijk van verzoekster, op grond waarvan zij verblijfsrecht had 

verkregen, nietig en zegde voor recht dat het huwelijk als schijnhuwelijk geen rechtsgevolgen heeft. 

Het feit dat de rechter in eerste aanleg anders heeft geoordeeld, is op geen enkele wijze dienstig nu het 

arrest van het Hof van Beroep kracht van gewijsde heeft gekregen. 

Verzoekster betwist niet dat zij geen gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te 

verlaten, reden waarom in casu toepassing werd gemaakt van artikel 74/11, §1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet. Bovendien werd het vorige bevel 

5 

om het grondgebied te verlaten tevens genomen omwille van de fraude die verzoekster pleegde. Dat 

bevel luidde als volgt: 

“artikel 7, 3° van de vreemdelingenwet: De betrokkene heeft door zijn gedrag de openbare orde 

geschaad; bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van datum 13/03/2007 werd betrokkenes 

huwelijk met de Belgische onderdaan L. M. […] nietig verklaard als een schijnhuwelijk en dus strijdig 

met de openbare orde. 

Artikel 7, 2° van de vreemdelingenwet: De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan toegelaten: Het 

wettig verblijf van betrokkene is verstreken. Als gevolg van de vernietiging van het huwelijk op basis 

waarvan de betrokkene haar recht op vestiging in het Rijk verkreeg vervallen ook alle uit het huwelijk 

voortgevloeide rechten.” 

Op 25 maart 2010 werd het annulatieberoep ingediend tegen voormeld bevel verworpen, waardoor dit 

bevel definitief aanwezig is in het rechtsverkeer. 

M.b.t. de termijn van vijf jaar werd in de bestreden beslissing gewezen op het door verzoekster 

aangegane schijnhuwelijk, waaromtrent melding werd gemaakt van artikel 74/11, §1 van de 

vreemdelingenwet dat luidt als volgt: 

‘‘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’’ 

Hoewel ‘‘3°’’ in artikel 74/11 §1 van de vreemdelingenwet niet expliciet vermeld werd, is het in ieder 

geval duidelijk welk puntje van die bepaling geviseerd werd in de bestreden beslissing, nu expliciet werd 

gemotiveerd wat volgt: 

‘‘(…)de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie aangegaan 

uitsluitend om toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf in het Rijk te behouden. 

Betrokkene bekwam een C kaart op basis van gezinshereniging in functie van haar Belgische 

echtgenoot M. L., (…). Zij diende een visum D op basis van het toenmalige artikel 40 (…) 

6 

Op 21 maart 2009 werd het huwelijk tussen betrokkene en mr. L. vernietigd (…) Een verzoek tot 

nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) werd op 24.03.2010 

verworpen door de RVV. 

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat betrokkene bewust en met frauduleuze intentie misbruik heeft 

gemaakt van de Belgische procedures. Om deze redenen wordt aan betrokkene in toepassing van art. 

74/11, §1, 3° van de wet van 15.12.1980 een inreisverbod van vijf jaar opgelegd.(…)’’ 

Nu er zich maar één arrest in het administratief dossier bevindt en verzoekster met haar betoog te 

kennen geeft dat zij weet om welk arrest het gaat, is de loutere materiële misslag m.b.t. de precieze 

datum van het arrest (13 i.p.v. 21) niet van die aard om te leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. 

Het inreisverbod van 5 jaar werd geenszins op ‘automatische wijze’ opgelegd, nu uit de motivering van 

de beslissing wel degelijk afdoende de reden blijkt waarom in casu werd geopteerd voor die termijn. Het 

loutere feit dat verzoekster het niet eens is met die motivering, volstaat niet om een schending van de 

motiveringsplicht te weerhouden. 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster een vragenlijst werd overhandigd in het kader van het 

hoorrecht. Zij toont echter niet aan dat er elementen voorhanden zijn die het opleggen van een 

inreisverbod niet zouden rechtvaardigen. Verzoekster, voor wie opvang en een tewerkstelling wordt 
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geboden in Casablanca, kan steeds haar grieven laten gelden in een verzoek tot opheffing/opschorting 

van een inreisverbod. Zij dient dergelijk verzoek te richten vanuit haar herkomstland. Daar op basis van 

het administratief dossier blijkt dat zij zich heeft geschikt naar een terugkeer naar Marokko, toont zij niet 

aan dat zij dergelijk verzoek niet zou kunnen opstellen vanuit Marokko. 

Het enig middel is ongegrond.” 

 

2.1.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel heeft de 

bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing 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. (RvS 6 september 2002, nr. 

110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Hetzelfde geldt voor artikel 62 van de Vreemdelingenwet.  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan zij is 

genomen. De bestreden beslissing bevat in casu een motivering in recht en in feite. Het inreisverbod is 

gegrond op artikel 74/11, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, aangezien de verzoekende partij 

geen gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten en dus niet aan haar 

terugkeerverplichting heeft voldaan. Dit wordt door de verzoekende partij niet betwist, noch weerlegd.  

 

Wat betreft de termijn wordt op grond van artikel 74/11, § 1, derde lid, van de Vreemdelingenwet 

opgetrokken naar vijf jaar omdat de verzoekende partij haar verblijfsrecht verkregen had op basis van 

haar huwelijk met een Belgische onderdaan in 2002, voormeld huwelijk werd in 2009 door het Hof van 

Beroep vernietigd als zijnde een schijnhuwelijk. Als gevolg van de nietigverklaring van het huwelijk en 

van het rechtsprincipe “fraus omnia corrumpit” werd op 15 oktober 2009 door de gemachtigde van de 

staatssecretaris de beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Op 6 

november 2012 werd het bevel om het grondgebied te verlaten aan de verzoekende partij betekend.  

 

Waar de verzoekende partij in het verzoekschrift betoogt dat artikel “74/11, §1, 3°” van de 

Vreemdelingenwet een onbestaand wetsartikel is, wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing 

artikel “74/11, §1, 3° alinea” vermeld wordt. Dit is geen inderdaad geen verwijzing naar een wetsartikel 

volgens de V&A regels, daar men in het Nederlands niet verwijst naar een alinea, maar naar een lid. Uit 

het geheel van de motivering van de bestreden beslissing, blijkt duidelijk dat artikel 74/11, §1, derde lid, 

bedoeld wordt.  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar 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). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is niet bevoegd om 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 

onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij betoogt dat haar geen arrest van 21 maart 2009 bekend is. Ze wijst erop dat er 

wel een vonnis is van 4 mei 2006 waarin uitdrukkelijk werd geoordeeld dat er géén sprake is van een 

schijnhuwelijk en een verbrekingsarrest van 13 maart 2007 waarin werd geoordeeld dat er wel sprake is 

van een schijnhuwelijk, maar in dit arrest werd ook aangegeven dat het initiatief voor het huwelijk niet 

van de verzoekende partij kwam. Voorts beklemtoont de verzoekende partij dat ze steeds officieel 

gewerkt heeft en nooit enige inbreuk op de Belgische strafwetgeving gedaan heeft.  

 

Artikel 74/11, § 1, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  
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“§ 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 inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid.” 

 

Uit de bewoordingen van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1°, van de Vreemdelingenwet volgt dat het 

bestuur verplicht is om een inreisverbod op te leggen indien de derdelander geen gevolg gegeven heeft 

aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Uit artikel 74/11, § 1, derde lid, van de Vreemdelingenwet, waarnaar het bestreden inreisverbod verwijst, 

volgt dat de maximale termijn van drie jaar op een maximum van vijf jaar kan worden gebracht indien de 

betrokken derdelander fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft gebruikt, teneinde 

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

 

In casu dateert het arrest, waarnaar in de bestreden beslissing verwezen wordt, niet van 21 maart 2009, 

maar van 13 maart 2007, zoals blijkt uit de stukken van het dossier. Het betreft slechts een materiële 

vergissing van de verwerende partij die niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden. Voormeld arrest bevindt zich in het administratief dossier, en hieruit blijkt ook dat de verwerende 

partij het correcte rolnummer in de bestreden beslissing vermeld heeft. Waar de verzoekende partij stelt 

dat zij niet het initiatief genomen heeft om te huwen, blijkt uit het arrest van 13 maart 2007 dat dit 

inderdaad zo is. Echter gaat de verzoekende partij voorbij aan hetgeen wat ook nog in het arrest van 13 

maart 2007 met betrekking tot haar huwelijk geoordeeld werd, met name dat: “Al deze elementen 

leveren voldoende bepaalde, met elkaar overeenstemmende en zwaarwichtige vermoedens op die het 

bewijs opleveren van het feit dat ;geïntimeerde nooit de intentie heeft gehad om met appellant door haar 

huwelijk een duurzame levens- gemeenschap op te bouwen en dat zij het instituut van het huwelijk heeft 

misbruikt om zich in België te kunnen vestigen en daar haar verblijfsstatuut te kunnen regelen.  

De grondvereisten voor de geldigheid van het huwelijk van partijen moet distributief beoordeeld worden 

nu appellant Belg is en geïntimeerde Marokkaanse. 

Het personeel statuut van beiden heeft voor gevolg dat een huwelijk dat wordt aangegaan, zelfs in 

Marokko, louter om een verblijfsrechtelijk voordeel te bekomen en dat niet beoogt een duurzame 

leefgemeenschap tot stand te brengen nietig is. Ook de Belgische internationale openbare orde verzet 

zich ertegen dat zulk huwelijk rechtsgevolgen heeft in de Belgische rechtsorde. De geldigheid van het 

huwelijk raakt de Belgische nationale en internationale openbare orde. 

De vordering van appellant werd bijgevolg ten onrechte door de eerste rechter afgewezen.” Hierop 

verklaart het Hof het huwelijk van de verzoekende partij nietig. Uit de stukken van het dossier blijkt dat 

de verzoekende partij op basis van dat huwelijk een verblijfsrecht in België gekregen heeft. Door de 

nietigverklaring van haar huwelijk nam de verwerende partij de beslissing om op 15 oktober 2009 het 

verblijfsrecht van de verzoekende partij in te trekken en haar op 5 november 2009 een bevel om het 

grondgebied te verlaten te betekenen. Bijgevolg kon de verwerende partij redelijkerwijze concluderen 

dat de verzoekende partij het huwelijk uitsluitend heeft aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf 

of om zijn recht op verblijf in het Rijk te behouden. Bijgevolg valt de verzoekende partij onder het 

toepassingsgebied van artikel 74/11, § 1, derde lid, van de Vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partij betoogt vervolgens dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met 

de specifieke elementen eigen aan haar situatie, maar meteen een inreisverbod van vijf jaar opgelegd 

heeft. De verzoekende partij stelt dat de verwerende partij onder meer geen rekening heeft gehouden 

met het gegeven dat zij steeds officieel gewerkt heeft in België. De verzoekende partij licht vervolgens 

ook toe dat indien ze gehoord was geweest, ze ook haar persoonlijke situatie had kunnen toelichten.  
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In casu bepaalt artikel 74/11, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet dat de duur van het inreisverbod 

wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van het geval. Bij het 

vaststellen van de duur van het inreisverbod moet in het bijzonder aandacht worden geschonken aan 

verzwarende of verzachtende omstandigheden die bij het bestuur bekend zijn. Elke situatie moet altijd 

individueel beoordeeld worden met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel. 

 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State houdt de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een maatregel kan worden genomen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die zijn belangen zwaar kan treffen, zonder dat hem vooraf de gelegenheid wordt 

gegeven zijn standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze voor zijn belangen op te komen. Bij gebrek 

aan enige formele wetgeving ter zake, zal de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

slechts van toepassing zijn als ten minste aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

 

1. De overheid neemt een individuele beslissing die een ernstig nadeel meebrengt voor de betrokkene; 

2. De maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van de betrokkene, met name een gedrag dat 

hem als een tekortkoming wordt aangerekend (RvS 24 mei 2012, nr. 219.470; RvS 16 juni 2011, nrs. 

213.887 en 213.888; RvS nr. 211.309, 17 februari 2011; RvS 20 april 2010, nr. 203.094; RvS 1 juni 

2009, nr. 189.314; RvS 16 februari 2004, nr. 128.184). 

 

Om te onderzoeken of het aan de verzoekende partij opgelegde inreisverbod een maatregel uitmaakt 

die deze twee cumulatieve voorwaarden in zich sluit, dienen de ter zake toepasselijke wettelijke 

bepalingen in ogenschouw te worden genomen. 

 

Artikel 1, 8°, van de Vreemdelingenwet definieert het inreisverbod als “de beslissing waarbij de toegang 

tot en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor een bepaalde termijn wordt verboden, die 

kan samengaan met een beslissing tot verwijdering”. 

 

De modaliteiten van het inreisverbod worden geregeld in artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet. 

 

In casu wordt aan de verzoekende partij een inreisverbod opgelegd in toepassing van artikel 74/11, §1, 

derde lid, van de Vreemdelingenwet. Dergelijke beslissing houdt in dat aan de verzoekende partij 

gedurende vijf jaar de toegang tot en het verblijf op het grondgebied van België alsook dat van de 

lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, en de vier 

geassocieerde staten, wordt ontzegd. Het staat buiten twijfel dat dergelijke beslissing een maatregel 

uitmaakt die de verzoekende partij op meer dan geringe wijze in haar belangen aantast (cf. RvS 1 juni 

2009, nr. 189.314; RvS 24 januari 2008, nr. 178.887). 

 

Aan de verzoekende partij wordt een inreisverbod van vijf jaar opgelegd op grond van het feit dat zij een 

huwelijk heeft aangegaan uitsluitend met als doel toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op 

verblijf in het Rijk te behouden, en dit in toepassing van artikel 74/11, §1, derde lid, 2°, van de 

Vreemdelingenwet. Dergelijke maatregel is onmiskenbaar gestoeld op het persoonlijk gedrag van de 

verzoekende partij dat haar als een tekortkoming wordt aangerekend. 

 

Uit het bovengestelde blijkt dan ook dat in casu aan de beide cumulatieve voorwaarden, zoals hoger 

aangegeven, is voldaan derwijze dat het de verwerende partij toekwam om alvorens een inreisverbod 

op te leggen, de verzoekende partij de gelegenheid te bieden om haar standpunt hieromtrent uiteen te 

zetten en op nuttige wijze voor zijn belangen op te komen. In dit verband dient tevens te worden 

gewezen op het bepaalde in artikel 74/11, §1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, waarin uitdrukkelijk 

is voorzien dat de duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de 

specifieke omstandigheden van elk geval, en artikel 74/11, §2, tweede lid, van de Vreemdelingenwet dat 

bepaalt dat de minister of zijn gemachtigde  zich kan onthouden van het opleggen van een inreisverbod 

in individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen.  

 

Om met voldoende kennis van zaken en dus op een zorgvuldige wijze tot een oordeel te komen over de 

eventuele humanitaire redenen om af te zien van het opleggen van een inreisverbod dan wel over de 

specifieke omstandigheden die de duur van het inreisverbod kunnen beïnvloeden, kwam het aan de 

gemachtigde van de staatssecretaris toe om de verzoekende partij vooraf in kennis te stellen van het feit 

dat, en de gronden waarop jegens haar een inreisverbod wordt overwogen, haar de gelegenheid te 

bieden haar standpunt hieromtrent te laten kennen en haar toe te laten om op nuttige wijze voor haar 

belangen op te komen, en dit onafhankelijk van enig verzoek vanwege de verzoekende partij daartoe 

(cf. RvS 20 april 2010, nr. 203.094). 
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De vraag rijst evenwel of deze omstandigheid een bepalende invloed heeft gehad op de duur van en/of 

het opleggen het kwestieuze inreisverbod. De Raad wijst er immers op dat het vervullen van de 

hoorplicht slechts zin heeft voor zover het horen van de betrokkene de overheid informatie kan 

opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of die haar appreciatie van de feiten kan 

beïnvloeden (RvS 21 juni 1999, nr. 81.126). Met andere woorden kan het niet voldoen aan de hoorplicht 

slechts dan tot de vernietiging van de aan de verzoeker opgelegde nadelige beslissing leiden indien de 

verzoeker bij het vervullen van zijn hoorrecht informatie kan aanreiken op grond waarvan de verweerder 

zou kunnen overwegen om deze nadelige beslissing niet te nemen dan wel een voor de verzoeker 

minder nadelige beslissing te nemen. Het is dan ook aan de verzoekende partij om aan te duiden dat zij 

de diensten van de verwerende partij informatie had kunnen verschaffen die van invloed kunnen zijn op 

de duur en/of het opleggen van het jegens haar getroffen inreisverbod van drie jaar. Indien de 

verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij dergelijke informatie kon verschaffen, dan komt het 

middel neer op een louter theoretische discussie omtrent het niet horen van de verzoeker en zal dit 

enkele formele gebrek in de besluitvorming alsdan niet tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kunnen leiden. 

 

In casu stelt de Raad vast dat de verzoekende partij aanvoert dat zij tewerkgesteld was in België. Uit de 

stukken van het administratief dossier blijkt dat het bestuur naast het gegeven dat het eerste huwelijk 

van de verzoekende partij vernietigd werd omwille van het feit dat het een schijnhuwelijk was, ook 

bekend was met het gegeven dat de verzoekende partij tewerkgesteld was in België. Het administratief 

dossier bevat een arbeidsovereenkomst voor bedienden (verzorgende) van onbepaalde duur, opgesteld 

op 2 juni 2009. Op 28 januari 2011 was de verzoekende partij samen met haar werkgever 

overeengekomen om de arbeidsduur te verhogen tot 30 uur per week. Evenmin werd de verzoekende 

partij gehoord tijdens de besluitvorming inzake het inreisverbod. De verwerende partij heeft niet 

nagegaan of de verzoekende partij in 2017 nog steeds tewerkgesteld was, en indien dit zo is, kan 

nergens uit de bestreden beslissing worden afgeleid dat de verwerende partij bij het bepalen van de 

duur van het inreisverbod rekening heeft gehouden met deze specifieke omstandigheden. De motivering 

die te lezen valt in de nota met opmerkingen is een a posteriori motivering, die het vastgestelde gebrek 

niet kan rechtzetten. 

 

De Raad stelt vast dat, mocht de verzoekende partij gehoord zijn geweest, quod non in casu, het 

mogelijk is dat de besluitvorming zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben. 

De verzoekende partij zou immers in staat zijn geweest om specifieke omstandigheden aan te voeren 

die na individueel onderzoek de vaststelling van de duur van het inreisverbod hadden kunnen 

beïnvloeden. Het niet horen van de verzoekende partij heeft dan ook een bepalende invloed op de 

strekking van de bestreden beslissing, zodat het vastgestelde gebrek in de besluitvorming de 

vernietiging van de bestreden beslissing met zich mee brengt. In de aangegeven mate maakt de 

verzoekende partij een schending aannemelijk van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet juncto de 

materiële motiveringsplicht. Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van het eerste middel niet tot een ruimere vernietiging kan leiden 

dient dit 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 14 februari 2017 tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies), wordt 

vernietigd. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig juni tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


