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 nr. 192 601 van 27 september 2017 

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 X87777777/*, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

14 april 2017 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 3 april 2017 tot afgifte van een inreisverbod van twee jaar (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 28 juli 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 september 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

 Gehoord de opmerkingen van advocaat S. SCHÜTT, die loco advocaat C. KABONGO MWAMBA 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoeker kwam op 6 december 2014 toe in België in het bezit van een Congolees paspoort met 

een visum, afgeleverd door de Belgische vertegenwoordiging in Mumbai (India) en hij werd in het bezit 

gesteld van een verblijfstitel die geldig was tot 30 september 2015. 

 

1.2. Op 28 januari 2016 werd deze verblijfstitel verlengd tot 30 september 2016. 

 

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

(hierna: de gemachtigde) trof op 28 oktober 2016 een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit bevel werd op 21 november 2016 aan de verzoeker ter kennis gebracht. 
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1.4. De verzoeker diende op 13 maart 2017 te Elsene een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

1.5. De gemachtigde trof op 3 april 2017 een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies).  

 

1.6. Nog op 3 april 2017 besliste de gemachtigde om de verzoeker een inreisverbod van twee jaar op te 

leggen.  

 

Dit inreisverbod is de thans bestreden beslissing. Zij werd op 3 april 2017 aan de verzoeker ter kennis 

gebracht en is als volgt gemotiveerd: 

 

“INREISVERBOD 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten(1): 

naam: I. M. 

voornaam: F. 

geboortedatum: (…)1991 

geboorteplaats: K. 

nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

 

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

 

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

volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 03/04/2017 gaat gepaard met dit inreisverbod (2) 

 

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 kwam op 06/12/2014 in België aan voor studies. Het verblijf van betrokkene werd 

meermaals verlengd. De laatste verlenging was geldig tot en met 30/09/2016. Hierna werd een 

volgende hernieuwing van het verblijf geweigerd. Op 28/10/2016 werd aldus een bevel om het 

grondgebied te verlaten opgesteld. Dit bevel om het grondgebied te verlaten van 28/10/2016 werd hem 

betekend op 21/11/2016. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig 

waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. Er wordt geen termijn van 

één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht 

worden dat een termijn van minder dan zeven dagen hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig te 

vertrekken. Een dwangverwijdering is proportioneel. Geen termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, 

toegekend. 

 

Het loutere feit dat betrokkene een sociaal leven heeft opgebouwd, opent niet het recht tot verblijf. Er 

kan dan ook geen sprake zijn van een schending van artikel 8 EVRM bij een verwijdering. 

 

Betrokkene verklaart bij zijn arrestatie op 03/04/2017 dat zijn broer in België woont. (Zie rapport.) 

Echter, de verwijdering van betrokkene is niet disproportioneel met het oog op het recht op familiaal 

leven en impliceert geen beëindiging van de familiale relaties. Betrokkene maakt geenszins aannemelijk 

dat het familieleven niet elders dan in België kan worden verder gezet en dat familieleden in België, 

gemachtigd tot verblijf, betrokkene kunnen vervoegen. Immers, deze familieleden kunnen zich begeven 

naar Congo, Democratische Republiek. Betrokkene kan tevens een band onderhouden met familieleden 
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in België via de moderne communicatiemiddelen, of hen ontmoeten op het grondgebied van een land 

waar betrokkene toegang tot heeft. We kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Congo, 

Democratische Republiek geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. 

 

Betrokkene werd door L. M. E. onderhouden, erkend vluchteling. Indien betrokkene hier nog een band 

mee onderhoudt, kan betrokkene deze voortzetten via de moderne communicatiemiddelen of via een 

ontmoeting op het grondgebied van een land waar betrokkene toegang tot heeft. Betrokkene kan een 

visum aanvraag voor Schengen indienen vanaf de datum waarop betrokkene voldoet aan de wettelijke 

voorwaarden. We kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Congo, Democratische Republiek 

geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. 

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op al deze elementen 

en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

ingegaan op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste van de verzoeker te 

leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

191), van artikel 7 van de vreemdelingenwet,  van het hoorrecht en van de (materiële) motiveringsplicht 

en het zorgvuldigheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur. De verzoeker maakt tevens 

gewag van een kennelijke beoordelingsfout en uit zijn uiteenzettingen blijkt dat hij ook een schending 

beoogt aan te voeren van artikel 74/11, § 1 van de vreemdelingenwet. 

 

Het enig middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“Quant au moyen fondé sur la violation du droit d'être entendu, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3 : de la violation des 

principes généraux de droit et plus particulièrement de celui d'une saine gestion administrative qui veut 

que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, d'une part et de l'autre du 

principe selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments de la cause ; de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'insuffisance dans les causes : de la 

violation de l'article 7 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour et l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ; 

 

En ce que ; 

  

Attendu que l'autorité administrative est tenue de motiver adéquatement ses décisions ; 

 

Qu'en vertu de l'article 62 de la loi du 15/12/1980 et des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle 

des actes administratifs, les décisions prises en vertu de la loi du 15/12/1980 doivent être motivées ; 

 

Que la motivation à laquelle doit se livrer le ministre doit se livrer, conformément à la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, pour justifier la décision d'éloignement 

qu'elle émet consiste en l'indication dans l'acte des considérations de droit et de fait servant de 

fondement de la décision ; 

 

Que dans le cas d'espèce, l'autorité administrative ne rencontre pas ces enseignements ; 

 

Qu'en effet, dans l'acte attaqué, l'autorité motive sa décision d'interdiction d'entrée par le fait qu'il 

n'aurait pas obtempéré à un précédent ordre de quitter le territoire datant du 28/10/2016 ; 

 

Qu'il faut souligner que le requérant n'a pris connaissance de l'existence de cet acte que le jour de son 

interpellation, soit le 03/04/2017 ; 
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Qu'il ressort du dossier administratif que l'ordre de quitter le territoire du 28/10/2016 ne lui a jamais été 

signifié contrairement à ce qui est affirmé par la partie adverse dans sa décision ; 

 

Qu'il n'existe aucune notification de ladite décision ; 

 

Que dès lors, on peut clairement affirmer que le requérant n'a pas pris connaissance de l'annexe 13 

datant du 28/10/2016 ; 

 

Attendu qu'il faut rappeler qu'une décision administrative n'e produit ses effets à l'égard de l'administré 

que lorsque ce dernier en prend connaissance ; 

 

Qu'il s'agit d'un principe fondamental en matière administrative qui n'a pas été appliqué dans le cas ci-

présent ; 

 

Que dans le cas d'espèce, il appert que la partie adverse a pris un ordre de quitter le territoire à 

l'encontre du requérant en date du 28/10/2016 sans pour autant prendre le soin de lui en informer ; 

 

Que dès lors, il y a lieu de constater qu'au jour de son interpellation, le requérant ne faisait pas l'objet 

d'un ordre de quitter le territoire pour lequel il a refusé d'obtempérer ; 

 

Qu'en motivant sa décision de ne plus accorder de délai au requérant pour qu'il puisse quitter le 

territoire sous prétexte qu'il n'aurait pas donné suite à un précédent ordre de quitter le territoire datant 

du 28/10/2016, la partie adverse commet non seulement une erreur manifeste d'appréciation mais 

également ne tient pas compte de l'ensemble des éléments objectifs figurant dans le dossier 

administratif ; 

 

Que par conséquent, force est de constater que l'acte attaqué n'est pas correctement motivé dans la 

mesure où les motifs avancés pour le justifier ne sont pas admissibles tant en droit qu'en fait ; 

 

• Qu'en droit, pour que la décision administrative prise par l'autorité administrative, en l'occurrence 

l'ordre de quitter le territoire du 28.10.2016 puisse sortir ses effets, elle doit être notifiée à son 

destinataire ; 

Que le dossier administratif ne démontre pas à suffisance que le requérant a pris connaissance de la 

décision susvisée : 

Qu'il y a lieu de considérer que le jour de son interpellation, il n'existait pas dans son chef, d'ordre de 

quitter le territoire prise à son encontre ; 

Que c'est dès lors, erronément que le ministre ou son délégué a fait référence à une décision méconnu 

du requérant pour justifier l'acte attaqué ; 

• Qu'en fait, il ne peut être retenu un risque de fuite en sachant que le requérant dispose d'une 

résidence fixe, qu'il a toujours répondu aux convocations des autorités, qu'une récente enquête de 

résidence relative à sa demande de régularisation a été positive ; 

Qu'eu égard ce qui précède, le constat selon lequel la décision querellée n'a pas été correctement 

motivée, en ce que les considérations de droits et de faits indiquées ne sont pas admissibles, ne peut 

être énervée. 

 

Attendu qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-116/13 du 5 novembre 

2014, que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel 

constitue un principe général du droit de l'Union ; 

 

Que le droit d'être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision 

susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts » (§§ 45 et 46), elle précise toutefois que « 

L'obligation de respecter les droits de la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière 

sensible leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles 

prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union » (§ 50) ; 

 

Que ledit droit implique également que l'administration prête toute l'attention requise aux observations 

ainsi soumises par l'intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du 

cas d'espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée (voir arrêts du 21 novembre 1991, 

Technische Universität Mûnchen, C-269/90, Rec. p. 1-5469, point 14, et Sopropé, précité, point 50) ; 
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Que la partie adverse savait que le requérant avait introduit une demande de séjour prise sur pied de 

l'article 9 bis de la loi du 15/12/1980 ; 

 

Que cette demande, qui a fait l'objet d'un accusé de réception par le bourgmestre de l'administration 

communale d’lxelles, a été transmise à l'administration de l'office des étrangers ; 

 

Qu'au moment de prendre la décision attaquée, la partie adverse n'avait pas encore répondu à cette 

demande ; 

 

Qu'en outre, la partie adverse aurait dû interroger le requérant sur l'éventuelle inexécution de l'ordre de 

quitter le territoire du 28/10/2016 ; 

 

Que cela aurait permis au requérant de faite valoir le fait qu'il n'en avait pas eu connaissance 

antérieurement ; 

 

Qu'eu égard à ce qui précède, la partie adverse est tenue de prêter toute l'attention requise aux 

observations auxquelles lui auraient fait part le requérant afin d'examiner avec soin et impartialité ces 

informations ; 

 

Qu'elle aurait pu se rendre compte que l'ordre de quitter le territoire dont il est fait mention dans l'acte 

attaqué ne lui a pas été notifié et qu'il en a pris connaissance le 03/04/2017 ; 

 

Qu'elle devait s'abstenir de prendre une décision d'interdiction d'entrée aussi longtemps qu'elle n'avait 

pas encore statué sur son autorisation de séjour (CCE n° 128 207 du 21 août 2014) ; 

 

Qu'en ayant tenu compte de ces éléments, la procédure aurait pu aboutir à une issue différente ; 

 

Qu'il faut rappeler que d'après la jurisprudence du Conseil du Contentieux des Etrangers, lorsque la 

partie adverse est valablement saisie d'une demande d'autorisation de séjour à laquelle elle n'a pas 

encore répondu, elle ne peut forcer l'éloignement du demandeur (CCE arrêt n° 168.712 du 09/03/2007) ; 

 

On '«fin de rattraper son erreur, la partie adverse a finalement pris sa décision le 07/04/2017 ; 

 

Qu'eu égard à la finalité de ce principe général de droit, l'autorité compétente doit, pour statuer en pleine 

connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter des renseignements 

nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier, (dans le 

même sens : C.E, 19 février 2015, n° 230.257) ; 

 

Que la partie adverse n'a pas examiné avec soin et impartialité l'ensemble des éléments pertinents du 

dossier ; 

Qu'aucun élément du dossier administratif ne permet de dispenser la partie adverse de son obligation 

d'entendre le requérant avant de prendre la décision querellée. 

 

Qu'en définitive, le droit et les principes précédemment invoqués ont été méconnus par la partie adverse  

  

Attendu que l'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit en son premier paragraphe, que : 

 

« (…)» ; 

 

Que les travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012, insérant l'article 74/11 dans la loi du 15 

décembre 1980 précisent que « Lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour 

l'ordre public ou la sécurité nationale, l'article 11, § 2, de la directive [2008/115/CE du 16 décembre 

2008] ne fixe pas la durée maximale de l'interdiction. La directive impose toutefois de procéder à un 

examen individuel (considérant 6) et de prendre en compte "toutes les circonstances propres à chaque 

cas" et de respecter le principe de proportionnalité » (Doc. Pari. Ch., DOC 53, 1825/001, p. 23) ; 

 

Que l'article 11 de la directive 2008/115/CE prévoit quant à lui que : « 1(…) 

 

Que dans le cas d'espèce, il ne peut être reproché au requérant de n'avoir pas donné de suites à une 

obligation de retour, eu égard à ce qui précède ; 
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Que le requérant ne comprend pas la motivation de l'acte attaquée lorsqu'on lui reproche de ne pas 

avoir donné de suites à la décision du 28/10/2016 ; 

 

Que la partie adverse n'a nullement pris en considération l'ensemble des éléments de la cause, les 

circonstances décrites ci-haut n'ont pas été prises en considération  

 

Qu'eu égard aux éléments relevés ci-dessus, dont la partie adverse avait connaissance, il apparaît très 

clairement qu'il n'a pas pris en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce et que partant, la 

motivation de la décision attaquée n'est pas suffisante au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 

et viole l'article 74/11, §1er de la loi du 15/12/1980 ;" 

 

3.1. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972).  

 

Waar de verzoeker in de aanhef van het enig middel vermeldt dat artikel 7 van de vreemdelingenwet is 

geschonden, stelt de Raad vast dat hij verzuimt om concreet toe te lichten op welke wijze het thans 

bestreden inreisverbod deze wettelijke bepaling zou schenden. 

 

Het middel is op dit punt onontvankelijk. 

 

3.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

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

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

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

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan is beslist een inreisverbod op te leggen. In de motivering wordt hiertoe immers verwezen naar 

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

Tevens bevat deze beslissing een motivering in feite, met name dat een vroegere beslissing tot 

verwijdering niet werd uitgevoerd, nu de verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan het eerdere bevel 

om het grondgebied te verlaten van 28 oktober 2016, ter kennis gebracht op 21 november 2016, en dat 

aan de verzoeker geen termijn was toegestaan om vrijwillig te vertrekken.  Er wordt tevens op afdoende 

wijze toegelicht waarom de gemachtigde opteert voor het opleggen van een inreisverbod met een 

geldingsduur van twee jaar. Op dit punt bevat de bestreden beslissing een uitvoerige en zeer concrete 

motivering, waaruit genoegzaam blijkt dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met verzoekers 

specifieke omstandigheden. De verzoeker maakt op geen enkele wijze aannemelijk dat de geboden 

motivering niet afdoende zou zijn in het licht van de voormelde artikelen van de wet van 29 juli 1991. In 

tegendeel brengt hij betreffende de motieven van de bestreden beslissing een inhoudelijke kritiek naar 

voor, zo betwist hij dat hij ooit kennis nam van het eerdere bevel om het grondgebied te verlaten van 28 

oktober 2016. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 is dan ook niet aangetoond. 

 

3.3. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling 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 is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het 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). 

 

De bestreden beslissing vindt haar juridische grondslag in artikel 74/11, § 1 van de vreemdelingenwet.  

 

Deze bepaling luidt 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. 

(…)" 

 

Zoals de verzoeker aangeeft, vormt dit wetsartikel - ingevoegd door de wet van 19 januari 2012 tot 

wijziging van de vreemdelingenwet - een onderdeel van de omzetting van artikel 11 van de richtlijn 

2008/115/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn). 

 

Uit voormelde bepaling volgt dat de verweerder in beginsel een inreisverbod oplegt wanneer hij vaststelt 

dat een vreemdeling een vroegere beslissing tot verwijdering niet heeft uitgevoerd. De verzoeker betwist 

dat hij ooit kennis nam van het eerdere bevel om het grondgebied te verlaten, en stelt dat hem dan ook 

niet kan worden verweten hieraan geen gevolg te hebben gegeven. De bestreden beslissing zou 

hierdoor in rechte en in feite foutief zijn gemotiveerd. Uit de gegevens die de verzoeker zelf als bijlage 

bij zijn verzoekschrift voegt (Verzoekschrift, bijlagen 2 en 3) alsook uit de stukken van het administratief 

dossier, blijkt echter duidelijk dat voormeld bevel op 21 november 2016 in de gemeente Elsene aan de 

verzoeker ter kennis werd gebracht. De verzoeker stelde tegen het bevel van 28 oktober 2016 zelfs op 

22 december 2016 een beroep in bij de Raad. Dit beroep werd verworpen bij ’s Raads arrest nr. 187 

675 van 30 mei 2017. De verzoeker kan dus onmogelijk worden bijgetreden waar hij stelt dat hij niet op 

de hoogte zou zijn van dit eerdere bevel waardoor hij hieraan geen gevolg kon geven en waardoor de 

beslissing om aan het huidige bevel geen termijn voor vrijwillig vertrek te koppelen zou berusten op een 

kennelijke beoordelingsfout. De verzoeker kan dus evenmin worden bijgetreden waar hij meent dat de 

bestreden akte om die reden gebrekkig zou zijn of niet afdoende zou zijn gemotiveerd. 

 

De verzoeker verwijt de gemachtigde verder geen rekening te hebben gehouden met de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet die hij op 13 maart 2017 te 

Elsene zou hebben ingediend en waarvan hij het ontvangstbewijs als bijlage bij zijn verzoekschrift voegt 

(Verzoekschrift, bijlage 4). De Raad stelt dienaangaande evenwel vast dat de verzoeker in zijn middel 

niet concreet aangeeft welke elementen uit zijn aanvraag om machtiging tot verblijf een ander licht 

zouden werpen op de thans bestreden beslissing. Geen enkele van de door de verzoeker geschonden 

geachte bepalingen of beginselen schrijft trouwens voor dat het indienen van een aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet een schorsend effect zou 

hebben op de afgifte van een inreisverbod of op de geldingstermijn ervan. Zo voorziet artikel 74/11, § 3, 

tweede lid van de vreemdelingenwet enkel dat het inreisverbod niet kan ingaan tegen “de bepalingen 

betreffende het recht op internationale bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 
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48/4”, zodat meteen duidelijk is dat een vraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet niet verhindert dat een inreisverbod wordt opgelegd.  Dit geldt a fortiori indien, zoals 

in onderhavig geval, in de aanvraag om machtiging tot verblijf geen enkel element werd ingeroepen dat 

verband houdt met de schending van een hogere rechtsnorm. 

 

Er werd voorts reeds vastgesteld dat de bestreden beslissing wel degelijk een afzonderlijke motivering 

bevat waarom wordt geopteerd voor het opleggen van een inreisverbod voor de duur van twee jaar. 

Deze motivering staat los van het motief waarom er een inreisverbod gegeven wordt.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoeker voor het overige louter vaagweg poneert dat geen rekening werd 

gehouden met “het geheel van de specifieke elementen”, zonder dat hij op enige concrete wijze 

uiteenzet met welke specifieke omstandigheden het bestuur dan wel rekening had moeten houden bij 

het treffen van het inreisverbod of bij bepalen van de geldingsduur ervan. Bovendien blijkt uit de 

hierboven weergegeven motieven van de bestreden beslissing dat wel degelijk werd rekening gehouden 

met de specifieke situatie van de verzoeker. Zo verwijst het bestuur in de bestreden beslissing naar de 

specifieke familiale en sociale situatie van de verzoeker. Dienaangaande wordt als volgt gemotiveerd: 

“Betrokkene kwam op 06/12/2014 in België aan voor studies. Het verblijf van betrokkene werd 

meermaals verlengd. De laatste verlenging was geldig tot en met 30/09/2016. Hierna werd een 

volgende hernieuwing van het verblijf geweigerd. Op 28/10/2016 werd aldus een bevel om het 

grondgebied te verlaten opgesteld. Dit bevel om het grondgebied te verlaten van 28/10/2016 werd hem 

betekend op 21/11/2016. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig 

waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. Er wordt geen termijn van 

één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht 

worden dat een termijn van minder dan zeven dagen hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig te 

vertrekken. Een dwangverwijdering is proportioneel. Geen termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, 

toegekend. Het loutere feit dat betrokkene een sociaal leven heeft opgebouwd, opent niet het recht tot 

verblijf. Er kan dan ook geen sprake zijn van een schending van artikel 8 EVRM bij een verwijdering. 

Betrokkene verklaart bij zijn arrestatie op 03/04/2017 dat zijn broer in België woont. (Zie rapport.) 

Echter, de verwijdering van betrokkene is niet disproportioneel met het oog op het recht op familiaal 

leven en impliceert geen beëindiging van de familiale relaties. Betrokkene maakt geenszins aannemelijk 

dat het familieleven niet elders dan in België kan worden verder gezet en dat familieleden in België, 

gemachtigd tot verblijf, betrokkene kunnen vervoegen. Immers, deze familieleden kunnen zich begeven 

naar Congo, Democratische Republiek. Betrokkene kan tevens een band onderhouden met familieleden 

in België via de moderne communicatiemiddelen, of hen ontmoeten op het grondgebied van een land 

waar betrokkene toegang tot heeft. We kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Congo, 

Democratische Republiek geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Betrokkene werd door L. 

M. E. onderhouden, erkend vluchteling. Indien betrokkene hier nog een band mee onderhoudt, kan 

betrokkene deze voortzetten via de moderne communicatiemiddelen of via een ontmoeting op het 

grondgebied van een land waar betrokkene toegang tot heeft. Betrokkene kan een visum aanvraag voor 

Schengen indienen vanaf de datum waarop betrokkene voldoet aan de wettelijke voorwaarden. We 

kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Congo, Democratische Republiek geen schending van 

artikel 8 van het EVRM inhoudt. Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te 

verblijven. Gelet op al deze elementen en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod 

van 2 jaar proportioneel.” De verzoeker betwist de relevantie van deze vaststellingen niet.  

 

De Raad stelt daarenboven vast dat de verzoeker op geen enkele wijze toelicht met welke, overige, 

specifieke omstandigheden die zijn situatie kenmerken en die relevant zijn voor de afgifte van of het 

bepalen van de duur van het inreisverbod, ten onrechte geen rekening zou zijn gehouden. Met het 

loutere betoog dat er geen rekening is gehouden het geheel van de specifieke elementen, zonder 

evenwel in concreto uiteen te zetten met welke persoonlijke omstandigheden er rekening had moeten 

gehouden worden, toont de verzoeker op geen enkele wijze aan dat een inreisverbod van twee jaar in 

casu, gelet op de relevante feitelijkheden, kennelijk onredelijk zou zijn.  

 

Waar de verzoeker stelt dat er geen vluchtrisico is omdat hij een vast adres heeft in België, merkt de 

Raad op dat het niet verlenen van een termijn voor vrijwillig vertrek gegrond is op het feit dat de 

verzoeker geen gevolg gaf aan het eerdere bevel om het grondgebied te verlaten en dat uit de motieven 

van de bestreden beslissing geenszins blijkt dat hierbij zou zijn vastgesteld dat er een vluchtrisico is in 

hoofde van de verzoeker. Verzoekers kritiek is dan ook, mede omdat hij niet zozeer gericht is tegen het 

bestreden inreisverbod maar eerder tegen het bevel om het grondgebied onmiddellijk te verlaten, niet 

ter zake dienend.  

  



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

De verzoeker toont met zijn vage uiteenzettingen niet aan dat de verweerder bij het opleggen van een 

inreisverbod voor de duur van twee jaar zich steunde op verkeerde feitelijke gegevens, kennelijk 

onredelijk handelde of handelde in strijd met de bepalingen van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht of van artikel 74/11, § 1 

van de vreemdelingenwet, blijkt niet. Evenmin wordt een kennelijke beoordelingsfout aangetoond. 

 

3.4. De verzoeker voert tot slot ook een schending aan van het hoorrecht als algemeen beginsel van 

Unierecht. Zoals hoger reeds gesteld, vormen de bepalingen omtrent het inreisverbod de omzetting van 

artikel 11 van de Terugkeerrichtlijn. Bovendien kan worden aangenomen dat het inreisverbod, dat tot 

gevolg heeft dat de verzoeker gedurende twee jaar geen toegang en verblijf kan hebben op het 

Schengengrondgebied, hem nadelig in zijn belangen kan aantasten. Het gaat dan ook om een 

bezwarend besluit waarmee uitvoering wordt gegeven aan Unierecht, zodat het hoorrecht als algemeen 

beginsel van Unierecht in casu van toepassing is.  

 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) heeft de regel 

dat aan de adressaat van een bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn 

opmerkingen kenbaar te maken voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit - in 

casu de verweerder - in staat te stellen naar behoren rekening te houden met alle relevante elementen.  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat in het administratief dossier zich een zogeheten ‘TARAP’-borderel 

bevindt van het proces-verbaal dat werd opgesteld ter gelegenheid van zijn administratieve aanhouding 

op 3 april 2017, waarbij de verzoeker verklaart “être en belgique pour ses études. Il est en 3ième année 

en communication. Tout ses frais sont pris en charge par son frère, déjà résidant en Belgique” [vrije 

vertaling : in België te zijn voor zijn studies. Hij zit in het 3e jaar communicatie. Al zijn kosten worden ten 

laste genomen door zijn broer, die reeds in België verblijft.].  In de bestreden beslissing worden de in dit 

proces-verbaal weergegeven elementen in rekening genomen, er wordt met name uitdrukkelijk 

gemotiveerd omtrent verzoekers studies en omtrent zijn broer. Het blijk dan ook dat de verzoeker 

voorafgaand aan het treffen van onderhavig inreisverbod in staat werd gesteld verklaringen af te leggen 

omtrent zijn specifieke situatie en dat omtrent de naar voor gebrachte elementen ook werd gemotiveerd. 

De verzoeker licht nergens toe waarom de aldus geboden gelegenheid niet zou volstaan in het licht van 

het hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht.  

 

Bovendien dient te worden opgemerkt dat luidens vaste rechtspraak van het Hof een schending van de 

rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot 

nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer 

deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 

288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & 

Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 

P, punt 80). Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het 

hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit, 

in casu het bestreden inreisverbod, leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39).  

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad aan de hand van de specifieke 

feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoeker in casu specifieke omstandigheden 

had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het opleggen van een inreisverbod van twee 

jaar hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40). Uit 

hetgeen voorafgaat blijkt dat de verzoeker zulks niet aannemelijk maakt. De verzoeker toont niet aan dat 

hij aan de gemachtigde specifieke informatie had kunnen verschaffen die ertoe zou kunnen hebben 

geleid dat de besluitvorming een andere afloop zou hebben. 

 

Een schending van het hoorrecht blijkt dan ook niet. 

 

3.5. Het enig middel is derhalve, in zoverre het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

4. Korte debatten 
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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. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig september tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. DE GROOTE 

 


