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 nr. 192 813 van 28 september 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 9 juni 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 2 juni 2017 tot afgifte van een inreisverbod. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. DE VOS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 2 juni 2017 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing houdende het 

opleggen van een inreisverbod voor drie jaar. Deze beslissing wordt thans bestreden en is gemotiveerd 

als volgt: 

 

“Aan de Heer/Mevrouw, die verklaart te heten; 

Naam : S(…) 

voornaam : K(…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : (…) 

nationaliteit : Congo (Dem. Rep.) 
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In voorkomend geval, ALIAS; 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

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

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

begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 02/06/2017 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 grand van volgende feiten: 

 

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

 

X 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

O 2" een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verblijfsadres/weigert zijn/haar adres door te geven aan de 

autoriteiten. 

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor winkeldiefstal. (PV BG.12.L6.008530/2017 van de politie zone 

van Oostende.) 

 

Gezien het bedrieglijk karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van dat hem 

betekend werd op 21/11/2016. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een Inreisverbod van drie jaar 

 

Gezien het bedrieglijk karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

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

schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de 

openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Het eerste middel is afgeleid uit de schending van “de artikelen 74/11, §1, tweede lid, en 62 van 

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

de verwijdering van vreemdelingen, artikel 3, punt 7) Richtlijn 2008/115/EG, artikel 8 E.V.R.M., artikel 2 

en 3 Wet motiveringsplicht bestuurshandelingen juncto het zorgvuldigheidsbeginsel, de 

motiveringsplicht en het legaliteitsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur”.  

 

Het wordt uiteengezet als volgt: 

 

“Enig onderdeel: schending van de aangevoerde bepalingen, doordat uit de bestreden beslissing geen 

onderzoek en/of afweging van de specifieke omstandigheden van verzoeker blijkt 

 

Aan verzoeker werd een inreisverbod afgeleverd op grond van volgende motivering (stuk 1): 

 

“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: 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

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

x 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verblijfsadres/weigert zijn/haar adres door te geven aan de 

autoriteiten. 

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor winkeldiefstal. 5PV BG.12.L6.008530/2017 van de politie zone 

van Oostende) 

 

Gezien het bedrieglijke karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van dat hem 

betekend werd op 21/11/2016. 

 

Reden waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd.” 

 

De duur van het inreisverbod werd vervolgens bepaald op drie jaar. Dit werd als volgt gemotiveerd: 

 

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

 

Gezien het bedrieglijke karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze 

in België te verblijven en om de openbare orde te schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van 

de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar 

proportioneel.” 

 

Uit de beslissing blijkt dat verwerende partij zich steunt op artikel 74/11, §1 Vw, waarin bepaald wordt: 

 

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

omstandigheden van elk geval. De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van 

maximum drie jaar in volgende gevallen: 

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

of; 

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

 

Uit deze bewoording volgt dat verwerende partij in eerste instantie rekening dient te houden met de 

specifieke omstandigheden waarin verzoeker zich bevindt. 

 

Er moet bijgevolg een onderzoek naar of een afweging van de specifieke omstandigheden van het geval 

van verzoeker blijken uit de bestreden beslissing (RvS 26 juni 2014, nr. 227.900), op grond waarvan 

verwerende partij besloot een bepaalde termijn op te leggen (zie bv. RvV van 29 juni 2015, nr. 148 746). 

 

Welnu, verwerende partij beslist een inreisverbod op te leggen, omdat er geen termijn is toegestaan 

voor het vrijwillig vertrek (stuk 1). 

 

Uit de bewoording van artikel 74/11 Vw. zou kunnen worden begrepen dat de overheid verplicht zou zijn 

om een inreisverbod op te leggen, in het geval waarin er voor het vrijwillige vertrek geen enkele termijn 

werd toegestaan. Dit is evenwel niet correct, de overheid moet bij het nemen van de beslissing steeds 

rekening houden met de hogere rechtsnormen, inzonderheid artikel 8 EVRM, alsook dient steeds 

rekening te worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval. 

 

In casu wordt bovendien meteen de maximumtermijn van 3 jaar opgelegd. 

 

Bij het opleggen van een inreisverbod dient er een duidelijke motivering te zijn omtrent: 

- Op grond waarvan het inreisverbod werd opgelegd 

- De termijn die werd opgelegd 

 

Waar in casu meteen de maximumtermijn wordt opgelegd, dient dit des te meer duidelijk te worden 

gemotiveerd. 
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Bij het lezen van de motivering valt op dat de verwerende partij volstaat door de elementen te herhalen, 

op grond waarvan hij tot het besluit kwam een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven zonder 

termijn voor vrijwillig vertrek, m.n. het feit dat verzoeker geen gekend verblijfsadres heeft en dat de 

vermeende strafrechtelijke inbreuk. 

 

Los van de vraag of deze motivering van het bevel om het grondgebied te verlaten afdoende was, kan 

ze bezwaarlijk volstaan om een inreisverbod te verantwoorden, nu ze enkel betrekking hebben op de 

verwijderingsmaatregel. 

 

Nergens blijkt een onderzoek naar de specifieke omstandigheden van verzoeker, om de opgelegde 

maximumtermijn van drie jaar te verantwoorden. 

 

Verzoeker heeft vele familieleden en vrienden wonen in België en Europa.  Er blijkt geenszins of 

verwerende partij onderzoek heeft gedaan naar deze familiale en vriendschappelijke relaties, noch of hij 

er rekening mee heeft gehouden. 

 

Verwerende partij diende minstens een onderzoek te voeren naar de specifieke omstandigheden van 

verzoeker, alvorens een beslissing tot inreisverbod te nemen, en daarbij een bepaalde termijn op te 

leggen. 

 

Uw Raad oordeelde trouwens al eerder dat de termijn van het inreisverbod bijzondere aandacht 

verdient, en dat niet kan volstaan worden met elementen die betrekking hebben op de 

verwijderingsmaatregel (RvV van 15 januari 2013, nr. 95.142, T.Vreemd ., 2013, 247): 

 

“De DVZ heeft niet uitgelegd waarom het gezinsleven een bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod van drie jaar niet verhindert. De duur van het verbod noopt immers toch tot een bijzondere 

aandacht. Het enig motief over het gezinsleven heeft betrekking op de verwijderingsmaatregel en niet 

op het inreisverbod. Zelfs als dit motief in overweging zou kunnen genomen zijn bij het opleggen van het 

inreisverbod, kunnen we niet controleren of dit werkelijk is gebeurd. De weg die men voorstelt, nl. het 

aanvragen van een visum gezinshereniging, is in tegenspraak met de opgelegde maatregel. Op het 

eerste gezicht, lijkt het erop dat de DVZ geen gepaste motivering heeft aangenomen met betrekking tot 

artikel 8 EVRM.” 

 

Door geen onderzoek te verrichten naar de specifieke omstandigheden van verzoeker, en geen 

afweging te maken van de banden die hij heeft alhier, schendt verwerende partij de 

zorgvuldigheidsplicht en artikel 8 EVRM. 

Door vervolgens een inreisverbod op te leggen, louter verwijzende naar elementen die betrekking 

hebben op de verwijderingsmaatregel, schendt verwerende partij de motiveringsplicht. 

 

Bovendien dient opgemerkt te worden dat verwerende partij verwijst naar een proces-verbaal van de 

politie Oostende, doch dat er geenszins rekening wordt gehouden met het feit dat verzoeker onschuldig 

is tot het tegendeel bewezen is in een strafrechtelijke procedure. 

 

Een proces-verbaal op zich maakt geen veroordeling, noch bewijs uit van een strafrechtelijk(e) 

inbreuk/misdrijf. 

 

Bezwaarlijk kan redelijkerwijs op grond van een pv redelijkerwijze een termijn van drie jaar worden 

verantwoord. 

 

Trouwens, mocht verzoeker verder vervolgd worden, dan zou hij niet eens in de mogelijkheid zijn om 

zich te verdedigen, doordat hij zich niet naar de zitting van de rechtbank zou kunnen begeven. 

 

Verwerende partij steunt zich dan ook op een enkel onbewezen strafrechtelijke feit, en zorgt er hierdoor 

ook voor dat verzoeker zich hier niet eens tegen zou kunnen verdedigen. 

 

Huidig middel is ernstig en gegrond.” 

 

2.1.2. 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 
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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 4 mei 2004, nr. 130 972; RvS  1 oktober 2004, nr. 135 618).  

 

De verzoekende partij voert weliswaar de schending aan van “artikel 3, punt 7) Richtlijn 2008/115/EG”, 

maar licht op geen enkele wijze toe hoe de bestreden beslissing deze bepaling met de voeten treedt. Dit 

middelonderdeel is onontvankelijk.  

 

2.1.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, alsook artikel 62 van de Vreemdelingenwet, verplichten de overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op 

een “afdoende” wijze. Het afdoende 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, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing 

te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de 

voormelde wet van 29 juli 1991, 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 gegevens die in rechte en in feite juist 

zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar 

beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, 

Staelens) 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad 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 op 

kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

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

 

De geschonden geachte bepalingen en beginselen worden onderzocht in het licht van de gehanteerde 

rechtsgrond, met name artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet. Dit artikel bepaalt het volgende: 

 

“1  

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

omstandigheden van elk geval.  

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

gevallen:  

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

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

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 artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1°, van de Vreemdelingenwet volgt dat de minister of zijn gemachtigde 

ertoe gehouden is een inreisverbod van maximum drie jaar op te leggen “indien voor het vrijwillig vertrek 

geen enkele termijn is toegestaan”. Overeenkomstig het eerste lid van dezelfde bepaling wordt de duur 

van het inreisverbod vastgesteld “door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk 

geval”. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

2.1.4. Vooreerst blijkt uit de motieven duidelijk dat het inreisverbod in casu het accessorium vormt van 

het bevel om het grondgebied te verlaten van 2 juni 2017. In dit bevel werd, met toepassing van artikel 

74/14, §3, 1° (er bestaat een risico op onderduiken) en 3° (de onderdaan van een derde land is een 

gevaar voor de openbare orde) geoordeeld dat geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan. De 

termijn om vrijwillig het grondgebied te verlaten –of het ontbreken van een termijn- is een 

uitvoeringsmodaliteit van dat bevel (RvS 20 juni 2017, nr. 238 569). Het blijkt niet dat de verzoekende 

partij tegen dit bevel een beroep heeft ingediend en de termijn daartoe is verstreken, zodat dit definitief 

in het rechtsverkeer is. Eén en ander brengt met zich mee dat het in casu niet meer ter discussie kan 

staan dat verzoeker geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan. De herhaling van de motieven 

uit het bevel om het grondgebied te verlaten dienaangaande in de thans bestreden beslissing is 

overtollig zodat eventuele kritiek erop niet tot de onwettigheid van de bestreden beslissing kan leiden.  

De verzoekende partij toont dan ook niet aan dat in casu geen inreisverbod kon worden opgelegd, en al 

evenmin dat hierover niet afdoende zou zijn gemotiveerd.   

 

De verzoekende partij betoogt wel dat nergens een onderzoek blijkt naar de specifieke omstandigheden 

van verzoekende partij om zo de maximumtermijn van drie jaar te verantwoorden, maar kan daarin niet 

worden bijgetreden: uit de motivering van het inreisverbod blijkt dat de duur van het inreisverbod wordt 

vastgesteld op drie jaar, waarbij wordt gewezen op de op heterdaad betrapping voor winkeldiefstal, het 

bedrieglijk karakter van deze feiten waaruit kan worden afgeleid dat de verzoekende partij, die niet heeft 

getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven, door haar gedrag geacht wordt de openbare orde 

te kunnen schaden, op het belang van de immigratiecontrole en op het handhaven van de openbare 

orde.  

 

Aangezien deze elementen onmiskenbaar betrekking hebben op de “specifieke omstandigheden” van 

het geval van de verzoekende partij, kunnen zij in casu wel degelijk worden betrokken bij de beoordeling 

van de termijn gedurende dewelke de verwerende partij het opportuun acht de betrokken derdelander te 

verbieden om zich toegang te verschaffen tot het grondgebied of te verblijven op het grondgebied van 

de Schengenstaten (cf. artikel 1, 8° van de Vreemdelingenwet). Derhalve maakt de verzoekende partij 

niet aannemelijk waarom hiermee geen rekening zou mogen worden gehouden, zelfs wanneer zij ook al 

werden aangehaald ter motivering van het bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

2.1.5. De verzoekende partij betoogt verder dat, door de loutere verwijzing naar het proces-verbaal, 

geen rekening is gehouden met het feit dat zij onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen. Zij stelt 

dat het proces-verbaal op zich geen veroordeling noch een bewijs van een strafrechtelijke inbreuk 

uitmaakt. 

 

In het administratief verslag van 2 juni 2017, dat zich in het administratief dossier bevindt, wordt  

vermeld dat de verzoekende partij op heterdaad werd betrapt bij een winkeldiefstal. De Raad stelt 

dienaangaande vast dat een proces-verbaal geen strafrechtelijke veroordeling uitmaakt, doch staat het 

de gemachtigde vrij om binnen zijn wettelijk toegewezen beoordelingsbevoegdheid alle elementen 

aanwezig in het administratief dossier in hun geheel in ogenschouw en in overweging te nemen. Het 

vermoeden van onschuld staat er niet aan in de weg dat een bestuur bij de uitoefening van zijn 

discretionaire bevoegdheid rekening houdt met feiten die niet tot een stafrechtelijke veroordeling hebben 

geleid (RvS 11 juni 2015, nr. 231.531). Bovendien moet worden vastgesteld dat de verzoekende partij 

op geen enkele wijze deze feiten betwist, terwijl het toch gaat om een betrapping op heterdaad. De 

verzoekende partij toont niet aan dat deze vaststellingen niet zouden mogen worden betrokken bij de 

beoordeling van de duur van het inreisverbod. Waar zij voorts nog stelt dat zij door de bestreden 

beslissing niet in de mogelijkheid zou zijn om zich te verdedigen voor de rechtbank gezien zij zich niet 

naar de zitting zou kunnen begeven, toont zij niet aan dat zij zich niet door een raadsman zou kunnen 

laten vertegenwoordigen.  

 

2.1.6. De verzoekende partij stelt vervolgens dat zij veel familieleden en vrienden heeft die in België en 

Europa wonen. Het blijkt niet dat de verwerende partij daar rekening mee heeft gehouden. Dit maakt 

dan ook de schending uit van het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 8 van het EVRM, zo betoogt zij.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt wat volgt: 

 

 “1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 
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nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Opdat de verzoekende partij zich dienstig op deze bepaling zou kunnen beroepen, komt het haar toe om 

met concrete elementen aannemelijk te maken dat zij in België een beschermenswaardig familie- of 

privéleven heeft. Met de loutere bewering dat zij in België en Europa veel familieleden en vrienden 

heeft, toont zij dit geenszins aan. Een schending van artikel 8 van het EVRM is dus niet aannemelijk 

gemaakt, net zomin als een miskenning van het zorgvuldigheidsbeginsel, om dezelfde redenen: de 

verzoekende partij toont immers niet aan met welke concrete elementen of relaties in de bestreden 

beslissing geen of onvoldoende rekening werd gehouden.  

 

2.1.7. Uit hetgeen voorafgaat blijkt niet dat de verzoekende partij aannemelijk heeft gemaakt dat de 

verwerende partij op onwettige, onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze heeft besloten tot het 

opleggen van een inreisverbod voor de duur van drie jaar. Het eerste middel is, in de mate dat het 

ontvankelijk is, niet gegrond.  

 

2.2.1. In een tweede middel werpt de verzoekende partij de schending op van “de artikelen 74/11, §1, 

tweede lid, en 62 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 3, punt 7) Richtlijn 2008/115/EG, 

artikel 8 E.V.R.M., artikel 2 en 3 Wet motiveringsplicht bestuurshandelingen en artikel 41 van het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01) juncto de hoorplicht, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de motiveringsplicht als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur.” 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Enig onderdeel: schending van de aangevoerde bepalingen, doordat de overheid verzoeker niet heeft 

gehoord voordat jegens haar een nadelige individuele maatregel werd genomen 

   

Artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01) bepaalt (eigen 

onderlijning): 

 

“Artikel 41 

 

Recht op behoorlijk bestuur 

 

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 

 

2. Dit recht behelst met name: 

 

a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen; 

 

b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het 

gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim; 

 

c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 

 

(...).” 

 

Het recht op behoorlijk bestuur werd door de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht 

van eerste aanleg erkend als een algemeen rechtsbeginsel, waardoor verzoeker het thans kan 

inroepen, ondanks het Handvest gericht is tot de instellingen van de EU (zie HvJ 31 maart 1192, C- 

255/90, P. Burban, Jurispr. 1992, I-2253, Gerecht van eerste aanleg 18 september 1995, T-167/94, 

Nölle, Jurispr. 1995, II-2589). 

 

Uit dit algemeen rechtsbeginsel volgt dan ook dat verzoeker het recht had gehoord te worden alvorens 

verwerende partij overging tot het nemen van een voor verzoeker nadelige beslissing. 
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Uit de bestreden beslissing blijkt echter niet dat verwerende partij verzoeker gehoord heeft; de 

bestreden beslissing vermeldt dat ook niet. De bestreden beslissing rept ook met geen woord over de 

familiale en vriendschappelijke banden die verzoeker heeft (stuk 1). 

 

Het komt toe aan verwerende partij om verzoeker te horen, teneinde kennis te kunnen krijgen van deze 

elementen. 

 

Bijgevolg, door verzoeker niet te horen, heeft verwerende partij geen rekening gehouden met de 

elementen van het gezins- en familieleven, die verzoeker dan, mocht zij daartoe de kans gekregen 

hebben, had kunnen meedelen aan verwerende partij. 

 

Uw Raad oordeelde reeds dat er sprake was van een schending van de hoorplicht in een gelijkaardig 

geval (RvV dd. 6 februari 2015, nr. 138 017): 

 

“De Raad moet bijgevolg vaststellen dat de naleving van de hoorplicht er mogelijks had kunnen toe 

leiden dat verweerder een andersluidende beslissing had genomen. In tweede instantie blijkt noch uit de 

bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier dat verweerder conform artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet een beoordeling heeft gemaakt omtrent het gezinsleven van verzoeker bij zijn 

voornemen een beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering te nemen. De Raad kan niet zelf tot deze beoordeling overgaan zonder zich in de plaats 

van het bestuur te stellen (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.900).” 

 

Verwerende partij heeft dan ook de hoorplicht geschonden, en hierdoor ook de zorgvuldigheidsplicht en 

de motiveringsplicht. 

 

Het middel is gegrond.”  

 

2.2.2. De Raad stelt vooreerst vast dat het middel geen andere draagwijdte heeft dan dat de hoorplicht 

geschonden is “en hierdoor ook de zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht”.  

 

2.2.3. Opdat de verzoekende partij een belang zou hebben bij haar grief dat zij, voorafgaand aan het 

nemen van de bestreden beslissing, niet werd gehoord, moet zij aannemelijk maken dat de bestreden 

beslissing mogelijks anders had kunnen zijn mocht zij zijn gehoord. Immers, niet elke onregelmatigheid 

bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een administratieve procedure levert een schending van dit 

recht op, en niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen leidt stelselmatig tot de onrechtmatigheid 

van het genomen besluit (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39).  

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad dus 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 zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekende partij in casu specifieke 

omstandigheden had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het afleveren van een bevel 

om het grondgebied te verlaten hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, 

M.G. e.a., ro. 40). 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan niet anders dan vaststellen dat de verzoekende partij 

zich enerzijds beperkt tot een aantal theoretische beschouwingen en anderzijds verwijst naar haar 

familiale en vriendschappelijke banden, evenwel zonder enige verdere toelichting of bewijs; haar 

verwijzing naar “stuk 1” is niet meer dan de verwijzing naar de bestreden beslissing. Zij brengt derhalve 

niets aan dat erop zou kunnen wijzen dat zij specifieke omstandigheden had kunnen aanvoeren die na 

een individueel onderzoek het opleggen van het inreisverbod voor de duur van drie jaar hadden kunnen 

beïnvloeden. In die omstandigheden kan de verzoekende partij zich niet op dienstige wijze beroepen op 

de schending van het hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht.   

 

2.2.4. Het tweede middel kan niet worden aangenomen. 

 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 
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besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig september tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


