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 nr. 205 696 van 21 juni 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. BRIJS 

Moskoustraat 2 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 12 februari 2018 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 11 januari 2018 tot het 

opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 16 februari 2018 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 26 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. NACHTERGAELE, die loco advocaat B. BRIJS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, 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. Verzoeker wordt op 1 december 2017 door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot 

een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel voor de helft, met onmiddellijke aanhouding, wegens 

inbreuken op het wetboek over BTW of uitvoeringsbesluiten; bedrieglijk faillissement – wegmaking, 

verbergen of helen van voorwerpen in het belang van de gefailleerde; valsheid in geschriften en gebruik 

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

neemt op 27 december 2017 de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

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

neemt op 11 januari 2018 een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod. Deze beslissing, die 

verzoeker op dezelfde datum ter kennis wordt gebracht, luidt als volgt: 

 

“[…] Aan de Heer: 

[…] 

De beslissing tot verwijdering van 27/12/2017 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: 

 

Overeenkomstig artikel 44nonies van de Wet 15/12/1980: 

 Gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod omdat de burger van de Unie een 

ernstige bedreiging vormt voor de openbare of de nationale veiligheid. 

hij heeft zich schuldig gemaakt aan BTW – inbreuken op het wetboek over BTW of uitvoeringsbesluiten; 

bedrieglijk faillissement – wegmaking, verbergen of helen van voorwerpen in het belang van een 

gefailleerde; valsheid in geschriften en gebruik – partikulieren, feiten waarvoor hij op 01/12/2017 werd 

veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brussel tot een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel 

voot de helft met onmiddellijke aanhouding. 

 

Overwegende het winstgevende karakter van de misdadige activiteiten van betrokkene, bestaat er een 

ernstig, reëel en actueel risico op een nieuwe schending van de openbare orde 

 

Ingevolge de ernst van de door betrokkene gepleegde feiten concludeert de Adminstratie dat 

betrokkene momenteel een gevaar kan betekenen voor de rust van de burgers evenals voor de 

handhaving van de openbare orde. Met andere woorden, het gedrag van betrokkene betekent een 

reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de maatschappij. 

 

In zijn vragenlijst hoorplicht ingevuld op 19/10/2017 heeft betrokkene verklaard familieleden (ouders, 

vrouw en minderjarige zoon) in België te hebben. 

Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 

gezinsleven in de betekenins van artikel 8 van het EVRM. 

 

Zijn vrouw heeft op 16/11/2017 een aanvraag van verklaring van inschrijving ingediend. Zowel 

betrokkene als zijn partner, wisten verder dat het gezinsleven in België vanaf het begin precair was, 

gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België 

Bovendien het feit dat de familieleden van betrokkene in België verblijven, kan niet worden behouden in 

het kader van de bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft 

gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de 

bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- 

en gezinsleven niet absoluut is. 

 

Wat het hoger belang en welzijn van de kinderen betreft, benadrukt de Raad dat hoewel het belang van 

het kind een primordiaal karakter heeft, het daarom nog geen absoluut karakter heeft. Bij de afweging 

van de verschillende op het spel staande belangen, neemt het belang van het kind een bijzondere 

plaats in. Die bijzondere plaats maakt het evenwel niet onmogelijk om eveneens rekening te houden 

met andere belangen (EHRM, 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse t. Nederland, par. 101; GwH 7 

maart 2013, nr. 30/2013). 
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Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt een actuele en werkelijke, en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare 

orde te vormen. 

 

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

ernstig te verstoren.  

 

Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole, het handhaven van de openbare 

orde, de familiale en medische situatie van betrokkene, en het feit dat betrokkene een actuele en 

werkelijke, en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde vormt, is een inreisverbod 8 jaar 

proportioneel.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

1.4. Op 12 januari 2018 werd verzoeker teruggeleid naar Nederland.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. Overeenkomstig artikel 39/81, 

zevende lid 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), doet de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvanke-

lijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel een schending aan van 

 

“- Artikel 44nonies juncto artikel 43 § 1, eerste lid, 2° van de Wet van 15/12/1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen; 

- Artikel 27 van de Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 

grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden; 

- Artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend op 04.11.1950 te Rome en goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955 (bescherming van het 

gezins- en het privéleven); 

- De motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en zoals voorzien in artikel 62 van 

de wet van 15/12/1980 en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29/07/1991 met betrekking tot de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandeling; 

- De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel.” 

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel:  

 

“[…] Eerste onderdeel – Grond van het inreisverbod 

 

4. Verzoekende partij voert een schending van de formele motiveringsplicht aan, daar de motivering van 

de bestreden beslissing aangaande de beoordeling van de noodzaak van het opleggen van een 

inreisverbod (de grond van het inreisverbod) niet volledig, afdoende en concreet is. 

 

In haar nota met opmerkingen beweert de verwerende partij dat verzoeker het belang ontbeert bij deze 

kritiek daar hij de motieven van de bestreden beslissing weergeeft in het inleidend verzoekschrift en dus 

aantoont ervan kennis te hebben genomen. Verder stelt verwerende partij dat verzoeker "op eenvoudige 

wijze" kennis heeft kunnen nemen van de motieven van de bestreden beslissingen en heeft kunnen 

nagaan of het zin heeft om de bestreden beslissing aan te vechten, waardoor aan de voornaamste 

doelstelling van de formele motiveringsplicht zou zijn voldaan. 

 

Het argument van verwerende partij kan niet worden gevolgd. 

 

Verzoekende partij verwijst naar de rechtspraak van de Raad van State aangaande de formele 

motiveringsplicht: 
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"De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen 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 zelfde 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 beoordeelden 

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) 

 

Ook onderstreept verzoekende partij dat "hoe groter de discretionaire bevoegdheid van de verwerende 

partij, hoe strenger de motiveringsplicht wordt opgevat. De omvang van de motiveringsplicht is dus 

evenredig met de omvang van de discretionaire bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. 

De precieze en concrete motieven van een beslissing moeten uitdrukkelijk en nauwkeurig worden 

vermeid." (RW 24 februari 2016, nr. 162.708) 

 

De motivering van de bestreden beslissing voldoet niet aan deze vereisten. 

 

Overeenkomstig artikel 44nonies van de Wet van 15/12/1980, kan de minister of zijn gemachtigde een 

inreisverbod opleggen. Het betreft bijgevolg een discretionaire bevoegdheid, waardoor de motiverings-

plicht in casu streng moet worden toegepast. 

 

De bestreden beslissing is echter zeer summier gemotiveerd. Aan de hand van enkele onbeduidende 

zinnen, waarbij louter wordt verwezen naar het "winstgevend karakter van de misdadige activiteiten" en 

de "ernst van de door betrokkene gepleegde feiten", oordeelt de verwerende partij dat hij een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde vormt. 

 

Verweerder motiveert dus niet concreet en gedetailleerd waarom het gedrag van verzoeker een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt. 

 

De bestreden beslissing maakt ook gewag van "de illegale verblijfssituatie van betrokkene" als grond 

voor het opleggen van het inreisverbod. Nergens in de beslissing wordt echter uiteengezet op grond 

waarvan zijn verblijf in België dan wel illegaal zou zijn geweest. Verzoeker wordt zodanig niet in staat 

gesteld de redenen te begrijpen van de bestreden beslissing. 

 

Verwerende partij voert in haar nota met opmerkingen aan dat het bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog verwijdering aan verzoeker van 27.12.2017 uitdrukkelijk omtrent het 

illegaal verblijf van verzoeker motiveert, en dat verzoeker bijgevolg niet kan dienstig kan voorhouden dat 

hij niet zou weten waarom zijn verblijf in het rijk illegaal zou zijn. 

 

Zoals hierboven uiteengezet, vereist de formele motiveringsplicht echter dat elke bestuurshandeling de 

juridische en feitelijke overwegingen vermeldt die aan de beslissing ten grondslag liggen. Het volstaat 

dus niet om te verwijzen naar het bevel om het grondgebied te verlaten om het gebrek aan motivering te 

rechtvaardigen. 

 

Ten slotte wordt in de motivering van de beslissing zeer terloops verwezen naar de "medische situatie 

van betrokkene", zonder hier verder enigszins over te motiveren. 

Verzoeker had in de vragenlijst die hij heeft ingevuld op 19/10/2017 inderdaad vermeld dat hij omwille 

van medische redenen op het Belgisch grondgebied diende te blijven wegens een lopende behandeling. 

 

Het is volstrekt onduidelijk of en hoe dit element effectief in rekening is genomen bij de beslissingname, 

en of er bijgevolg effectief een correcte belangenafweging heeft plaatsgevonden. 

 

In haar nota met opmerkingen stelt verwerende partij dat uit de motivering van de bestreden beslissing 

duidelijk blijkt dat rekening is gehouden met de medische toestand van de verzoekende partij. 
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Echter, de loutere vermelding van "de medische situatie van betrokkene", zonder verder op enige 

manier te argumenteren waarom dit geen doorslaggevend element is bij de beoordeling van de 

noodzaak om een inreisverbod op te leggen, is volkomen onvoldoende om te voldoen aan de vereisten 

van de formele motiveringsplicht. 

 

Verzoeker merkt ook op dat de verwerende partij in haar nota met opmerkingen deze lacune poogt op te 

vullen door te argumenteren waarom de medische toestand van verzoeker geen afbreuk doet aan de 

noodzaak om een inreisverbod op te leggen. Dit toont duidelijk aan dat de motivering van de bestreden 

beslissing op zich niet afdoende is. Elke a posterioiri motivering of aanvulling is uiteraard uit den boze. 

 

Verder benadrukt verzoeker nog dat overeenkomstig de rechtspraak van de RvV "[e]en verzoeker op 

ontvankelijke wijze inhoudelijk kritiek [kan] uiten OP de in een beslissing tot weigering van verblijf 

aanwezige materiële motieven en tevens voorhouden dat niet alle motieven worden weergegeven in die 

beslissing, derwijze dat er ook sprake is van een schending van de formele motiveringsplicht. "(RvV 

arrest nr. 177.643) 

 

Gelet op het voorgaanden is het duidelijk dat de bestreden beslissing manifest in strijd is met de formele 

motiveringsplicht. 

 

5. Daarenboven voert verzoekende partij aan dat de motivering van de bestreden beslissing aangaande 

de beoordeling van de noodzaak van het opleggen van een inreisverbod (de grond van het inreisverbod) 

ook de toets van de materiële motiveringsplicht niet doorstaat, en dat verwerende partij niet heeft 

gehandeld als een zorgvuldig bestuur. 

 

5.1. Hierbij verwijst verzoeker naar artikel 27 van deze Richtlijn 2004/38 dat het volgende bepaalt: 

 

“Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk kunnen de lidstaten de vrijheid van verkeer en verblijf van 

burgers van de Unie en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, beperken om redenen van 

openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Deze redenen mogen niet voor economische 

doeleinden worden aangevoerd. 

 

De om redenen van openbare orde of openbare veiligheid genomen maatregelen moeten in 

overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn OP het gedrag van 

betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden voor deze maatregelen. 

 

Het gedrag moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving vormen. Motiveringen die los staan van het individuele geval of die verband 

houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd." 

 

Verzoeker voert aan dat het inreisverbod bijna uitsluitend gegrond is op de strafrechtelijke veroordeling 

uitgesproken ten aanzien van verzoeker op 1 december 2017, wat in strijd is met de rechtspraak van het 

Hof van Justitie die stelt dat strafrechtelijke veroordelingen als zodanig geen reden vormen voor het 

opleggen van maatregelen die het vrij verkeer van Unieburgers beperken {Gaydarov, 17 november 

2011, C-430/10, § 34). 

 

Daarenboven verwijst verzoekende partij naar de rechtspraak van het Hof van Justitie die uitdrukkelijk 

bepaalt dat de vaststelling dat de betrokkene een reële en actuele bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving of van het betrokken gastland vormt, vereist "dat de betrokken persoon een 

neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst voort te zetten"(P. I. tegen Oberbürgermeisterin der Stadt 

Remscheid, 22 mei 2012, C-348/09, § 30). 

In haar nota met opmerkingen beweert verwerende partij dat de gemachtigde van de Staatssecretaris in 

concreto geargumenteerd zou hebben om welke reden de verzoekende partij geacht moet worden door 

haar gedrag actueel de openbare orde te kunnen schaden. 

 

In de bestreden beslissing stelt de verwerende partij enkel dat omwille van "het winstgevende karakter 

van de misdadige activiteiten" en de "ernst van de door betrokkene gepleegde feiten" er een ernstig, 

reëel en actueel risico op een nieuwe schending van de openbare orde bestaat. 

 

Verzoekende partij ziet niet in hoe deze motivering dan wel concreet in het individuele geval van 

verzoeker aantoont dat hij een neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst voort te zetten, en dus een 

reële en actuele (toekomstige) bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt. 
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5.2. Daarenboven uit verzoeker uitdrukkelijk kritiek op het feit dat in de bestreden beslissing geen 

rekening is gehouden met het beroepsverbod van 7 jaar opgelegd door de Nederlandstalige Rechtbank 

van eerste aanleg van Brussel bij de beoordeling of verzoeker een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging voor de openbare orde vormt. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel vereist nochtans dat de administratie alle voor de beslissing relevante 

feiten met zorgvuldigheid moet vaststellen, en dat het met deze feiten rekening moet houden bij het 

nemen van de beslissing. 

 

Verzoeker is van mening dat het beroepsverbod reeds op zeer verregaande wijze de kans dat nieuwe 

feiten gepleegd zouden worden beperkt. Bijgevolg kon verwerende partij niet OP redelijke wijze tot de 

conclusie komen dat verzoeker een reële en actuele bedreiging voor een fundamenteel belang van de 

samenleving vormt, minstens toont zij dit in de uiterst summiere motivering niet aan. 

 

Verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen dat de beoordeling die door de gemachtigde van 

de Staatssecretaris werd gemaakt, steunt op een inschatting van de gepleegde feiten, en het risico dat 

daaruit volgt voor de samenleving, en dat niet noodzakelijk samenvalt met de vraag of al dan niet een 

beroepsverbod werd opgelegd. Ook voert zij aan dat een beroepsverbod van 7 jaar geen bewijs levert 

van het feit dat verzoekende partij geen ernstig, reëel en actueel risico inhoudt op een nieuwe 

schending van de openbare orde. 

 

Het beroepsverbod van 7 jaar is inderdaad in se geen bewijs dat verzoekende partij geen actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde vormt. Dit is echter wel een 

gewichtig element waar de minister of zijn gemachtigde minstens rekening mee diende te houden, wat 

duidelijk niet het geval is. Deze vaststelling wordt bevestigd door verwerende partij in haar nota met 

opmerkingen. 

 

De vraag is niet of de verwerende partij de motieven van de motieven moet geven, wel is zij gehouden 

geldige motieven te geven die rekening houdt met alle gegevens van het dossier. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel als 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, de formele motiveringsplicht, en de materiële 

motiveringsplicht gelezen in samenhang met artikel 44nonies van de Wet van 15/12/1980 en artikel 27 

van de Richtlijn 2004/38/EG. 

 

Tweede onderdeel - Duur van het inreisverbod 

 

6. Verzoeker voert een schending van de formele motiveringsplicht aan waar de bestreden beslissing 

geen afzonderlijke motivering omvat omtrent de duur van het inreisverbod, en een schending van de 

materiële motiveringsplicht aangezien de opgelegde duur van 8 jaar volstrekt disproportioneel is. 

 

6.1. De verwerende partij legt een inreisverbod van 8 (!) jaar op zonder uitdrukkelijk te motiveren over 

de noodzaak om het verbod gedurende een dermate lange termijn op te leggen. 

 

Een inreisverbod heeft nochtans twee componenten, waaromtrent afzonderlijk dient te worden 

gemotiveerd: enerzijds de grond tot het opleggen van een inreisverbod en anderzijds de duur ervan (zie 

in dit verband I. CORNELIS e.a. : "L'interdiction d'entrée - Het inreisverbod" in 10 jaar Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: daadwerkelijke rechtsbescherming, Brugge 2017, die Keure, p 654). 

Dit wordt weerspiegeld in artikel 44nonies van de Wet van 15/12/1980 waarin § 1 de gronden voor de 

afgifte van een inreisverbod betreft en § 2 de duur ervan. Artikel 44nonies § 2 bepaalt de duur van het 

inreisverbod "vijf jaar niet [mag] overschrijden, behalve indien de burger van de Unie of zijn familielid 

een ernstige bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid." 

 

Inzake het bepalen van de duur van een inreisverbod stelt de Raad het volgende: 

 

"De concrete duur van het inreisverbod dient steeds te worden bepaald door rekening te houden met 

alle relevante elementen van de zaak en met respect voor het evenredigheidsbeginsel. 

 

Het volstaat aldus niet dat in het inreisverbod uitdrukkelijk wordt gemotiveerd waarom er sprake is van 

een verzwarende omstandigheid die toelaat de oorspronkelijke termijn te verlengen tot vijf jaar of tot 
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meer dan vijf jaar. Eveneens moet uit de beslissing wat het bepalen van de duur van het inreisverbod 

betreft, een onderzoek naar of afweging van de specifieke, relevante omstandigheden die het geval van 

de derde/ander kenmerken blijven." 

 

{10 jaar Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: daadwerkelijke rechtsbescherming, Brugge 2017, die 

Keure, p 655) 

 

Gezien het uitzonderlijk karakter van een dermate lang inreisverbod, is het bijgevolg strikt noodzakelijk 

dat de redenen voor een duur van meer dan vijf jaar expliciet weergegeven worden, quod non. 

 

De bestreden beslissing maakt in de motivering echter geen onderscheid tussen de grond tot het 

opleggen van een inreisverbod en de noodzaak om dit voor een duur van 8 jaar op te leggen. Het is dus 

volkomen onduidelijk voor verzoeker waarom een dermate lang inreisverbod noodzakelijk is en de 

beslissing is dan ook niet afdoende gemotiveerd op dit punt. 

 

De beslissing schendt aldus de motiveringsplicht opgelegd door de wetsbepalingen waarvan de 

schending wordt aangevoerd, meer bepaald artikel 62 van de wet van 15/12/1980 en de artikelen 2 en 3 

van de Wet van 29/07/1991 met betrekking tot de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandeling. 

 

In haar nota met opmerkingen toont verwerende partij op geen enkele wijze aan dat in de bestreden 

beslissing afzonderlijk gemotiveerd werd omtrent de duur van het inreisverbod. De motieven die 

verwerende partij aanvoert in dit verband zijn dezelfde als degenen aangevoerd ter rechtvaardiging van 

het opleggen van een inreisverbod. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt bovendien niet dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met 

alle relevante elementen van verzoekers situatie. Zoals hieronder wordt uiteengezet wordt, heeft de 

verwerende partij geen concrete afweging gemaakt van de gevolgen van een dermate lang inreisverbod 

op het familie- en privéleven van verzoeker. 

 

6.2. Tevens, is de duur van het inreisverbod van 8 jaar volstrekt disproportioneel aan het nagestreefde 

doel. 

 

Gezien het beroepsverbod van 7 jaar, heeft het weinig nut om gedurende een nog langere periode een 

inreisverbod op te leggen. De gevolgen van een inreisverbod van 8 jaar zullen echter zeer zwaar wegen 

op verzoeker wiens persoonlijk en professioneel leven grotendeels in België ligt. Verwerende partij heeft 

bijgevolg geen correcte belangenafweging gemaakt. 

 

Verwerende partij heeft hier in haar nota met opmerkingen niet op geantwoord. 

 

Gelet op het voorgaande is de bestreden beslissing in strijd met de formele motiveringsplicht, en de 

materiële motiveringsplicht gelezen in samenhang met artikel 44nonies van de Wet van 15/12/1980 en 

artikel 27 van de Richtlijn 2004/38/EG. 

 

Derde onderdeel - verzoekers recht op familieleven 

  

7. Verzoeker meent dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat verwerende partij een correcte 

beoordeling van de gevolgen van het inreisverbod op het familieleven van verzoeker heeft gemaakt, 

zoals vereist door artikel 8 EVRM. 

 

7.1. Verzoeker heeft aangegeven in de vragenlijst die hij op 19.10.2017 heeft ingevuld dat zijn kinderen 

en echtgenote in België verbleven. Verwerende partij had bijgevolg de plicht om na te gaan of een 

inreisverbod van 8 jaar in overeenstemming is met zijn recht op een gezinsleven in de zin van artikel 8 

EVRM.  

 

Artikel 8 E.V.R.M. bepaalt als 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 

nationale veiligheid\ de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 
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wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."  

 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad dient eerst te worden nagegaan of er een privé- en/of familie- 

en gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing (zie RvV 12 april 2016, nr. 165.580).  

 

Beide begrippen "familie- en gezinsleven" en "privéleven" worden niet gedefinieerd door artikel 8 EVRM. 

De beoordeling is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief 

beleefde nauwe persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 

november 2010, Serife Yigit/Turkije (GK), § 93; EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; 

EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153).  

 

In de tweede plaats dient te worden onderzocht of er sprake is van een inmenging in het privé-/ en of 

familieleven. Waar het betrekking heeft op een eerste aanvraag om verblijf, is er geen inmenging en 

geschiedt er geen toetsing aan artikel 8, lid 2 EVRM. Er moet eerder worden onderzocht of er een 

positieve verplichting is voor de Staat om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied toe te laten of 

te laten verblijven zodat hij zijn recht op eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar 

kan handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland 

(GK), § 105).  

 

Dit geschiedt aan de hand van de 'fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een redelijke 

afweging heeft gemaakt tussen de concurrerende belangen van de het individu, enerzijds, en de 

samenleving, anderzijds. Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere 

beoordelingsmarge. Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, 

stelt het EHRM dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken 

op het privé- en gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de 

belangen die door voormeld verdragsartikel worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens 

het EHRM tevens van toepassing op situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 

10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). Staten gaan 

hun beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige 

wijze een redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nunez/Noorwegen, § 84; EHRM 

10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

7.2. De motivering van de bestreden beslissing aangaande verzoekers familieleven kan onmogelijk 

worden aanvaard als afdoende om te voldoen aan de vereisten van artikel 8 EVRM. 

 

De bestreden beslissing geeft louter een theoretische uiteenzetting over artikel 8 EVRM weer, zonder 

concreet de individuele feitelijke situatie van verzoeker te onderzoeken. 

 

Daarenboven wordt opnieuw verwezen naar de zogenaamde "illegale verblijfssituatie' van verzoeker, 

zonder enige uitleg aangaande de redenen om zijn verblijf als illegaal te beschouwen. 

 

Verwerende partij stelt in haar nota dat de gemachtigde van de minister uitdrukkelijk in de bestreden 

beslissing bevestigt dat er geen sprake is van een effectieve inmenging in het gezinsleven van 

verzoekende partij of dat op de gemachtigde van de staatssecretaris enige, uit artikel 8 van het EVRM 

voorvloeiende, positieve verplichting zou rusten om verzoekende partij toe te laten tot een verblijf op het 

Belgisch grondgebied, daar waar zij stelt dat het inreisverbod niet disproportioneel is ten aanzien van de 

familiale situatie van verzoekende partij zoals voorzien in artikel 8 EVRM, aangezien zowel verzoekende 

partij als haar partner wisten dat het gezinsleven in België vanaf het begin precair was gelet op de 

illegale verblijfssituatie van verzoekende partij in België en dat verzoekende partij inbreuken heeft 

gepleegd die de openbare orde van het land schaden. 

 

Verwerende partij misbruikt op die manier de wettelijk voorziene mogelijkheid om in deze procedure een 

nota met opmerkingen neer te leggen om het gebrek aan een afdoende motivering aangaande artikel 8 

EVRM in de bestreden beslissing a posteriorigoed te maken. 

 

De Raad kan evenwel enkel de beslissing beoordelen. 
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Uit de bestreden beslissing zelf blijkt op generlei wijze dat een concrete belangenafweging tussen de 

belangen van verzoeker en de belangen van de Staat heeft plaatsgevonden. 

  

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dan ook niet dat de verwerende partij correct heeft 

beoordeeld of het inreisverbod van 8 jaar in overeenstemming is met artikel 8 EVRM. 

 

Ook is het opmerkelijk dat verwerende partij in haar nota met opmerkingen aangeeft dat er geen 

toetsing aan artikel 8, tweede lid van het EHRM dient te gebeuren, terwijl in de bestreden beslissing 

werd gemotiveerd dat "het feit dat de familieleden van betrokkene in België verblijven, niet [kan] worden 

behouden in het kader van de bepalingen van artikel 8 § 1 van het EVRM aangezien betrokkene 

inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8 § 2 van 

het EVRM." 

 

Verwerende partij toont op die manier aan dat de gemachtigde van de minister bij het nemen van de 

bestreden beslissing een totaal gebrek aan kennis had aangaande de elementen die in aanmerking 

diende te worden genomen bij de beoordeling van de overeenstemming van het inreisverbod met artikel 

8 EVRM. Wie geen juiste kennis heeft van een rechtsbepaling en diens interpretatie, kan logischerwijze 

ook niet correct beoordelen of deze al dan niet geschonden is. 

 

Deze vaststelling op zich leidt al tot de conclusie dat de bestreden beslissing in strijd is met artikel 8 

EVRM, alsook met de formele en materiële motiveringsplicht. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing manifest in strijd is met het recht op een 

gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 EVRM daar geen belangenafweging is gemaakt, in 

samenhang met de formele én materiële motiveringsplicht. 

 

Besluit: 

 

Het middel is in zijn geheel gegrond is, en de bijlage 13sexies ten aanzien van verzoeker moet dan ook 

vernietigd worden.” 

 

3.2. In de nota met opmerkingen staat het volgende vermeld:  

 

“[…] Verder laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat 

bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven 

en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en aldus 

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris geheel terecht besliste tot het opleggen van een inreisverbod van 8 jaar. 

Verweerder laat gelden dat artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“De minister of zijn gemachtigde kan de in de artikelen 43, § 1, eerste lid, 2°, en 44bis, bedoelde 

beslissingen koppelen aan een inreisverbod voor het grondgebied van het Rijk, waarvan de duur door 

hem wordt vastgesteld, rekening houdend met alle omstandigheden van elk geval. 

De duur van het inreisverbod mag vijf jaar niet overschrijden, behalve indien de burger van de Unie of 

zijn familielid een ernstige bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid.” 

In casu heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris vastgesteld dat verzoekende partij op 01.12.2017 

door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 3 jaar met 

uitstel voor de helft met onmiddellijke aanhouding, wegens BTW- inbreuken op het wetboek over BTW 

of uitvoeringsbesluiten en wegens bedrieglijk faillissement – wegmaking, verbergen of helen van 

voorwerpen in het belang van de gefailleerde, valsheid in geschrifte en gebruik. 

Verzoekende partij betwist de feiten niet. 
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De gemachtigde van de Staatssecretaris heeft geheel terecht geoordeeld dat verzoekende partij, gezien 

de ernst van deze feiten, momenteel een gevaar kan betekenen voor de rust van de burgers evenals 

voor de handhaving van de openbare orde, en heeft in overeenstemming met art. 44nonies van de 

Vreemdelingenwet beslist tot afgifte aan verzoekende partij van een inreisverbod van 8 jaar. 

In zoverre verzoekende partij voorhoudt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris zich in de 

bestreden beslissing zou beperkt hebben tot een loutere verwijzing naar de strafrechtelijke veroordeling, 

merkt verweerder op dat de kritiek van de verzoekende partij kennelijk gestoeld is op een onvolledige 

lezing van de bestreden beslissing, nu uit de overwegingen van de bestreden beslissing blijkt dat 

uitdrukkelijk werd overwogen nopens de maatschappelijke impact van de door de verzoekende partij 

gepleegde feiten. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris heeft aldus wel degelijk in concreto geargumenteerd om welke 

reden de verzoekende partij geacht moet worden door haar gedrag actueel de openbare orde te kunnen 

schaden. Het loutere feit dat de verzoekende partij een andere mening is toegedaan dan de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging volstaat uiteraard niet om afbreuk te doen aan de gedegen motivering van de 

bestreden beslissing. 

Verweerder merkt voorts op dat de bestreden beslissing slechts een gevolg is van het eigen handelen 

van de verzoekende partij, die zich schuldig heeft gemaakt aan BTW- inbreuken op het wetboek over 

BTW of uitvoeringsbesluiten en bedrieglijk faillissement – wegmaking, verbergen of helen van 

voorwerpen in het belang van de gefailleerde, valsheid in geschrifte en gebruik –feiten waarvoor hij op 

01.12.2017 door de correctionele rechtbank te Brussel werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 

jaar met uitstel voor de helft met onmiddellijke aanhouding. 

Verweerder beklemtoont dat de verzoekende partij in de gegeven omstandigheden niet ernstig kritiek 

kan uiten op het feit dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging, geheel in overeenstemming met artikel 44nonies van de 

Vreemdelingenwet, een inreisverbod voor een periode van meer dan vijf jaar heeft opgelegd. 

Volledigheidshalve wijst verweerder er nog op dat Raad voor Vreemdelingenbetwistingen enkel 

onderzoekt of de gemachtigde van de Staatssecretaris in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem 

gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die 

vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van de marginale toetsing wordt de aangeklaagde 

onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. 

wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is (zie o.m. R.v.St. 17 januari 2007, nr. 166.820). 

Verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing, omdat daarin niet afdoende zou zijn 

gemotiveerd over zijn medische toestand, die hij nochtans zou hebben benadrukt tijdens zijn verhoor dd. 

19.10.2017. 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de gemachtigde rekening heeft 

gehouden met de medische toestand met verzoekende partij, nu daarin uitdrukkelijk in fine wordt 

gemotiveerd dat ook met de medische situatie van verzoeker rekening wordt gehouden. 

Dienaangaande dient allereerst te worden opgemerkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

uiteraard niet gehouden is om de motieven van zijn motieven te vermelden: ‘De motiveringsplicht houdt 

niet in dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing het ‘waarom’ ervan dient te 

vermelden’ (R.v.St., nr. 165.918 dd. 13.12.2006). 

Voor zover verzoekende partij voorhoudt dat zij omwille van medische redenen op het Belgische 

grondgebied diende te verblijven wegens een lopende behandeling, benadrukt verweerder dat 

verzoekende partij hier geen stukken van voorlegt, en bovenal voert verzoekende partij niet aan dat hij 

deze behandeling niet verder zou kunnen genieten in Nederland. Er kan niet worden aangenomen dat 

behandeling voor prostaatkanker niet toegankelijk en beschikbaar zou zijn in Nederland voor een 

Nederlands staatburger. 

De vraag stelt zich ten andere welk belang verzoekende partij heeft bij deze kritiek, daar waar vaststaat 

dat verzoekende partij uitdrukkelijk heeft bevestigd dat zij kan reizen (zie verhoorverslag dd. 

19.10.2017) én waar verzoekende partij niet aanvoert dat de lopende behandeling niet kan worden 

verdergezet in Nederland. 

De kritiek van verzoekende partij is dan ook niet dienstig. 

Vervolgens houdt verzoekende partij voor dat in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd waarom 

er een ernstig, reëel en actueel risico op een nieuwe schending van de openbare orde bestaat, gelet op 

het feit dat hij een beroepsverbod voor een duur van 7 jaar heeft opgelegd gekregen. 

Verweerder benadrukt dat het voor zich spreekt dat het al dan niet voorhanden zijn van ‘dwingende 

redenen van nationale veiligheid’ steeds geval per geval zal moeten worden beoordeeld, rekening 

houdend met alle omstandigheden van de zaak (zoals de aard of de omvang van de feiten, de aard en 

de ernst van de opgelopen of uitgesproken sancties, de juridische en/of politieke context van de feiten, 

zowel op nationaal als op internationaal vlak, de status van het slachtoffer, de graad van 
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verantwoordelijkheid of betrokkenheid van de betrokkene, de sociale of beroepsstatus van de 

betrokkene, zijn neiging tot herhaling of tot volhouden van zijn gedrag, de modus operandi, enzovoort). 

Eén en ander vindt steun in het arrest P.I. t. Duitsland dd. 22 mei 2012 (C-348/09), dat overigens ook 

uitdrukkelijk wordt aangehaald in de memorie van toelichting, waarin het Hof van Justitie herhaalt dat 

het recht van de Unie geen uniforme waardeschaal oplegt aan de Lidstaten en waarin de nadruk wordt 

gelegd op een individueel onderzoek van de feiten van elk onderscheiden geval: 

“Volgens het Hof blijkt uit de tekst van artikel 28, lid 3, van richtlijn 2004/38 alsook uit de systematiek 

van deze bepaling dat de wetgever van de Unie, door elke verwijderingsmaatregel in de in deze 

bepaling genoemde gevallen afhankelijk te stellen van „dwingende redenen” van openbare veiligheid — 

een aanzienlijk enger begrip dan het begrip „ernstige redenen” in de zin van lid 2 van dit artikel — de op 

dit lid 3 gebaseerde maatregelen duidelijk heeft willen beperken tot „uitzonderlijke omstandigheden”, 

zoals reeds wordt aangekondigd in punt 24 van de considerans van deze richtlijn (arrest Tsakouridis, 

punt 40). 

20 Het begrip „dwingende redenen van openbare veiligheid” veronderstelt niet alleen een aantasting van 

de openbare veiligheid, maar ook dat deze aantasting bijzonder ernstig is, hetgeen tot uiting komt door 

het gebruik van de woorden „dwingende redenen” (arrest Tsakouridis, reeds aangehaald, punt 41). 

21 Tevens zij eraan herinnerd dat het recht van de Unie de lidstaten met betrekking tot de beoordeling 

van gedragingen die in strijd met de openbare veiligheid kunnen worden geacht, geen uniforme 

waardeschaal oplegt (zie naar analogie arrest van 20 november 2001, Jany e.a., C-268/99, Jurispr. blz. 

I-8615, punt 60). 

22 Volgens de bewoordingen van artikel 28, lid 3, van richtlijn 2004/38 worden de dwingende redenen 

van openbare veiligheid „door de lidstaten gedefinieerd”. 

23 De lidstaten blijven in wezen weliswaar vrij om de eisen van de openbare orde en de openbare 

veiligheid af te stemmen op hun nationale behoeften, die per lidstaat en per tijdsgewricht kunnen 

verschillen, maar die eisen moeten, met name omdat zij een afwijking van het fundamentele beginsel 

van vrij verkeer van personen rechtvaardigen, restrictief worden opgevat, zodat de inhoud ervan niet 

eenzijdig door de onderscheiden lidstaten kan worden bepaald zonder controle door de instellingen van 

de Europese Unie (zie met name arresten van 10 juli 2008, Jipa, C-33/07, Jurispr. blz. I-5157, punt 23, 

en 17 november 2011, Gaydarov, C-430/10, Jurispr. blz. I-11637, punt 32, en Aladzhov, C-434/10, 

Jurispr. blz. I-11659, punt 34). 

[…] 

33 Gelet op een en ander moet op de vraag worden geantwoord dat artikel 28, lid 3, sub a, van richtlijn 

2004/38 aldus moet worden uitgelegd dat de lidstaten mogen oordelen dat strafbare feiten als die welke 

zijn genoemd in artikel 83, lid 1, tweede alinea, VWEU een buitengewoon ernstige inbreuk vormen op 

een fundamenteel belang van de samenleving, die een rechtstreekse bedreiging kan vormen voor de 

gemoedsrust en de fysieke veiligheid van de bevolking en dus kan vallen onder het begrip „dwingende 

redenen van openbare veiligheid”, op grond waarvan een maatregel van verwijdering overeenkomstig 

artikel 28, lid 3, van richtlijn 2004/38 kan worden gerechtvaardigd, op voorwaarde dat de wijze waarop 

dergelijke strafbare feiten zijn gepleegd, bijzonder ernstige kenmerken vertoont. Het staat aan de 

verwijzende rechter om dit na te gaan aan de hand van een individueel onderzoek van het concrete 

geval dat bij hem aanhangig is.” 

Verweerder benadrukt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris in casu een grondige analyse van 

de feiten heeft uitgevoerd. 

Het beroepsverbod, waarnaar verzoekende partij verwijst en dat overeenkomstig de Strafwet werd 

opgelegd, beoogt de bescherming van de nationale veiligheid en het vermijden van een herhaling van 

gelijkaardige feiten, maar heeft een volstrekt andere finaliteit dan de vreemdelingenwetgeving, die tot 

doel heeft om de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen te regelen. 

De beoordeling die door de gemachtigde van de Staatssecretaris werd gemaakt, steunt op een 

inschatting van de gepleegde feiten, en het risico dat daaruit volgt voor de samenleving, en dat niet 

noodzakelijk samenvalt met de vraag of al dan niet een beroepsverbod werd opgelegd. 

Het is niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de Staatssecretaris om te oordelen dat, 

specifiek gelet op de ernst van de feiten en gelet op het feit dat deze feiten werden gepleegd met 

geldgewin voor ogen, verzoekende partij een gevaar vormt voor de Belgische samenleving, waarbij die 

maatschappij het best beschermd wordt door een verwijdering van verzoekende partij van het Belgisch 

grondgebied. 

Dienaangaande dient tevens (andermaal) te worden opgemerkt dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris uiteraard niet gehouden is om de motieven van zijn motieven te vermelden (R.v.St., nr. 

165.918 dd. 13.12.2006). 

Uit de uitvoerige motieven van de bestreden beslissing blijkt heel duidelijk om welke redenen de 

gemachtigde van de Staatssecretaris heeft beslist tot het afgeven van een inreisverbod voor 8 jaar. 
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Verweerder benadrukt bovendien dat een beroepsverbod voor 7 jaar geen bewijs levert van het feit dat 

verzoekende partij geen ernstig, reëel en actueel risico inhoudt op een nieuwe schending van de 

openbare orde. 

De gemachtigde is tot deze vaststelling gekomen door rekening te houden met het winstgevende 

karakter van de misdadige activiteiten. 

In een tweede onderdeel acht verzoekende partij deze bepalingen geschonden doordat er niet 

uitdrukkelijk zou zijn gemotiveerd over de noodzaak om een verbod gedurende een dermate lange 

termijn op te leggen. 

Ter zake laat verweerder gelden dat uit het eerste lid van artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet 

blijkt dat de duur van het inreisverbod wordt vastgesteld “door rekening te houden met alle 

omstandigheden van elk geval”. 

Uit de beslissing aangaande het bepalen van de duur van het inreisverbod moet derhalve een 

onderzoek naar of afweging van de specifieke omstandigheden van het geval blijken (cf. RvS nr. 

227.900 dd. 26 juni 2014). Derhalve is een specifieke motivering vereist die de gekozen duur van het 

opgelegde inreisverbod verantwoordt (RvS nrs. 272.898 en 227.900 dd. 26 juni 2013). Dit betekent 

echter niet dat de gemachtigde van de Staatssecretaris moet motiveren waarom niet voor een kortere 

termijn wordt gekozen (R.v.V. nr. 163 926 van 11 maart 2016). 

Verweerder laat gelden dat niet dienstig kan betwist worden dat in de in casu bestreden beslissing op 

gedegen wijze werd gemotiveerd welke specifieke elementen in het dossier van de verzoekende partij 

aanleiding hebben gegeven tot het opleggen van een inreisverbod van 8 jaar. 

Zo motiveerde de gemachtigde van de Staatssecretaris in de bestreden beslissing inzake de volgende 

specifieke omstandigheden: 

- verzoekende partij heeft zich schuldig gemaakt aan BTW-inbreuken op het wetboek over BTW of 

uitvoeringsbesluiten en bedrieglijk faillissement – wegmaking, verbergen of helen van voorwerpen in het 

belang van de gefailleerde, valsheid in geschriften en gebruik, 

- gelet op het winstgevende karakter van de misdadige activiteiten van verzoekende partij bestaat er 

een ernstig, reëel en actueel risico op een nieuwe schending van de openbare orde; 

- ingevolge de ernst van de door verzoekende partij gepleegde feiten betekent het gedrag van 

verzoekende partij een gevaar voor de rust van de burgers evenals voor de handhaving van de 

openbare orde; 

- op de vragenlijst hoorplicht dd. 19.10.2017 heeft verzoekende partij verklaard dat zij familieleden in 

België heeft. Zowel verzoekende partij als zijn partner wisten dat het gezinsleven in België vanaf het 

begin precair was; 

- gelet op het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde, de familiale en 

medische situatie van verzoekende partij en het feit dat verzoekende partij een actuele en werkelijke, en 

voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde vormt, is een inreisverbod van 8 jaar 

proportioneel. 

Nu uit de voormelde motieven van de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris de duur van het inreisverbod heeft bepaald, rekening houdend met alle elementen die 

de specifieke situatie van verzoekende partij kenmerken, kan verzoekende partij niet ernstig voorhouden 

dat geen rekening werd gehouden met alle relevante elementen die de situatie van verzoekende partij 

kenmerken, terwijl de gemachtigde van de Staatssecretaris daarbij ook uitdrukkelijk heeft gemotiveerd 

waarom hij een termijn van 8 jaar in die omstandigheden proportioneel acht. 

Dit geldt des te meer nu verzoekende partij de voormelde motieven bovendien niet betwist. 

In een derde onderdeel acht verzoekende partij deze bepalingen geschonden doordat er geen concrete 

beoordeling zou zijn gemaakt van de gevolgen van het inreisverbod op het familieleven van 

verzoekende partij. Hij is dan ook van oordeel dat de bestreden beslissing is genomen in strijd met 

artikel 8 EVRM. 

Verweerder laat gelden dat de verzoekende partij met haar kritiek de inhoud van de in casu bestreden 

beslissing miskent. 

Uit de bestreden beslissing blijkt immers dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie rekening heeft gehouden met het door de verzoekende partij voorgehouden privé- en 

gezinsleven: 

“In zijn vragenlijst hoorplicht ingevuld op 19.10.2017 heeft betrokkene verklaard familieleden (ouders, 

vrouw en minderjarige zoon) in België te hebben. 

Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk 

van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 

8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 lid 1 van het 

EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven 

in de betekenis van artikel 8 van het EVRM. 



  

 

RvV X - Pagina 13 van 19 

Zijn vrouw heeft op 16.11.2017 een aanvraag van verklaring van inschrijving ingediend. Zowel 

betrokkene als zijn partner, wisten verder dat het gezinsleven in België vanaf het begin precair was, 

gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. Bovendien het feit dat de familieleden van 

betrokkene in België verblijven, kan niet worden behouden in het kader van de bepalingen van artikel 

8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van het land 

schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 8 van 

het EVRM blijkt dat het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven niet absoluut is.” 

Verzoekende partij kan bezwaarlijk voorhouden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging bij het nemen van de bestreden beslissing geen 

rekening heeft gehouden met de familiale en sociale situatie van verzoekende partij. 

Verweerder laat hierbij nog gelden dat verzoekende partij in gebreke blijft aan te geven met welke 

bijkomende elementen de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging ten onrechte geen rekening zou gehouden hebben. 

In zoverre de verzoekende partij een schending voorhoudt van artikel 8 EVRM, laat verweerder gelden – 

los van de vraag of er sprake is van een beschermenswaardige relatie – in casu geen toetsing aan de 

hand van artikel 8, tweede lid EVRM dient te gebeuren. 

Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden 

beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.” 

(zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011) 

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. 

Verzoekende partij voert geen hinderpalen aan die zouden verhinderen dat haar partner en minderjarige 

zoon (die eveneens houder zijn van de Nederlandse nationaliteit) haar vergezellen naar Nederland. 

Verweerder wijst erop dat, voor zover de partner en minderjarige zoon van verzoeker hem niet zouden 

vergezellen bij zijn terugkeer naar Nederland (wat dan de eigen keuze zou zijn van verzoeker en zijn 

partner), moderne communicatiemiddelen verzoekende partij in staat kunnen stellen om tijdens de 

scheiding in nauw contact te blijven met haar partner en minderjarige zoon en het voorgehouden 

gezinsleven met hen verder te onderhouden (zie naar analogie R.v.V. nr. 106.307 dd. 03.07.2013). 

“In casu wijst de verzoeker slechts op het gegeven dat hij ‘inmiddels een duurzame relatie onderhoudt 

met de Belgische onderdaan mevrouw H.S.D., met wie hij reeds geruime tijd samenwoont’, doch laat hij 

na concrete hinderpalen aan te voeren voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en 

effectief gezinsleven met zijn Belgische partner elders. 

(…) 

De bestreden beslissing verhindert niet dat zijn partner hem bezoekt in het land van herkomst of elders. 

Verder kunnen moderne communicatietechnologieën de verzoeker in staat stellen om tijdens de 

scheiding in nauw contact te blijven met zijn partner en de banden met haar verder te onderhouden 

(EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100)” (R.v.V. nr. 141.063 dd. 16.03.2015) 

Zie ook: 

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. 

Verzoekende partij toont met het loutere betoog dat haar verloofde ‘omwille van persoonlijke redenen 

onmogelijk naar Turkije kan’ niet aan dat er ernstige hinderpalen zij die haar beletten om met haar 

verloofde Y.A. in haar land van herkomst te ver blijven en maakt evenmin aannemelijk dat zij enkel in 
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België met haar [verloofde] kan samenleven. De Raad wijst erop dat het aan verzoekende partij en haar 

(toekomstige) partner toekomt aan de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een eigen 

inkleuring te gegeven, waarbij de partner van verzoekende partij haar zou kunnen vergezellen naar haar 

land van herkomst, in casu Turkije. Het is immers inherent aan een grensoverschrijdende relatie dat één 

van beide partners, indien men een gezinsleven wenst uit te bouwen, de verankering in zijn land van 

herkomst, of legaal verblijf, in grote mate verliest. Verzoekende partij toont op generlei wijze aan 

waarom haar partner in de volstrekte onmogelijkheid zou zijn samen met haar een gezinsleven in 

Turkije uit te bouwen. Deze elementen laten prima facie toe te besluiten dat er geen positieve 

verplichting lijkt te bestaan in hoofde van de Belgische overheid en er geen onoverkomelijke hinderpalen 

lijken te zijn om het gezinsleven elders verder te zetten.” (R.v.V. nr. 93.229 dd. 10.12.2012) 

Verzoekende partij toont alleszins niet aan dat zij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het 

niet mogelijk zou zijn om een gezinsleven te ontwikkelen of verder te zetten in haar land van herkomst 

of elders. Er blijkt derhalve hoe dan ook niet dat er sprake is van een effectieve inmenging in het 

gezinsleven van verzoekende partij of dat op de gemachtigde van de staatssecretaris enige, uit artikel 8 

van het EVRM voortvloeiende, positieve verplichting zou rusten om verzoekende partij toe te laten tot 

een verblijf op het Belgisch grondgebied. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

bevestigt dit uitdrukkelijk in de bestreden beslissing, daar waar zij stelt dat het inreisverbod niet 

disproportioneel is ten aanzien van de familiale situatie van verzoekende partij zoals voorzien in artikel 8 

EVRM, aangezien zowel verzoekende partij als haar partner wisten dat het gezinsleven in België vanaf 

het begin precair was gelet op de illegale verblijfssituatie van verzoekende partij in België en dat 

verzoekende partij inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van het land schaden. 

Daarenboven blijkt uit het administratief dossier dat verzoekende partij sedert minstens 2012 illegaal in 

België verblijft. De voorgehouden relatie met zijn echtgenote werd bijgevolg opgebouwd tijdens illegaal 

verblijf. 

Ook om die reden kan geen positieve verplichting in hoofde van de Belgische Staat worden 

weerhouden. 

Zie ook: 

“Zij heeft haar gezinsleven in België volledig uitgebouwd in illegaal verblijf. Verzoekster kan niet 

verwachten dat de Belgische Staat in die omstandigheden een positieve verplichting zou hebben om 

haar toe te laten verder op het grondgebied te verblijven. Het Europees Hof toont zich streng t.a.v. 

vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair verblijf een relatie hebben aangegaan of een 

gezinsleven hebben opgebouwd.” (R.v.V. nr. 135.172 dd. 17.12.2014) 

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen. 

Voorts, en dit ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij diverse 

gelegenheden aan heeft herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; 

EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden 

geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen 

gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging 

op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, 

§ 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van 

de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de 

binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila 

Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 

mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om 

de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen dat het belang van de staat voorrang 

heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie R.v.St. nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 

1992, z.p.). 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007). 

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.) 

De bestreden beslissing heeft inderdaad niet tot gevolg dat de verzoekende partij definitief van haar 

partner en haar minderjarige zoon wordt gescheiden, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te verlaten 

met de mogelijkheid er terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige 

documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk, en na het verstrijken van de termijn van het 

inreisverbod. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied 
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binnen te komen en er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te voldoen aan de door de 

Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 

04.05.2007, R.v.V. nr. 4.070 dd. 27.11.2007). 

“Het bestreden bevel leidt niet noodzakelijk tot een definitieve verwijdering. Het heeft enkel tot gevolg 

dat verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat 

voldaan is aan in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. Het bestreden bevel sluit niet uit dat de 

verzoeker de opheffing van het hiermee gepaarde inreisverbod vraagt op grond van artikel 74/12 van de 

vreemdelingenwet en vervolgens een visum aanvraagt met het oog op eventuele gezinshereniging in 

België. 

De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 

van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoeker niet in die mate dat er sprake 

kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM.” (R.v.V. nr. 150.973 dd. 18.08.2015) 

Terwijl de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging bovendien in de bestreden beslissing opmerkt dat het verzoekende partij vrij staat om 

op eender welk moment gedurende de komende acht jaar een opschorting of opheffing te vragen van 

het inreisverbod in het kader van haar recht op gezins- en familiaal leven. 

Tot slot houdt verzoekende partij nog voor dat de bestreden beslissing een loutere uiteenzetting geeft 

over artikel 8 EVRM, zonder concreet de individuele feitelijke situatie van verzoekende partij te 

onderzoeken. 

Verweerder benadrukt dat deze kritiek feitelijke grondslag mist. 

In de bestreden beslissing heeft de gemachtigde immers expliciet rekening gehouden met het gegeven 

dat verzoekende partij familieleden heeft in België en dat het gezinsleven in België precair was gelet op 

de illegale verblijfssituatie van verzoekende partij in België. 

Die motivering is afgestemd op de individuele situatie van verzoekende partij. Er is dan ook geenszins 

sprake van een stereotiepe en louter theoretische motivering. 

Tevens dient te worden opgemerkt dat zelfs indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte- en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

is gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171, RvS 27 juni 2007, nr.172.821, e.a.). 

Zie in die zin: 

“Waar verzoekers zich beklagen over het feit dat de beslissing een standaardmotivering zou bevatten, 

merkt de Raad op dat dit hoegenaamd niet het geval is omdat de beslissing wel degelijk werd 

geïndividualiseerd. Bovendien betekent het loutere feit dat een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, op zich nog niet dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (cf. RvS 27 

oktober 2006, nr. 164.171 en RvS 27 juni 2007, nr. 172.821).” (R.v.V. nr. 167.163 dd. 3 mei 2016) 

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

Verzoekende partij houdt nog voor dat de gemachtigde niet heeft aangegeven waarom er sprake is van 

een illegale verblijfssituatie. 

Verweerder benadrukt dat verzoekende partij zelf weet dat hij nooit een poging heeft ondernomen om 

zijn verblijf in België te regulariseren terwijl hij reeds sinds 2012 in het Rijk verblijft. 

De gemachtigde is niet verplicht evidente zaken te motiveren. 

Zie ook: 

“Er dient evenwel te worden benadrukt dat zaken die evident zijn niet moeten worden toegelicht. 

Wanneer een vreemdeling door zijn handelen te kennen geeft hoe dan ook niet van plan te zijn om een 

termijn om vrijwillig het grondgebied te verlaten te respecteren en dit in het verleden ook niet deed, dan 

kan hij niet verwachten dat een bestuur – dat reeds wees op het feit dat verzoekster geen gevolg gaf 

aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten – nog bijkomende toelichtingen verstrekt omtrent 

het niet toekennen van een termijn om het land vrijwillig te verlaten. 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet of 

in de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond.” (R.v.V. nr. 138.721 dd. 18.02.2015) 

Bovendien werd verzoekende partij reeds op 29.12.2017 een bevel om het grondgebied te verlaten met 

het vasthouding met het oog op verwijdering betekend. In die beslissing, die aan verzoekende partij ter 

kennis is gebracht, wordt uitdrukkelijk gemotiveerd omtrent het illegaal verblijf van verzoeker. 

Verzoekende partij kan dan ook niet dienstig voorhouden dat hij niet zou weten waarom zijn verblijf in 

het Rijk illegaal zou zijn. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat een inreisverbod (bijlage 13sexies) aan de 

verzoekende partij diende te worden betekend. 
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De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel incluis.[…]” 

 

3.3.  De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

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

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Het 

loutere feit dat een beslissing formeel is gemotiveerd, betekent niet dat een verzoekende partij geen 

kritiek meer zou kunnen leveren op die formele motivering. Zelfs al is een beslissing formeel 

gemotiveerd, en zelfs al kent de verzoekende partij aldus de motieven, dan nog kan die verzoekende 

partij kritiek uiten op het feit dat de motivering niet afdoende is (cf. RvS, 18 maart 2010, nr. 202.029). 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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). 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

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

 

3.4. Artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“De minister of zijn gemachtigde kan de in de artikelen 43, § 1, eerste lid, 2°, en 44bis, bedoelde 

beslissingen koppelen aan een inreisverbod voor het grondgebied van het Rijk, waarvan de duur door 

hem wordt vastgesteld, rekening houdend met alle omstandigheden van elk geval. 

 

De duur van het inreisverbod mag vijf jaar niet overschrijden, behalve indien de burger van de Unie of 

zijn familielid een ernstige bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid.” 

 

3.5. Vermits artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet een omzetting vormt van richtlijn 2004/38/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en 

verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (Memorie 

van toelichting, Parl.St. Kamer 2016-2017, DOC 54 2215/001, p. 32), en meer bepaald de artikelen 27 

en 28 ervan, past het te wijzen op relevante rechtspraak van het Hof van Justitie.  

 

3.6. In zijn rechtspraak licht het Hof van Justitie toe dat het begrip “openbare orde” hoe dan ook, naast 

de verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, veronderstelt dat er 

sprake is van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang 

van de samenleving aantast. Verder moeten “ernstige redenen van openbare orde” worden onder-

scheiden van gewone “redenen van openbare orde” en “dwingende redenen van openbare orde”. 

“Ernstige redenen” vertalen het idee dat de omstandigheden van het geval een belangrijkere graad van 

ernst moeten vertonen dan de gewone “redenen” terwijl “dwingende redenen” vereisen dat de 

omstandigheden van het geval nog ernstiger zijn (Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2016-2017, 

DOC 54 2215/001, p. 23 met verwijzing naar rechtspraak van het Hof van Justitie; zie ook Hof van 

Justitie 22 mei 2012, C-348/09, P.I., pt. 19).  

 

3.7. Er kunnen naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling niet automatisch beperkende 

maatregelen worden opgelegd, zonder dat rekening wordt gehouden met het persoonlijke gedrag van 

degene die zich aan het strafbare feit schuldig heeft gemaakt, of met het gevaar dat hij voor de 

openbare orde oplevert. Het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling doet slechts ter zake voor 

zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, het bestaan blijkt van een 

persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt. Hierbij stelt het Hof van 

Justitie dat in het algemeen de vaststelling van een bedreiging van die aard weliswaar inhoudt dat bij de 

betrokkene een neiging bestaat om dit gedrag in de toekomst te handhaven, doch dat het ook mogelijk 
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is dat het enkele feit van het voorafgaand gedrag voldoet aan de voorwaarden voor een dergelijke 

bedreiging van de openbare orde (HvJ 27 oktober 1977, C-30/77, Bouchereau). 

 

3.8. Verzoeker betoogt ter ondersteuning van de schending van de materiële motiveringsplicht dat het 

inreisverbod – in strijd met rechtspraak van het Hof van Justitie – slechts bijna uitsluitend is gestoeld op 

één enkele strafrechtelijke veroordeling. In dit verband valt verzoeker over het gegeven dat de 

verwerende partij niet afdoende heeft gemotiveerd waarom hij een reële, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de maatschappij. Verzoeker preciseert dat 

onbeduidende zinnen zoals het “winstgevende karakter van de misdadige activiteiten” en “de ernst van 

de door verzoeker gepleegde feiten” niet volstaan. Een individueel onderzoek, aldus verzoeker, is 

vereist naar de vraag of hij de neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst voort te zetten, quod non. 

Verzoeker verwijst in deze ook naar het beroepsverbod van zeven jaar dat hem werd opgelegd, 

waarmee in de bestreden beslissing geen rekening werd gehouden.  

 

3.9. De Raad merkt op dat in casu een inreisverbod van acht jaar voorligt, opgelegd aan een 

Unieburger. De gehanteerde maatstaf betreft in deze aldus “ernstige redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid”. Zoals in punt 3.6. uiteengezet, is deze maatstaf te onderscheiden van gewone 

redenen van openbare orde of nationale veiligheid. Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat 

verweerder de bestreden beslissing treft op grond van de volgende overwegingen:  

- een veroordeling op 1 december 2017 door de correctionele rechtbank tot een gevangenisstraf van 

drie jaar met uitstel voor de helft, met onmiddellijke aanhouding, wegens inbreuken op het wetboek over 

BTW of uitvoeringsbesluiten; bedrieglijk faillissement – wegmaking, verbergen of helen van voorwerpen 

in het belang van de gefailleerde; valsheid in geschriften en gebruik – particulieren; 

- het winstgevende karakter van de misdadige activiteiten impliceert een ernstig, reëel en actueel risico 

op een nieuwe schending van de openbare orde; 

- ingevolge de ernst van de gepleegde feiten kan verzoeker een gevaar betekenen voor de rust van de 

burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde;  

- het gedrag van verzoeker betekent een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een 

fundamenteel belang van de maatschappij; 

- de maatschappelijke impact van de gepleegde feiten impliceert dat verzoeker door zijn gedrag geacht 

wordt een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde te vormen.  

 

3.10. De Raad kan verzoeker volgen in zijn standpunt dat voormelde overwegingen niet afdoende zijn 

om hem overeenkomstig artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet een inreisverbod op te leggen. De 

omschrijving in de bestreden beslissing van de door verzoeker gepleegde feiten betreft immers niet 

meer dan een loutere overname van de officiële kwalificatie van de strafbare feiten waarvoor hij werd 

veroordeeld, doch de concrete handelingen en precieze feiten ontbreken. Verweerder meent ten 

onrechte de ernst van de door verzoeker gepleegde feiten klaarblijkelijk louter te kunnen afleiden uit de 

kwalificatie van de gepleegde feiten, waarbij hij het niet noodzakelijk acht ook nog maar de minste 

verduidelijking te geven omtrent de precieze aard van de feiten en de omstandigheden die aan de 

veroordeling ten grondslag liggen en die wijzen op een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging 

vormt voor de openbare orde. Indien verweerder van oordeel is dat de gepleegde feiten dermate ernstig 

zijn dat dit enkele gedrag reeds voldoet aan de voorwaarden voor een reële, actuele en voldoende 

ernstige bedreiging van de openbare orde (cf. HvJ 27 oktober 1977, C-30/77, Bouchereau), kwam het 

hem toe dit uiteen te zetten in de bestreden beslissing, quod non. De Raad stelt nog vast dat het 

administratief dossier geen afschrift van het vonnis van de correctionele rechtbank bevat.  

 

3.11. In deze wijst de Raad erop dat verweerder in zijn nota met opmerkingen ook zelf uitdrukkelijk 

erkent dat het al dan niet voorhanden zijn van redenen van openbare orde geval per geval moet worden 

beoordeeld, rekening houdende met alle omstandigheden van de zaak. Hierbij verduidelijkt verweerder 

dat onder meer rekening moet worden gehouden met “de aard of de omvang van de feiten, de aard en 

ernst van de opgelopen of uitgesproken sancties, de juridische en/of politieke context van de feiten, 

zowel op nationaal als internationaal vlak, de status van het slachtoffer, de graad van verantwoordelijk-

heid of betrokkenheid van betrokkene, de sociale of beroepsstatus van de betrokkene, zijn neiging tot 

herhaling of tot volhouden van zijn gedrag, de modus operandi, enzovoort.” Uit een eenvoudige lezing 

van de bestreden beslissing blijkt dat verweerder, in weerwil van wat hij poneert in zijn nota met 

opmerkingen, geen dergelijke grondige analyse van de situatie heeft gemaakt. Verweerder hamert er in 

zijn nota met opmerkingen op dat de “maatschappelijke impact”, het “winstgevende karakter” en de 

“ernst van de feiten” werden betrokken bij de overwegingen, doch het louter vermelden van deze termen 

in de bestreden beslissing, zonder nadere concrete uitleg, impliceert nog niet dat hiermee ter dege 

rekening werd gehouden, zoals verzoeker terecht opmerkt in zijn synthesememorie. De Raad vindt in de 
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bestreden beslissing geen enkele concrete toepassing van deze begrippen op verzoekers zaak terug. In 

dit verband kan verzoeker ook de verwachting koesteren dat er rekening werd gehouden met het aan 

hem opgelegde beroepsverbod van zeven jaar. Zoals verzoeker immers terecht stelt kan dit element, in 

het licht van de omstandigheden van de zaak zoals ze de Raad bekend zijn, een relevant gegeven 

uitmaken voor de vraag of er een risico bestaat op een nieuwe schending van de openbare orde. Uit 

niets blijkt dat verweerder deze omstandigheid mee heeft betrokken in zijn beoordeling van de vraag of 

er een “ernstig, reëel en actueel risico op een nieuwe schending van de openbare orde” voorhanden is. 

Verweerder voert in de nota met opmerkingen een uitgebreid betoog, waarmee hij tracht aan te tonen 

dat het beroepsverbod geen afbreuk doet aan de vaststelling dat verzoeker een ernstig gevaar voor de 

openbare orde uitmaakt, doch dit betreft slechts een afweging a posteriori, die het gebrek aan een 

afweging in de bestreden beslissing niet kan remediëren. De Raad kan zich, in het kader van zijn 

wettigheidscontrole, voor deze afweging ook niet in de plaats van verweerder stellen.  

 

3.12. Verzoeker oefent verder ook kritiek uit op de overwegingen aangaande zijn persoonlijke 

omstandigheden, waarbij hij in het bijzonder stelt dat niet blijkt dat er rekening werd gehouden met zijn 

medische situatie. In deze heeft verzoeker naar aanleiding van de vragenlijst “hoorrecht” van 19 oktober 

2017 aangegeven dat hij in België een behandeling volgt voor prostaatkanker. In de bestreden 

beslissing wordt de “medische situatie” van verzoeker louter vermeld op het einde van de beslissing, 

waarbij deze situatie wordt geplaatst naast zijn familiale situatie en tegenover het belang van de 

immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde. Er wordt vervolgens aangegeven dat uit 

een afweging van al deze elementen blijkt dat een inreisverbod van acht jaar proportioneel is. Ook wat 

deze omstandigheid betreft, kan de Raad enkel vaststellen dat nergens uit de bestreden beslissing blijkt 

dat concreet rekening werd gehouden met de medische problematiek van verzoeker. Opnieuw dient de 

Raad vast te stellen dat het louter vermelden van het begrip “medische situatie” – in tegenstelling tot wat 

verweerder in de nota met opmerkingen tracht voor te houden – nog niet impliceert dat met de concrete 

medische situatie van verzoeker rekening werd gehouden. Verweerder voert een uitgebreid betoog in de 

nota met opmerkingen, waarmee hij meer concreet ingaat op verzoekers medische problematiek en de 

lopende behandeling, doch dit betreft andermaal slechts een afweging a posteriori, die het gebrek aan 

een afweging in de bestreden beslissing niet kan remediëren. De Raad kan zich, in het kader van zijn 

wettigheidscontrole, voor deze afweging ook niet in de plaats van verweerder stellen. Waar verweerder 

nog het belang van verzoeker bij zijn grief in vraag stelt, omdat hij in zijn gehoorverslag heeft verklaard 

dat hij kan reizen, wijst de Raad erop dat het enkele gegeven dat verzoeker heeft aangegeven een 

terugreis te kunnen ondernemen nog niet impliceert dat hij niet langer enig belang zou kunnen hebben 

bij een grief inzake zijn medische situatie in het kader van een inreisverbod van acht jaar.  

 

3.13. Gelet op bovenstaande, heeft verzoeker aangetoond dat verweerder bij het treffen van de 

bestreden beslissing onvoldoende rekening heeft gehouden met de concrete elementen van de zaak en 

in gebreke is gebleven een gedegen individueel onderzoek te voeren en afdoende te motiveren waarom 

verzoeker een actuele en werkelijke, en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde vormt. 

De loutere overtuiging van verweerder in de nota met opmerkingen, dat er wel degelijk een grondige 

analyse is gebeurd en dat de bestreden beslissing geheel terecht werd getroffen en uitvoerig is 

gemotiveerd, doet hieraan geen afbreuk. Een schending van artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet 

juncto de formele motiveringsplicht juncto de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel 

is aangetoond. Aangezien aangevoerde onderdelen van het middel tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing leiden, is er geen noodzaak tot onderzoek van de overige in het onderzochte 

middel aangehaalde bepalingen of beginselen (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 

2002, nr. 111.881). 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 11 januari 2018 tot het opleggen van een inreisverbod wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig juni tweeduizend achttien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


