
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 206 532 van 5 juli 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. SAMPERMANS 

Koningin Astridlaan 46 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 

15 februari 2018 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 9 

februari 2018 tot afgifte van een inreisverbod van drie jaar (twee bijlagen 13sexies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 april 2018. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. SAMPERMANS 

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

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 16 juni 2012 dienen de verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

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

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

 

Op 23 mei 2013 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) dat 

de aanvraag van 16 juni 2012 onontvankelijk is. De eerste verzoeker dient tegen deze beslissing, alsook 

tegen het bijbehorende bevel om het grondgebied te verlaten van 23 mei 2013 een beroep in bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij ’s Raads arrest nr. 186 100 van 27 april 

2017 wordt dit beroep verworpen. 
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Op 9 februari 2018 beslist de gemachtigde ten aanzien van beide verzoekers tot de afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten, met vasthouding met het oog op verwijdering (twee bijlagen 

13septies). 

 

Op 9 februari 2018 beslist de gemachtigde tevens om beide verzoekers een inreisverbod van drie jaar 

op te leggen.  

 

Deze inreisverboden zijn de thans bestreden beslissingen. Zij werden, onder de vorm van twee bijlagen 

13sexies, aan de verzoekers ter kennis gebracht op 9 februari 2018. 

 

De eerste bestreden beslissing is het inreisverbod dat werd getroffen ten aanzien van de eerste 

verzoeker. Dit inreisverbod is als volgt gemotiveerd: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heter 

Naam : S. 

voornaam : J. 

geboortedatum : (…)1976   

geboorteplaats : (…) 

nationaliteit : Servië 

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 beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 09/02/2018 gaat gepaard met dit inreisverbod 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

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

 

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

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen. om het grondgebied te verlaten (betekend 

op 02/08/2012 30/05/2013,10/03/2015, 2/11/2017 en 05/04/2012 ). Deze beslissingen tot verwijdering 

werden niet uitgevoerd. 

 

Betrokkene werd door de stad Roeselare op 25/04/2012 geïnformeerd over de betekenis van een bevel 

om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het 

kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van 

de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011). 

 

Betrokkene vroeg asiel aan, en diende verschillende aanvragen tot regularisatie in op basis van de 

artikels 9bis en 9ter van de wet van 15/12/1980. 

 

Hoewel er geen gunstig gevolg aan werd gegeven, heeft hij niet getwijfeld om op illegale wijze in België 

te verblijven. Gelet op al deze elementen en op de hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het 

grondgebied te willen verblijven, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel in het belang van de 

immigratiecontroie. Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke omstandigheden 

aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar.” 

 

De tweede bestreden beslissing is het inreisverbod dat werd getroffen ten aanzien van de tweede 

verzoekster en is als volgt gemotiveerd: 
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“Aan de Mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam : S.  

voornaam : S. 

geboortedatum : (…)1975  

geboorteplaats : (…) 

nationaliteit : Servië en Montenegro 

 

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 beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 09/02/2018 gaat gepaard met dit inreisverbod 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

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

 

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

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen. om het grondgebied te verlaten (betekend 

op 02/08/2012 30/05/2013,10/03/2015, 2/11/2017 en 05/04/2012 ). Deze beslissingen tot verwijdering 

werden niet uitgevoerd. 

 

Betrokkene werd door de stad Roeselare op 25/04/2012 geïnformeerd over de betekenis van een bevel 

om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het 

kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van 

de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011). 

 

Betrokkene vroeg asiel aan, en diende verschillende aanvragen tot regularisatie in op basis van de 

artikels 9bis en 9ter van de wet van 15/12/1980. 

 

Hoewel er geen gunstig gevolg aan werd gegeven, heeft hij niet getwijfeld om op illegale wijze in België 

te verblijven. Gelet op al deze elementen en op de hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het 

grondgebied te willen verblijven, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel in het belang van de 

immigratiecontroie. Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke omstandigheden 

aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De verzoekers hebben de griffie van de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de 

vreemdelingenwet, er tijdig van in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wensen neer te leggen. 

 

Dienvolgens wordt de procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. 

 

2.2. Aan de verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste en enig middel voeren de verzoekers de schending aan van artikel 74/11, § 1, eerste lid 

van de vreemdelingenwet, van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de 

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

wet van 29 juli 1991), van de materiële motiveringsplicht en van het redelijkheidsbeginsel als beginsel 

van behoorlijk bestuur. 
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Het middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“Artikel 74/11 §1 van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

 

“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 de 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 

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. 

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.” 

 

Artikel 74/11§2, tweede lid van de Vreemdelingenwet voorziet dat de gemachtigde van de minister cq. 

Staatssecretaris zich omwille van humanitaire redenen kan onthouden van het opleggen van een 

inreisverbod in individuele gevallen. Het is dus duidelijk dat met betrekking tot het opleggen van een 

inreisverbod er wel degelijk een discretionaire bevoegdheid is toegekend aan verwerende partij. 

 

Verzoekers hebben aldus zeker een belang bij de vernietiging van het hen opgelegde inreisverbod. 

 

In casu werd er aan de verzoekende partij een inreisverbod opgelegd omdat betrokken geen gevolg 

hadden gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

Verzoekers verblijven, samen met hun twee kinderen, reeds meer als negen jaar op het Belgisch 

grondgebied. Hun jongste kind is tevens schoolplichtig, hij heeft steeds onderwijs in België genoten. Dat 

verzoekers dus ouders zijn van een kind dat in België naar school gaat. Dat de verplichting een 

schooljaar te onderbreken om dit in een vreemd land, in een verschillende taal en in een andere 

schoolstelsel opnieuw op te nemen, een omstandigheid uitmaakt die het voor een kind en zijn ouders 

bijzonder moeilijk maakt terug te keren naar hun land van herkomst. S. A. heeft steeds onderwijs in het 

Nederlands genoten, een terugkeer voor hem zou uitermate disproportioneel en nadelig zijn. 

 

Het is duidelijk dat het sociaal leven van heel het gezin in België verankerd ligt. Het gezin verblijft meer 

dan negen jaar op het Belgisch grondgebied en zij hebben zich uitstekend geïntegreerd. 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op 

te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip 

afdoende impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. 

 

Bovendien schendt de Dienst Vreemdelingenzaken in de bestreden beslissing de redelijkheidsplicht. 

 

Er kan immers afgezien worden van het opleggen van een inreisverbod om humanitaire redenen. 

 

Voor zover verwerende partij zou opmerken dat verzoekers steeds om de opheffing van het inreisverbod 

zouden kunnen vragen, dient te worden opgemerkt dat deze mogelijkheid tot opheffing van een 

inreisverbod slechts theoretisch is, en dat verzoekers in de praktijk geen enkele garantie hebben dat zij 

na een periode van drie jaar terug toegelaten zullen worden op het Belgisch grondgebied. Tevens moet 

er naar de belangen van hun kinderen worden gekeken, zij worden losgerukt uit hun vertrouwde 

omgeving en worden in de onmogelijkheid gesteld om hun leven/school gedurende enkele jaren verder 

in België op te bouwen, voor hun heeft de bestreden beslissing zeer vergaande nadelige gevolgen. 

 

Aangezien in de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd wordt waarom het inreisverbod wordt 

opgelegd voor de duur van drie jaar, werd de materiële motiveringsplicht geschonden. 

 

Door verzoekers het verbod op te leggen om gedurende drie jaar het Belgische grondgebied te 

betreden, worden verzoekers bovendien ontrukt aan de samenleving waarin zij gedurende de voorbije 
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jaren duurzaam verankerd raakten. Verzoekers hebben een gezinsleven in België uitgebouwd, voor hun 

kinderen is het belangrijk dat zij hun leven in België verder uitbouwen en bijdrage aan de Belgische 

samenleving.” 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 

tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de 

bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op 

te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een ‘afdoende’ wijze. Het afdoend 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

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

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

De Raad stelt vast dat de thans bestreden beslissingen op duidelijke wijze het determinerende motief 

aangeven, in rechte en in feite, op grond waarvan de beslissingen zijn genomen. In de motivering van 

de beide bijlagen 13sexies wordt immers verwezen naar de toepasselijke rechtsregel met name artikel 

74/11 van de vreemdelingenwet en het feit dat een inreisverbod wordt opgelegd omdat de verzoekers 

geen gevolg hebben gegeven aan een aantal eerdere beslissingen tot verwijdering betekend op 2 

augustus 2012, 30 mei 2013, 10 maart 2015, 2 november 2017 en 5 april 2012. De bestreden aktes 

bevatten tevens een uitdrukkelijke motivering met betrekking tot de duur van het inreisverbod. 

Hieromtrent wordt gemotiveerd dat de verzoekers meerdere verblijfsaanvragen (asiel en niet-asiel) 

hebben ingediend waaraan geen gunstig gevolg werd gegeven, terwijl de verzoekers desondanks niet 

hebben getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Ook wordt gesteld, in verwijzing naar alle 

genoemde elementen met inbegrip van het gegeven dat de verzoekers geen gevolg gaven aan vijf 

eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten, dat de verzoekers hardnekkig zijn om illegaal op het 

grondgebied te willen verblijven zodat een inreisverbod van drie jaar proportioneel is in het belang van 

de immigratiecontrole. Onderzoek van het dossier geeft volgens de gemachtigde geen blijk van 

elementen die kunnen leiden tot het opleggen van een termijn minder dan drie jaar. Met de vage kritiek 

dat in de bestreden beslissingen niet afdoende wordt gemotiveerd waarom een inreisverbod van drie 

jaar wordt opgelegd, tonen de verzoekers niet aan de hierboven besproken motieven niet pertinent of 

draagkrachtig zijn om een inreisverbod van drie jaar op te leggen.  

 

De verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op 

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de door hen bestreden beslissingen zijn genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele 

motiveringsplicht.  

 

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

verzoekers dwalen bovendien in hun standpunt dat een gebrek aan afdoende motivering een schending 

kan inhouden van de materiële motiveringsplicht. De afdoende motivering betreft immers de formele 

motiveringsplicht, die van de materiële motiveringsplicht moet worden onderscheiden. Een gebrek aan 

een afdoende formele motivering in de bestreden beslissingen zelve, zou het overigens de verzoekers 

onmogelijk maken om uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden, met name zouden zij 

alsdan niet kunnen nagaan of de bestreden beslissingen steunen op motieven die deugdelijk zijn om tot 

die beslissingen te komen.  

 

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat het 

redelijkheidsbeginsel hem niet toestaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301). 
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Het onderzoek naar het redelijkheidsbeginsel gebeurt in het licht van de toepasselijke wetsbepaling, met 

name artikel 74/11 van de vreemdelingenwet waarvan de verzoekers eveneens de schending 

aanvoeren. 

 

Artikel 74/11 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1 

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

omstandigheden van elk geval. 

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

gevallen: 

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

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

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. 

§ 2 

De minister of zijn gemachtigde onthoudt zich er van een inreisverbod op te leggen wanneer hij het 

verblijf van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 61/3, § 3, of 61/4, § 2 beëindigt, 

onverminderd § 1, tweede lid, 2°, op voorwaarde dat hij geen gevaar vormt voor de openbare orde of 

nationale veiligheid. 

De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in 

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen. 

§ 3 […]” 

 

De verzoekers stellen dat de bestreden beslissingen onredelijk zijn omdat op grond van humanitaire 

redenen kan worden afgezien van het opleggen van een inreisverbod. In dit kader verwijzen zij naar een 

verblijf van negen jaar in België, waar zij zich uitstekend zouden hebben geïntegreerd en waar hun 

sociaal leven zou zijn verankerd. 

 

De verzoekers stellen verder dat zij ouders zijn van een kind dat in België naar school gaat. Hierbij 

lichten zij toe dat de verplichting om een schooljaar te onderbreken een omstandigheid uitmaakt die het 

voor een kind en zijn ouders bijzonder moeilijk maakt om terug te keren naar het land van herkomst. De 

jongste zoon zou steeds onderwijs hebben genoten in het Nederlands, zodat een terugkeer voor hem 

uitermate disproportioneel zou zijn. Wat deze argumentatie betreft, merkt de Raad op dat de thans 

bestreden beslissingen op zich niet inhouden dat de verzoekers en hun kinderen moeten terugkeren 

naar hun land van herkomst. De thans bestreden beslissingen houden enkel in dat de verzoekers, nadat 

zij daadwerkelijk het grondgebied van de Schengenstaten hebben verlaten, er niet kunnen terugkeren of 

verblijven voor een periode van drie jaar. De terugkeerverplichting en de verwijdering liggen vervat in de 

beslissingen van 9 februari 2018 houdende bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering (bijlagen 13septies). In deze bijlagen 13septies wordt op omstandige wijze 

gemotiveerd omtrent het school lopen van de kinderen in België. Aangezien de verzoekers tegen deze 

verwijderingsbeslissingen geen rechtsmiddel hebben aangewend, zijn zij definitief en staan zij dus in 

rechte vast. De verzoekers kunnen dan ook in het kader van het voorliggende beroep geen betwisting 

voeren omtrent de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst. De kritiek die 

dienaangaande naar voor wordt gebracht, is niet gericht tegen de thans bestreden beslissingen en hij is 

dus niet ontvankelijk.  

 

Voorts dient te worden vastgesteld dat de verzoekers zelf erkennen dat zij een inreisverbod hebben 

gekregen omdat zij geen gevolg gaven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten. De Raad 

wijst er in dit kader op dat het eerste lid van artikel 74/11, § 1, eerste lid, van de vreemdelingenwet 

slechts bepaalt dat de duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de 

specifieke omstandigheden van elk geval, niet de vaststelling of al dan niet een inreisverbod kan 

opgelegd worden op zich. Uit het tweede lid van voormelde bepaling blijkt vervolgens duidelijk dat de 

beslissing tot verwijdering in twee gevallen met een inreisverbod van maximum drie jaar gepaard gaat. 

De Raad benadrukt dat wanneer een vreemdeling zich in het geval van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° 
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of 2° van de vreemdelingenwet bevindt - zoals in casu de verzoekers zich in het geval van artikel 74/11, 

§ 1, tweede lid, 2° bevinden en geenszins betwisten dat zij geen gevolg gegeven hebben aan eerdere 

bevelen - de wet de oplegging van een inreisverbod principieel voorziet. Waar artikel 74/11, § 2, tweede 

lid van de vreemdelingenwet voorziet dat de gemachtigde zich in individuele gevallen en omwille van 

humanitaire redenen “kan” onthouden van het opleggen van een inreisverbod, blijkt uit de term “kan” dat 

het gaat om een uitzonderingsbepaling ten opzichte van de algemene regel dat er in de gevallen 

voorzien in artikel 74/11, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet een inreisverbod moet worden 

afgeleverd. De verzoekers maken met hun vage en niet met enig begin van bewijs onderbouwde 

beweringen niet concreet aannemelijk dat er in hun geval dwingende humanitaire redenen zouden zijn 

om af te zien van de principiële verplichting om hen een inreisverbod op te leggen. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt voorts dat de verzoekers vanaf begin 2012 vijf maal 

werden bevolen om het grondgebied te verlaten, en dat zij aan deze bevelen geen gevolg gaven. Het 

gegeven dat een vreemdeling in het verleden reeds meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten 

naast zich heeft neergelegd, is een element dat redelijkerwijze in aanmerking kan worden genomen om 

een inreisverbod van drie jaar op te leggen (RvS 22 maart 2016, nr. 234.226). Met hun vage 

bemerkingen omtrent het verblijf van negen jaar en de integratie in België, weerleggen de verzoekers op 

geen enkele wijze dat zij sinds 2012 verzuimd hebben om gevolg te geven aan de hen betekende 

bevelen om het grondgebied te verlaten. De verzoekers betwisten verder ook niet dat al hun 

verblijfsaanvragen negatief werden afgesloten. Het gaat dan ook geenszins elke redelijkheid te buiten 

om te oordelen dat aan de verzoekers, in het belang van de immigratiecontrole, een inreisverbod van 

drie jaar wordt opgelegd omdat uit de voorliggende gegevens blijkt dat zij hardnekkig op illegale wijze in 

België hebben willen verblijven. De verzoekers maken niet concreet aannemelijk waarom hun langdurig 

illegaal verblijf zou moeten primeren op het legitieme belang van de immigratiecontrole.  

 

Gelet op hetgeen voorafgaat, kan niet worden vastgesteld dat de gemachtigde ten onrechte geen 

gebruik heeft gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid om op grond van artikel 74/11, § 2, tweede 

lid van de vreemdelingenwet af te zien van het opleggen ervan wegens humanitaire redenen.  

 

Tevens moet worden vastgesteld dat de gemachtigde zich geenszins heeft gestoeld op het motief van 

de mogelijkheid tot opheffing van een inreisverbod. Er valt dan ook niet te begrijpen waarom verzoekers 

stellen dat zij geen enkele garantie hebben dat zij na een periode van drie jaar toegelaten zullen worden 

op het Belgisch grondgebied. Thans betreft het inreisverboden van drie jaar, zodat de bestreden 

beslissingen voor de verzoekers bij het verstrijken van die termijn uiteraard niet langer een verbod van 

toegang en verblijf op het grondgebied van de lidstaten inhouden. Uiteraard zullen de verzoekers indien 

hun inreisverbod is verstreken en zij een toelating wensen tot verblijf op het Belgisch grondgebied 

daarvoor een legale weg dienen te bewandelen. Waar de verzoekers nog wijzen op het feit dat zij 

worden ontrukt aan een samenleving waarin zij gedurende de voorbije jaren duurzaam lokaal 

verankerden, hebben de verzoekers zich niet de minste moeite getroost dit enigszins te concretiseren. 

Het komt de Raad niet toe in het administratief dossier te gaan zoeken welke elementen van duurzame 

lokale verankering verzoekers zouden kunnen beogen.  

 

Hoe dan ook komt het op grond van duidelijke motieven van de bestreden beslissingen -die niet betwist 

worden door de verzoekers- niet kennelijk onredelijk voor om een inreisverbod van drie jaar op te 

leggen.  

 

De Raad kan niet vaststellen dat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het 

dispositief ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).  

 

Een schending van het redelijkheidsbeginsel of van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet blijkt niet. 

 

Het eerste en enige middel is ongegrond. 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf juli tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. DE GROOTE 

 


