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 nr. 206 622 van 9 juli 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat I. MOHAMMAD 

Franklin Rooseveltlaan 70 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 22 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 6 februari 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 29 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat I. MOHAMMAD verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat A. DE WILDE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 6 februari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing houdende een bevel om het 

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

 

1.2 Op 6 februari 2018 neemt de gemachtigde eveneens een beslissing tot afgifte van een inreisverbod 

(bijlage 13sexies). Dit is de bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan de verzoekende partij ter 

kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“Aan de Heer: 

Naam : I(…) 

voornaam : M(…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : (…) 

nationaliteit : Pakistan 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar 

toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 06/02/2018 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: 

 

estaan en/of; 

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor zwartwerk. (PV zwartwerk zal worden opgesteld door de RSZ) 

 

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

de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

drie jaar 

 

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

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om zonder de daartoe 

vereiste machtiging te werken. Gelet op al deze elementen en op het belang van de immigratiecontrole 

en op de bescherming van de economische en sociale belangen, is een inreisverbod van 2 jaar 

proportioneel. 

 

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

de openbare orde te kunnen schaden. 

 

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

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

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

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1 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 uitspraak op basis van de synthesememorie, behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

2.2 Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet 

kan ingegaan worden op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te 

leggen van de verzoekende partij. 
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 De verzoekende partij voert in een enig middel onder meer de schending aan van artikel 74/11 van 

de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

Zij zet in haar synthesememorie in dit verband het volgende uiteen: 

 

“ (…) 

Het inreisverbod betreft een discretionaire bevoegdheid. Het opleggen van een inreisverbod is een 

mogelijkheid voor verwerende partij. Dit brengt een stengere beoordeling van de motiveringsplicht met 

zich mee (Rvst. Nr. 43.560 van 30 juni 1993, R.W., 1994-1995, noot I. OPDEBEEK). 

 

-Aan verzoeker werd een inreisverbod van drie jaar opgelegd voor het grondgebied België. 

De maximale termijn is 3 jaar. Het is niet duidelijk waarom het inreisverbod 3 jaar bedraagt des te meer 

daar in dezelfde beslissing er wordt gesteld dat een inreisverbod van twee jaar proportioneel is. 

 

Verwerende partij meent dat het gebruik enerzijds van 2 jaar en anderzijds van 3 jaar in de bestreden 

beslissing louter een materiële vergissing is. Uit de bewoordingen blijkt echter dat net 2 jaar als 

proportioneel wordt aanzien in tegenstelling tot het maximale 3 jaar. 

 

Daarenboven wordt volgens art. 74/11 §1 Vw. bepaald dat voor de duur van het inreisverbod rekening 

wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van elk geval, hetgeen uitdrukkelijk in de wet wordt 

vermeld. Bij het onderzoek naar de specifieke omstandigheden dient de Dienst Vreemdelingenzaken het 

evenredigheidsbeginsel indachtig te zijn. In de bestreden beslissing is geen afdoende motivering om de 

maximale termijn van 3 jaar op te leggen voor wat betreft het inreisverbod. De motiveringsplicht wordt 

bijgevolg geschonden. De beslissing is onwettelijk en moet uit het rechtsverkeer gehaald worden. 

 

Daarenboven wordt volgens art. 74/11 §1 Vw. bepaald dat voor de duur van het inreisverbod rekening 

wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van elk geval, hetgeen uitdrukkelijk in de wet wordt 

vermeld. Bij het onderzoek naar de specifieke omstandigheden dient de Dienst Vreemdelingenzaken het 

evenredigheidsbeginsel indachtig te zijn. In de bestreden beslissing is geen afdoende motivering om de 

maximale termijn van 3 jaar op te leggen voor wat betreft het inreisverbod. De motiveringsplicht wordt 

bijgevolg geschonden. De beslissing is onwettelijk en moet uit het rechtsverkeer gehaald worden. 

 

-Daarenboven heeft verweerster deze ingrijpende beslissing genomen zonder dat zij zelfs het PV van de 

sociale inspectie ontvangen heeft, zonder dat zelfs verzoeker de gelegenheid heeft gehad om deze te 

betwisten. Dit betreft een grove schending van het rechtszekerheidsbeginsel en het 

vertrouwensbeginsel. Het onderzoek inzake het vermeend zwart werk is nog steeds bezig. Uiteraard 

wenst verzoeker te werken in België maar niet daar waar hij ten onrechte voor vermeend zwart werk is 

opgepakt. 

(…)” 

 

3.2 In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij het volgende: 

 

“Weerlegging 

 

1 De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde 

wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de 

motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens 

kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij 

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

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

de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden. 

 

De materiële motiveringsplicht verplicht 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, namelijk dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 
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Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is Uw Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. Uw Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet op 

kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen. 

 

2 Uit de motieven van de bestreden beslissing houdende het inreisverbod blijkt duidelijk dat een 

inreisverbod werd uitgevaardigd op grond van art. 74/11, §1, 1° van de Vreemdelingenwet, bepaling die 

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; 

[…]” 

 

In casu werd een inreisverbod opgelegd van 3 jaar, en dit in toepassing van artikel 74/11, § 1, 1° 

Vreemdelingenwet, waarbij uitdrukkelijk wordt gemotiveerd als volgt: 

 

“Betrokkene is op heterdaad betrapt voor zwartwerk. (PV zwartwerk zal opgesteld worden door de RSZ) 

Gezien het karakter van de feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd.” 

 

In de bestreden beslissing wordt bovendien uitdrukkelijk verwezen dat deze gepaard gaat met een 

verwijderingsbeslissing genomen op 06.02.20198 (bijlage 13septies). 

 

Verder wordt duidelijk gemotiveerd waarom verwerende partij overgaat tot het afleveren van een 

inreisverbod van drie jaar: 

 

“Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om zonder de daartoe 

vereiste machtiging te werken. Gelet op al deze elementen en op het belang van de immigratiecontrole 

en op de bescherming van de sociale belangen is een inreisverbod proportioneel. 

 

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

de openbare orde te kunnen schaden. 

 

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

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

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

 

Bovendien komt het gepast voor om er aan te herinneren dat de wet op geen enkele wijze vereist dat de 

feiten waarvoor de vreemdeling aangesproken wordt, beoordeeld moeten worden door een strafrechter 

om te kunnen weerhouden dat een vreemdeling een gevaar zou kunnen uitmaken voor de openbare 

veiligheid. 

 

De materiële vaststellingen zoals vervat in het administratief dossier, zijnde de vaststelling van het 

zwartwerk, is voldoende om te besluiten tot het gevaar dat verzoekende partij uitmaakt voor de 

openbare veiligheid en dit los van elk oordeel of vonnis. Niets staat toe om de waarachtigheid van deze 

vaststellingen te betwisten en verzoekende partij weerhoudt er zich van om de bijzondere procedure te 

doorlopen met de bedoeling deze vaststellingen tegen te spreken. Verwerende partij herinnert er aan 

dat Uw Raad niet bevoegd om een dergelijke beoordeling te maken. Bijgevolg heeft verwerende partij 

geldig kunnen motiveren door de bestreden beslissing te baseren op het controlerapport. 

 

Verzoekende partij geeft overigens, naast enkele feitelijke beweringen waar geen bewijs van voorligt, 

ook geenszins aan met welke specifieke omstandigheden dan wel geen rekening zou zijn gehouden in 

het bepalen van de termijn van het inreisverbod. 

De gemachtigde van de staatssecretaris besloot derhalve geheel terecht dat een inreisverbod van 3 jaar 

aan verzoekende partij moest worden opgelegd. 
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Overeenkomstig artikel 74/11, § 1, 1° Vreemdelingenwet wordt de duur van het inreisverbod vastgesteld 

“door rekening te houden met de specifieke 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.5 Derhalve is een specifieke 

motivering vereist die de gekozen duur van het opgelegde inreisverbod verantwoordt. 

 

Dit betekent echter niet dat de gemachtigde van de Staatssecretaris moet motiveren waarom niet voor 

een kortere termijn wordt gekozen. 

 

3 Aangaande de termijn van het inreisverbod merkt verzoekende partij op dat er een onduidelijkheid 

bestaat over de correcte termijn vermits er over een twee e drie jaar gesproken wordt. 

 

Uiteraard betreft de termijn van het inreisverbod drie jaar en dit rekening houdend met de vaststellingen 

die ter zake gedaan werden. 

 

Alleszins betreft de verschillende vermelding een materiële vergissing welke niet van aard is om de 

vernietiging van de bestreden beslissing te rechtvaardigen.” 

 

3.3 Met betrekking tot de aangevoerde schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

wijst de Raad erop dat deze de administratieve overheid verplichten in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op “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 wet van 29 juli 1991, bestaat 

erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op 

grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 9 september 2015, nr. 

232.140).  

 

Artikel 74/11, § 1 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.” 

 

Voormeld artikel 74/11 vormt de omzetting van richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008 van het 

Europees Parlement en de Raad over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor 

de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de 

Terugkeerrichtlijn). Artikel 11 van deze richtlijn legt de lidstaten de verplichting op een inreisverbod te 

voorzien in twee hypothesen (als geen termijn werd toegekend voor het vrijwillig vertrek of wanneer de 

verplichting tot terugkeer niet werd vervuld) en laat hen de mogelijkheid dit verbod te voorzien in andere 

gevallen. 

 

Artikel 74/11, § 1, tweede lid stelt dat een inreisverbod wordt opgelegd van ‘maximum’ drie jaar indien 

voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan, quod in casu, of indien een vroegere 

beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. Het eerste lid van dezelfde paragraaf vereist dat voor de 

duur van het inreisverbod rekening moet worden gehouden met de specifieke omstandigheden eigen 

aan het geval. De gemachtigde beschikt dan ook onmiskenbaar over een discretionaire bevoegdheid 
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om de termijn van het opgelegde inreisverbod in te vullen, zij het dat de geldingstermijn bij de loutere 

vaststelling dat voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan niet meer maar wel minder 

dan drie jaar kan bedragen (‘maximum’ drie jaar). 

 

Artikel 1 van de vreemdelingenwet definieert het inreisverbod als volgt: 

 

“8° inreisverbod: de beslissing die kan samengaan met een beslissing tot verwijdering en waarbij de 

toegang tot en het verblijf op het grondgebied van het Rijk of het grondgebied van alle lidstaten, met 

inbegrip van het grondgebied van het Rijk, voor een bepaalde termijn verboden wordt;” 

 

Bijgevolg blijkt dat de geldingstermijn van het inreisverbod, dit is de termijn gedurende dewelke de 

toegang tot het verblijf op het grondgebied van de Schengenlidstaten wordt verboden, een onlosmakelijk 

onderdeel uitmaakt van de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod. Er kan geen inreisverbod 

worden opgelegd zonder de geldingstermijn ervan te preciseren. 

 

De verzoekende partij betoogt dat het niet duidelijk is waarom het inreisverbod drie jaar bedraagt daar 

er in dezelfde beslissing wordt gesteld dat een inreisverbod van twee jaar proportioneel is. Ze stelt dat 

de verwerende partij in haar nota met opmerkingen aangeeft dat het louter een materiële vergissing is 

maar de verzoekende partij betoogt dat uit de bewoordingen echter blijkt dat net twee jaar als 

proportioneel wordt aanzien in tegenstelling tot het maximale 3 jaar. 

 

De Raad stelt samen met de verzoekende partij vast dat in de bestreden beslissing enerzijds wordt 

aangegeven dat een inreisverbod van drie jaar wordt opgelegd, en anderzijds in de motieven wordt 

gesteld (en onderlijnd) dat een inreisverbod van twee jaar proportioneel is. De Raad stipt hierbij aan dat 

het verplicht opleggen van een inreisverbod niet impliceert dat daarbij ook de maximumtermijn van drie 

jaar moet worden opgelegd. De duur van het inreisverbod moet overeenkomstig artikel 74/11, § 1, 

eerste lid, van de vreemdelingenwet worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van het geval. In de bestreden beslissing wordt zoals reeds aangegeven enerzijds 

gesproken van een termijn van drie jaar en dan weer van een termijn van twee jaar. Het is dus geheel 

niet duidelijk voor welke termijn nu uiteindelijk een inreisverbod wordt opgelegd aan de verzoekende 

partij en of dit een maximumtermijn is welke wordt opgelegd. Gelet op de discretionaire bevoegdheid 

van de gemachtigde, kan de bestreden beslissing niet gemotiveerd worden door enerzijds te spreken 

van een inreisverbod van drie jaar, zijnde de maximumtermijn in casu, en anderzijds van een 

inreisverbod van twee jaar. Tegenstrijdige motieven heffen elkaar immers op waardoor er een gebrek 

aan motivering is (cf. RvS 26 maart 2013, nr. 222.996). 

 

Het betoog van de verwerende partij in de nota met opmerkingen dat het een materiële vergissing 

betreft kan niet gevolgd worden. De tegenstrijdigheid in de motivering betreft immers de kern van de 

bestreden beslissing en dit heeft verstrekkende gevolgen. Het inreisverbod heeft oftewel een duur van 

drie jaar zijnde de maximumtermijn in casu oftewel een termijn van twee jaar. De loutere bewering dat 

het in casu gaat om een materiële vergissing, is niet voldoende om de tegenstrijdige motivering van de 

bestreden beslissing te verantwoorden.  

 

Gelet op het voorgaande, maakt de verzoekende partij een schending van de formele motiveringsplicht 

aannemelijk.  

 

3.4 Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing. De overige aangevoerde schendingen in behoeven geen verder onderzoek. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

Vereenvoudiging van 6 februari 2018 tot het opleggen van een inreisverbod wordt vernietigd. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen juli tweeduizend achttien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


