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 nr. 209 263 van 13 september 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 6 juni 2018 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

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

van 22 mei 2018 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering en van de beslissing van diezelfde gemachtigde van 22 mei 2018 houdende een 

inreisverbod van zes jaar. 

 

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.  

 

Gelet op de beschikking van 6 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 september 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. UNGER, die loco advocaat D. ANDRIEN 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 22 mei 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). Dit is de 

eerste bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

1.2 Op 22 mei 2018 neemt de gemachtigde tevens een beslissing houdende een inreisverbod (bijlage 

13sexies) van zes jaar. Dit is de tweede bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan de verzoekende 

partij ter kennis wordt gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) Aan de Heer, die verklaart te heten:  

naam: L(...)  

voornaam: L(...)  

geboortedatum: (...) 

geboorteplaats: (...)  

nationaliteit: Georgië  

 

In voorkomend geval, ALIAS: Lo(...) L(...); G(...) L(...); B(...) L(...) 

 

wordt een inreisverbod voor 6 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 22.05.2018 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:  

 

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

  2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd;  

 

Betrokkene vormt een risico op onderduiken:  

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden.  

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert.  

 

Betrokkene werd meermaals veroordeeld in België. Op 08.02.2005 werd hij door de CR van Antwerpen 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden wegens heling. Op 28.06.2005 werd hij door de CR 

van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden wegens diefstal. Op 16.11.2006 

werd hij door de CR van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden wegens 

diefstal met braak. Op 06.02.2007 werd hij door de CR van Antwerpen veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 1 jaar en 3 maanden wegens diefstal met geweld en bendevorming. Op 11.07.2008 

werd hij door de CR van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden wegens 

diefstal met geweld.  

 

Op 22.05.2018 werd door de politie van Antwerpen ten laste van betrokkene pv opgesteld wegens 

winkeldiefstal (pv nr AN.12.(...)/2018) en wegens valsheid in geschrifte (AN.21.(...)/2018) omdat hij 

trachtte zich te identificeren aan de hand van een valse Poolse identiteitskaart.  

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd.  

 

Zes jaar 

 

Overeenkomstig artikel 74/11, §1,4e alinea van de Wet 15/12/1980:  

 

x Gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van zes jaar, omdat de onderdaan 

van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid.  

 

Betrokkene werd meermaals veroordeeld in België. Op 08.02.2005 werd hij door de CR van Antwerpen 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden wegens heling. Op 28.06.2005 werd hij door de CR 
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van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden wegens diefstal. Op 16.11.2006 

werd hij door de CR van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden wegens 

diefstal met braak. Op 06.02.2007 werd hij door de CR van Antwerpen veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 1 jaar en 3 maanden wegens diefstal met geweld en bendevorming. Op 11.07.2008 

werd hij door de CR van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden wegens 

diefstal met geweld.  

 

Op 22.05.2018 werd door de politie van Antwerpen ten laste van betrokkene pv opgesteld wegens 

winkeldiefstal (pv nr AN.12.(...)/2018) en wegens valsheid in geschrifte (AN.21.(...)/2018) omdat hij 

trachtte zich te identificeren aan de hand van een valse Poolse identiteitskaart.  

 

Betrokkene werd gehoord op 22.05.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat hij een in 

Frankrijk verblijvende echtgenote en kind zou hebben. Betrokkene kan dit echter niet staven, noch feit of 

zijn vermeende echtgenote al dan niet (wettelijk) in Frankrijk verblijft. Dit kan evenmin worden afgeleid 

uit het administratief dossier. Hoedanook toont betrokkene niet aan dat een gezinsleven met een 

echgenote en kind niet mogelijk zou kunnen zijn in Georgië.  

 

Betrokkene werd gehoord op 22.05.2018 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat hij lever 

kanker heeft. Uit het administratief dossier blijkt dat niet dat er sprake is van deze medische 

problematiek, de eventuele ernst ervan en het feit of betrokkene in Georgië kan behandeld zou kunnen 

worden.  

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn inreisverbod rekening gehouden met de 

bepalingen van artikel 74/13. Een schendig van de artikels 3 en 8 EVRM kan evenmin niet worden 

aangenomen. (...)” 

  

2. Over de rechtspleging 

 

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. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1 Ambtshalve stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) zijn onbevoegdheid 

vast met betrekking tot het onderdeel van de eerste bestreden beslissing dat de vasthouding betreft. 

 

De vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een maatregel van vrijheidsberoving, kan 

overeenkomstig artikel 71 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) een beroep instellen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn 

verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen. De Raad is derhalve onbevoegd, in 

zoverre het beroep gericht is tegen het onderdeel van de eerste bestreden beslissing dat de 

vrijheidsberoving betreft. In deze mate is het beroep gericht tegen de eerste bestreden beslissing 

onontvankelijk.  

 

3.2 In haar nota met opmerkingen voert de verwerende partij een exceptie van gebrek aan belang aan 

met betrekking tot de overige onderdelen van de eerste bestreden beslissing, aangezien deze “op 9 

maart 2018” werd uitgevoerd en bijgevolg uit de rechtsordening is verdwenen. 

 

3.2.1 Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen voor 

de Raad worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117). 
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Een verzoekende partij beschikt over dit rechtens vereiste belang indien twee voorwaarden vervuld zijn: 

zij dient door de bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel 

en wettig nadeel te lijden en de eventueel tussen te komen nietigverklaring van die rechtshandeling 

moet haar een direct en persoonlijk voordeel verschaffen, hoe miniem ook. 

 

Het belang waarvan een verzoekende partij blijk moet geven, dient te bestaan op het ogenblik van het 

indienen van het annulatieberoep en zij moet dat belang behouden tot aan de uitspraak. De aard van 

het belang kan weliswaar evolueren, maar de verzoekende partij moet minstens aannemelijk maken dat 

de vernietiging haar een concreet voordeel oplevert. 

 

3.2.2 Uit het bij de nota met opmerkingen gevoegde verslag vertrek blijkt dat de verzoekende partij op 

10 juni 2018 zonder verzet naar Georgië is vertrokken. 

 

Ter terechtzitting van 6 september 2018 wijst de waarnemend voorzitter de advocaat van de 

verzoekende partij op de opgeworpen exceptie en het vertrek van de verzoekende partij en vraagt of zij 

meent dat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens van 22 

mei 2018 werd uitgevoerd. De advocaat van de verzoekende partij stelt dat zij geen belang meer heeft 

bij het bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens, maar wel nog bij het 

inreisverbod.  

 

De Raad stelt vast dat de partijen de terugkeer van de verzoekende partij naar haar herkomstland niet 

betwisten. Hij wijst erop dat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar 

de grens door deze terugkeer uitgevoerd werd, en dat de verzoekende partij aldus niet langer 

benadeeld wordt door dit bevel en de nietigverklaring ervan haar geen voordeel meer kan opleveren. De 

verzoekende partij erkent zelf ook uitdrukkelijk dat zij geen belang meer heeft bij haar beroep gericht 

tegen de betrokken onderdelen van de eerste bestreden beslissing.  

 

De verzoekende partij toont niet aan dat zij beschikt over het rechtens vereiste belang bij haar beroep 

gericht tegen het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens. 

 

3.3 Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk, voor zover het betrekking heeft op de eerste 

bestreden beslissing. Naar de tweede bestreden beslissing, het inreisverbod van 22 mei 2018, wordt 

hieronder verder verwezen als “de bestreden beslissing”. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1 In een enig middel voert de verzoekende partij onder meer een manifeste appreciatiefout aan en de 

schending van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet. 

 

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

 

“Suivant l'article 74/11 de la loi, « La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée 

de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre 

public ou la sécurité nationale ».  

 

Si les articles 7, 74/11 et 74/14 autorisent le Secrétaire à prendre un ordre de quitter et une interdiction 

d'entrée à l'égard d'un étranger qui constitue un danger pour l'ordre public , encore faut-il que l'atteinte à 

l'ordre public puisse se déduire d'éléments suffisants et pertinents figurant dans le dossier administratif 

soumis au Conseil (Cons. État, 23 oct. 2003, Adm. publ. mens., 2003, p. 197).  

 

On interprète généralement l'«ordre public» dans le sens de la prévention des troubles de l'ordre social. 

Une menace qui n'est que présumée n'est pas réelle. Il doit s'agir d'une menace actuelle.  

 

Les décisions se réfèrent à cet égard aux condamnations encourues entre 2005 et 2008 et à un PV 

établi en 2018 par la police d'Anvers.  

 

Ce dernier PV, à le supposer présent au dossier administratif, est insuffisant pour fonder une menace 

grave pour l'ordre public.  

 

Quant aux condamnations encourues, elles remontent à plus de dix ans, pour des faits encore plus 

anciens, ce qui contredit tant la menace que l'actualité de l'atteinte à l'ordre public.  
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Les décisions sont constitutives d'erreur manifeste et méconnaissent les dispositions supra en retenant 

une menace grave et actuelle pour l'ordre public, alors que les condamnations encourues sont 

anciennes et que les derniers faits ne résultent que d'un PV faisant état d'un vol dans un magasin.” 

 

4.2 De verwerende partij antwoordt in haar nota met opmerkingen hierop het volgende : 

 

“Voorafgaand : onontvankelijkheid van bepaalde onderdelen van de middelen   

 

Wanneer een partij een middel opwerpt, volstaat het niet dat zij enkel aangeeft welke regels 

overschreden zouden zijn, doch tevens dient zij op te merken op welke wijze er van een schending 

sprake zou zijn. 

 

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

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

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

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

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden. 

 

De verzoekende partij voert dan wel een schending aan van het artikel 7, 62§2 en 74/14 van de wet van 

15 december 1980, maar geeft daaromtrent geen enkele toelichting, zodat dit middelonderdeel als 

onontvankelijk aanzien moet worden.  

 

Ondergeschikt merkt verwerende partij nog op dat zij zich niet kan verweren tegen een argumentatie die 

niet verder uitgewerkt werd dan dat de aangevoerde regels of beginselen geschonden zijn. 

 

Ten aanzien van het enige middel 

 

Stelling verzoekende partij 

 

1. Verzoekende partij vangt in het eerste onderdeel van het opgeworpen middel aan met een betoog in 

verband met de duur van het opgelegde inreisverbod. Na een korte theoretische uiteenzetting besluit 

men er toe dat er enkel sprake zou zijn van feiten tussen 2005 en 2008 en het onderliggende proces-

verbaal uit 2018. Dit laatste proces-verbaal zou onvoldoende zijn om de bestreden beslissing te 

schragen vermits dit enkel vaststelling maakt van een betrapping op heterdaad en de voorafgaande 

veroordelingen zijn onvoldoende actueel om er beweerdelijk een ernstig gevaar voor de openbare orde 

uit af te leiden. 

(...) 

Weerlegging 

 

1. Het inreisverbod werd als volgt gemotiveerd op basis van artikel 74/11, §1, tweede lid van de wet van 

15 december 1980 waarbij gesteld wordt dat: (...) 

 

De bestreden beslissing stelt dan ook concreet: (...) 

 

Vervolgens worden evenzeer de redenen aangegeven waarom hem een inreisverbod van zes jaar wordt 

opgelegd op basis van artikel 74/11, §1, 4° van de wet van 15.12.1980: (...) 

 

2. Verzoekende partij weerlegt deze elementen niet in haar verzoekschrift, maar stelt dat het laatste 

proces-verbaal onvoldoende zou zijn om een maatregel te nemen zoals opgenomen in de bestreden 

beslissing. 

 

Het is niet noodzakelijk dat er voorheen een strafrechtelijk vonnis of zelfs een strafrechtelijke vervolging 

voorafgaat aan het nemen van een beslissing door verwerende partij. Immers, de loutere vermelding dat 

verzoekende partij door zijn gedrag geacht wordt om de openbare orde of de nationale veiligheid aan te 

tasten en de verwijzing naar de beide processen-verbaal d.d. 22.05.2018 zoals de Politie te Antwerpen 

zijn in dit verband voldoende. 

 

Verwerende partij vestigt er de aandacht op dat niets haar belet om op grond van een eigen onderzoek, 

gebaseerd op objectieve vaststellingen door de politiediensten, een standpunt inneemt en op basis van 
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de vastgestelde feiten verblijfsrechtelijke maatregelen te nemen en dit los van de vraag of deze feiten 

nog leiden tot een strafrechtelijke veroordeling. 

 

Ten overvloede merkt verwerende partij nog op dat verzoekende partij staande gehouden werd naar 

aanleiding van feiten waarbij hij op heterdaad betrapt werd. Het risico dat verzoekende partij uitmaakt 

voor de openbare orde is dan ook zonder meer actueel in weerwil van wat zij zelf betoogt. 

 

Bovendien volgt niet uit artikel 74/11, §1 van de wet dat het vereist is dat een aantasting van de 

openbare orde bekleed is met een actueel karakter en dit in tegenstelling tot wat verzoekende partij 

voorhoudt in haar beroep, maar enkel dat deze aantasting een ernstige bedreiging vormt voor de 

openbare orde of de nationale veiligheid.” 

 

4.3 Door een manifeste appreciatiefout aan te voeren, voert de verzoekende partij de schending aan 

van de materiële motiveringsplicht. Deze houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet 

steunen op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen 

is en die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 

december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De 

materiële motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens 

aanvaardbare motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van 

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

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De voorgehouden schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de 

bepaling waarop de bestreden beslissing steunt, met name artikel 74/11, § 1 van de vreemdelingenwet, 

waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert en dat luidt als volgt: 

 

“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 : (...) 

(...) 

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid.” 

 

Uit artikel 74/11, § 1, vierde lid van de vreemdelingenwet blijkt aldus dat de beslissing tot verwijdering 

kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de vreemdeling een ernstige 

bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

 

Voormeld artikel 74/11, § 1 is een omzetting van artikel 11, tweede lid van de richtlijn 2008/115/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn). Voormeld artikel 11, tweede lid stelt het volgende: 

“De duur van het inreisverbod wordt volgens alle relevante omstandigheden van het individuele geval 

bepaald, en bedraagt in principe niet meer dan vijf jaar. De duur kan meer dan vijf jaar bedragen indien 

de onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde, de openbare 

veiligheid of de nationale veiligheid.” In de parlementaire voorbereiding aangaande voormeld artikel 

74/11 en het inreisverbod wordt het volgende benadrukt: “de richtlijn legt echter op dat men tot een 

individueel onderzoek overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met “alle omstandigheden 

eigen aan het geval en dat men het evenredigheidsbeginsel respecteert” (Wetsontwerp van 19 oktober 

2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 

2011-2012, nr. 53-1825/001, 23). 

 

Het bestuur beschikt bij het bepalen van de duur van een inreisverbod over een discretionaire 

bevoegdheid. Uit het voorgaande is reeds gebleken dat de gemachtigde in casu toepassing heeft 

gemaakt van het vierde lid van artikel 74/11, § 1 van de vreemdelingenwet en dat daarin wordt voorzien 
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dat de verwijderingsmaatregel kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

betrokkene een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of voor de openbare veiligheid. De 

Raad wijst erop dat de omvang van de motiveringsplicht evenredig is met de omvang van de 

discretionaire bevoegdheid waarover de overheid beschikt en dat de gemachtigde dan ook terdege 

moet verantwoorden waarop zijn keuze voor een inreisverbod van zes jaar berust. 

 

De verzoekende partij citeert in haar verzoekschrift voormeld artikel 74/11, § 1, vierde lid en voert aan 

dat het schaden van de openbare orde moet kunnen afgeleid worden uit voldoende en pertinente 

elementen die voorkomen in het administratief dossier. Ze geeft aan dat het begrip ‘openbare orde’ in 

het algemeen geïnterpreteerd wordt in de zin van het voorkomen van een verstoring van de sociale 

orde, dat een slechts vermoede bedreiging geen werkelijke bedreiging is, en dat het moet gaan om een 

actuele bedreiging. Vervolgens gaat de verzoekende partij in op de concrete motivering van de 

bestreden beslissing. Zij stelt hierbij dat verwezen wordt naar veroordelingen opgelopen tussen 2005 en 

2008 en naar een proces-verbaal van 2018 van de politie van Antwerpen. Met betrekking tot de 

veroordelingen geeft zij aan dat deze meer dan tien jaar teruggaan, voor feiten die nog ouder zijn, 

hetgeen zowel de bedreiging als de actualiteit van het schaden van de openbare orde tegenspreekt. Met 

betrekking tot het proces-verbaal voert zij aan dat dit, in de veronderstelling dat het zich in het 

administratief dossier bevindt, onvoldoende is om een ernstige bedreiging van de openbare orde te 

onderbouwen. Zij geeft nog aan dat de laatste feiten slechts voortvloeien uit een proces-verbaal dat een 

winkeldiefstal vaststelt. 

 

De verwerende partij betwist in haar nota met opmerkingen enerzijds dat een proces-verbaal 

onvoldoende zou zijn en anderzijds dat artikel 74/11, § 1 van de vreemdelingenwet zou vereisen dat een 

aantasting van de openbare orde moet bekleed zijn met een actueel karakter. Zij meent dat enkel 

vereist is dat deze aantasting een ernstige bedreiging voor de openbare orde of de nationale veiligheid 

vormt. De verwerende partij merkt ten overvloede nog op dat de verzoekende partij staande werd 

gehouden naar aanleiding van feiten waarbij zij op heterdaad betrapt werd en dat het risico voor de 

openbare orde dan ook zonder meer actueel is. 

 

De Raad wijst erop dat het begrip ‘ernstige bedreiging voor de openbare orde’ noch bij de definities in 

artikel 3 noch elders in de Terugkeerrichtlijn is gedefinieerd. Evenmin is het begrip gedefinieerd in de 

vreemdelingenwet. Het Hof van Justitie (hierna: het Hof) heeft in de zaak Z. Zh. en I.O. t. 

Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie (C-554/13) van 11 juni 2015 richtlijnen vastgesteld voor de 

interpretatie van het begrip ‘gevaar voor de openbare orde’ in het kader van artikel 7, vierde lid van de 

Terugkeerrichtlijn. Deze richtlijnen van het Hof hebben weliswaar betrekking op het afzien van een 

toekenning van een termijn voor vrijwillig vertrek, doch kunnen naar analogie worden toegepast op het 

aanvoeren van de openbare ordeproblematiek in de motivering van de duur van het inreisverbod. Uit 

verschillende arresten van het Hof blijkt immers dat het de begrippen ‘openbare orde’ en ‘openbare 

veiligheid’ op dezelfde manier tracht uit te leggen (zie onder meer HvJ (Grote Kamer) 15 februari 2016, 

C-601/15, J.N., HvJ 11 juni 2015, C-554/13, Z. Zh. en I.O. en HvJ 10 februari 2000, C-340/97, Nazli). 

Daarnaast wijst de Raad op de volgende overweging (pt. 58) van het Hof in voormeld arrest C-554/13: 

“Hoewel artikel 7, lid 4, van richtlijn 2008/115 niet op dezelfde wijze is geformuleerd in alle taalversies, 

aangezien sommige het woord „gevaar” maar andere het woord „risico” gebruiken, moeten deze termen 

evenwel – met inachtneming van de gebruikelijke betekenis van de woorden „gevaar” en „risico” en in 

het licht van de context waarin zij worden gebruikt en de doeleinden die worden beoogd door de 

regeling waarvan zij deel uitmaken, zoals vermeld in de punten 43 tot en met 49 van dit arrest – hoe dan 

ook worden begrepen in de zin van bedreiging.” Bijgevolg heeft het Hof uitdrukkelijk aangegeven dat het 

woord ‘gevaar’ in de zin van ‘bedreiging’ moet begrepen worden. Het gegeven dat het betrokken arrest 

handelt over het woord ‘gevaar’, terwijl in artikel 11, tweede lid van de Terugkeerrichtlijn en artikel 74/11, 

§ 1, vierde lid van de vreemdelingenwet sprake is van het woord ‘bedreiging’ kan dan ook niet leiden tot 

een verschil in interpretatie van de betrokken begrippen. 

 

Uit voormeld arrest C-554/13 blijkt dat de gemachtigde, om zich wegens het bestaan van een gevaar 

voor de openbare orde op de uitzondering in artikel 7, vierde lid van de Terugkeerrichtlijn te kunnen 

beroepen, in staat moet zijn aan te tonen dat de betrokkene inderdaad een dergelijk gevaar vormt (pt. 

46). In punt 65 van het betrokken arrest wordt voor recht verklaard dat in geval van een illegaal op het 

grondgebied van een lidstaat verblijvende derdelander, die wordt verdacht van het plegen van een naar 

nationaal recht als misdrijf strafbaar gesteld feit of daarvoor strafrechtelijk is veroordeeld, andere 

gegevens, zoals de aard en de ernst van dat feit, of het tijdsverloop sinds dat feit werd gepleegd, van 

belang kunnen zijn bij de beoordeling of die derdelander een gevaar vormt voor de openbare orde. In 

punt 50 van het arrest stelt het Hof dat geval per geval dient te worden beoordeeld of de persoonlijke 
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gedragingen van de betrokken derdelander een daadwerkelijk en actueel gevaar vormen voor de 

openbare orde van de betrokken lidstaat en dat, indien niet naar behoren rekening wordt gehouden met 

deze persoonlijke gedragingen en het gevaar dat van die gedragingen uitgaat voor de openbare orde, 

de lidstaat voorbijgaat aan de vereisten die voortvloeien uit het individueel onderzoek van het betrokken 

geval en uit het evenredigheidsbeginsel. Het Hof stelt vervolgens: “Daaruit volgt dat het enkele feit dat 

een derdelander wordt verdacht van het plegen van een naar nationaal recht als misdrijf strafbaar 

gesteld feit of daarvoor is veroordeeld, er op zich geen rechtvaardiging voor kan vormen dat deze 

derdelander wordt beschouwd als een gevaar voor de openbare orde.” (pt. 50), en “Evenwel moet 

worden gepreciseerd dat een lidstaat kan constateren dat er sprake is van een gevaar voor de openbare 

orde in het geval van een strafrechtelijke veroordeling, ook al is deze niet onherroepelijk, wanneer die 

veroordeling, samen met alle andere omstandigheden van de situatie van de betrokkene, een dergelijke 

constatering rechtvaardigt.” (pt. 51). Het Hof bepaalt uitdrukkelijk in punt 60 van voormeld arrest dat het 

begrip ‘gevaar voor de openbare orde’ hoe dan ook veronderstelt dat er, naast de verstoring van de 

maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, sprake is van een werkelijke, actuele en 

ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast (zie naar analogie HvJ 17 

november 2011, C-430/10, Gaydarov, pt. 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In dit verband 

beklemtoont het Hof dat in het kader van een beoordeling van het begrip ‘gevaar voor de openbare 

orde’ alle feitelijke en juridische gegevens betreffende de situatie van de betrokken derdelander 

waardoor kan worden verduidelijkt of diens persoonlijke gedragingen een dergelijke bedreiging vormen, 

relevant zijn. In het geval van een derdelander die wordt verdacht van het plegen van een naar 

nationaal recht als misdrijf strafbaar gesteld feit of daarvoor strafrechtelijk is veroordeeld, behoren 

bijgevolg de aard en de ernst van dat feit en het tijdsverloop sinds het plegen ervan, tot de gegevens die 

in dat verband relevant zijn (ptn. 60-61). 

 

Gelet op het voorgaande moet uit de bestreden beslissing dus blijken waarom de gemachtigde van de 

staatssecretaris meent dat de verzoekende partij een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging vormt 

voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Aangezien artikel 74/11, § 1, vierde lid van de 

vreemdelingenwet richtlijnconform moet worden geïnterpreteerd, kan de verwerende partij in haar nota 

met opmerkingen dan ook niet voorhouden dat voormelde bepaling niet zou vereisen dat de “aantasting 

van de openbare orde” bekleed is met een actueel karakter, en voert de verzoekende partij in haar 

verzoekschrift terecht aan dat de bedreiging ernstig, werkelijk en actueel moet zijn.  

 

In casu wordt in de bestreden beslissing met betrekking tot de specifieke duur van zes jaar het volgende 

gemotiveerd: “Betrokkene werd meermaals veroordeeld in België. Op 08.02.2005 werd hij door de CR 

van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden wegens heling. Op 28.06.2005 

werd hij door de CR van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden wegens 

diefstal. Op 16.11.2006 werd hij door de CR van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 

maanden wegens diefstal met braak. Op 06.02.2007 werd hij door de CR van Antwerpen veroordeeld 

tot een gevangenisstraf van 1 jaar en 3 maanden wegens diefstal met geweld en bendevorming. Op 

11.07.2008 werd hij door de CR van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden 

wegens diefstal met geweld.  

Op 22.05.2018 werd door de politie van Antwerpen ten laste van betrokkene pv opgesteld wegens 

winkeldiefstal (pv nr AN.12.(...)/2018) en wegens valsheid in geschrifte (AN.21.(...)/2018) omdat hij 

trachtte zich te identificeren aan de hand van een valse Poolse identiteitskaart.”  

 

Bijgevolg blijkt dat de gemachtigde zich beperkt tot te stellen dat de verzoekende partij meermaals werd 

veroordeeld in België en vervolgens te verwijzen naar een aantal vonnissen van de correctionele 

rechtbank te Antwerpen (waarbij de Raad opmerkt dat uit het administratief dossier blijkt dat één van 

deze vonnissen eigenlijk afkomstig is van de correctionele rechtbank te Brussel en dat tegen dit vonnis 

bovendien verzet werd aangetekend), waarbij louter wordt aangegeven wegens welk misdrijf de 

verzoekende partij tot welke gevangenisstraf werd veroordeeld. De verzoekende partij voert terecht aan 

dat de veroordelingen reeds dateren van tien jaar geleden of meer, en op nog oudere feiten betrekking 

hebben. De Raad wijst erop dat het oudste arrest dateert van 8 februari 2005, en aldus van meer dan 

dertien jaar voor het nemen van de bestreden beslissing op 22 mei 2018, en dat het recentste arrest 

dateert van 11 juli 2008 en aldus, weliswaar op anderhalve maand na, van tien jaar voor het nemen van 

de bestreden beslissing. De meest recente feiten dateren van 14 juni 2008 en aldus, op drie weken na, 

eveneens van tien jaar voor het nemen van de bestreden beslissing. Nergens uit de bestreden 

beslissing blijkt waarom de gemachtigde geoordeeld heeft dat uit deze veroordelingen kan afgeleid 

worden dat de verzoekende partij een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging vormt voor de openbare 

orde of de nationale veiligheid. In dit verband benadrukt de Raad nogmaals dat uit de rechtspraak van 

het Hof van Justitie blijkt dat een strafrechtelijke veroordeling kan meegenomen worden in het 
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individueel onderzoek waarom iemand een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde, maar dat 

er niet automatisch een besluit mag worden genomen waarbij een persoon een inreisverbod voor meer 

dan vijf jaar wordt opgelegd, louter omdat hij voor het plegen van een strafbaar feit is veroordeeld. Het 

enkele feit dat een derdelander wordt verdacht van het plegen van een naar nationaal recht als misdrijf 

strafbaar gesteld feit of daarvoor is veroordeeld, kan er op zich immers geen rechtvaardiging voor 

vormen dat deze derdelander wordt beschouwd een gevaar voor de openbare orde te zijn (HvJ 11 juni 

2015, C-554/13, Z. Zh. en I.O., pt. 50). Het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling doet 

daarentegen slechts ter zake voor zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, 

blijkt dat een persoonlijk gedrag bestaat dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt (zie 

ook HvJ 27 oktober 1977, C-30/77, Bouchereau). Van enige verwijzing naar concrete feiten of 

omstandigheden of persoonlijk gedrag is echter geen sprake in de bestreden beslissing. 

 

Met betrekking tot de twee processen-verbaal van 22 mei 2018 waarnaar in de bestreden beslissing 

verwezen wordt, stelt de Raad vast dat deze zich niet in het administratief dossier bevinden. Naar het 

proces-verbaal met betrekking tot winkeldiefstal wordt wel verwezen in het administratief verslag 

vreemdelingen controle van 22 mei 2018. Van een proces-verbaal met betrekking tot valsheid in 

geschrifte wordt slechts melding gemaakt in een interne e-mail van 22 mei 2018 van “LP_DVZ” aan M. 

V. van de Dienst Vreemdelingenzaken waarin het volgende gesteld wordt: “(...) Correctie: het pv 

nummer inzake de valse Poolse identiteitskaart is AN.21. (...)/2018, het voorgaande was fout. (...)”. Het 

betreft een ander nummer dan het nummer vermeld in de bestreden beslissing. Al kan de verwerende 

partij gevolgd wordt dat deze processen-verbaal zeer recent zijn en al blijkt uit de aangehaalde 

rechtspraak van het Hof van Justitie dat niet vereist is dat een derdelander daadwerkelijk strafrechtelijk 

veroordeeld werd om als een gevaar/bedreiging voor de openbare orde of de nationale veiligheid te 

worden beschouwd, de Raad moet ook hier vaststellen dat de gemachtigde op geen enkele manier 

uiteenzet waarom hij op grond van een proces-verbaal aangaande winkeldiefstal en een proces-verbaal 

aangaande valsheid in geschrifte (al dan niet gecombineerd met de eerdere veroordelingen) oordeelde 

dat de verzoekende partij een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of 

de nationale veiligheid. De verwerende partij kan dan ook niet voorhouden dat de verwijzing naar de 

twee processen-verbaal op zich zou volstaan. 

 

Bijkomend merkt de Raad nog op dat het niet aan hem als annulatierechter toekomt om op basis van de 

gegevens van het dossier en in de plaats van de gemachtigde in het arrest te motiveren waarom de 

verzoekende partij al dan niet een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging voor de openbare orde of 

de nationale veiligheid zou vormen.  

 

Gelet op het bovenstaande wordt een schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van 

artikel 74/11, § 1, vierde lid van de vreemdelingenwet aannemelijk gemaakt. 

 

Dat de verwerende partij in haar nota met opmerkingen meent dat het gegeven dat de verzoekende 

partij staande werd gehouden naar aanleiding van feiten waarbij zij op heterdaad werd betrapt, zodat het 

risico dat zij uitmaakt voor de openbare orde zonder meer actueel is, is een a posteriori motivering. De 

gemachtigde maakt immers geen enkele overweging in dit verband, maar beperkt zich tot een loutere 

verwijzing naar twee processen-verbaal, zonder zelfs überhaupt aan te geven dat sprake is van 

betrapping op heterdaad. Deze a posteriori motivering van de verwerende partij kan de 

onregelmatigheid in de motivering van de bestreden beslissing niet herstellen. Waar de verwerende 

partij in haar nota met opmerkingen stelt dat de loutere vermelding dat de verzoekende partij door haar 

gedrag geacht wordt om de openbare orde of de nationale veiligheid aan te tasten (samen met de 

verwijzingen naar de processen-verbaal) volstaat, wijst de Raad erop dat de gemachtigde in de 

bestreden beslissing nergens vermeldt dat de verzoekende partij door haar gedrag geacht wordt om de 

openbare orde of de nationale veiligheid aan te tasten. Dit betoog mist dan ook feitelijke grondslag. 

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

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

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

 

5. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk met betrekking tot de eerste bestreden beslissing, en de 

verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de tweede 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 
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21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, wordt derhalve samen met 

het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de eerste bestreden beslissing verworpen is, en is met 

betrekking tot de tweede bestreden beslissing zonder voorwerp. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging van 22 mei 2018 houdende een inreisverbod van zes jaar wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is in deze mate zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien september tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 

 


