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 nr. 209 628 van 19 september 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. RECTOR 

J. P. Minckelersstraat 164 

3000 LEUVEN 

  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 Tanzaniaanse nationaliteit te zijn, op 20 juli 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 5 juli 2017 tot afgifte van 

een inreisverbod. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 juni 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 juli 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat L. RECTOR verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat E. WILLEMS, 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 5 juli 2017 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een 

inreisverbod. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“Aan de Mevrouw, die verklaart te heten: Naam : V(…) K(…) voornaam : M(…) geboortedatum : (…) 

nationaliteit : Tanzania (Verenigde Rep.) 

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied 

van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven.  
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De beslissing tot verwijdering van 05/07/2017 gaat gepaard met dit inreisverbod (2) 

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:  

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

Betrokkene heeft geen gekend of vast adres.  

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om haar aanwezigheid te melden. 

Betrokkene heeft nooit geen poging ondernomen haar verblijf te regulariseren.  

Redenen waarom haar een inreisverbod wordt opgelegd. 

Om de volgende redenen gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar:  

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven.  

Gelet op al deze elementen en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar 

proportioneel.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoekster de schending op van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de materiële 

motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, artikel 74/11 van de 

Vreemdelingenwet en artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 

en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM).  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Meer bepaald is verzoekster van oordeel dat verweerster:  - Het motiveringsbeginsel, - Het 

redelijkheidsbeginsel, - Het zorgvuldigheidsbeginsel, en  - Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens schendt.  

B. Schending van de motiveringsplicht  (...)  

2. De materiële motiveringsplicht houdt dan weer in dat iedere administratieve rechtshandeling moet 

steunen op deugdelijke motieven. (...)  

3. Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet vereist dat bij het opleggen van een inreisverbod rekening 

wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van elk geval.   

4. Verweerster laat echter na dit te doen.   

Uit de motivering van het inreisverbod blijkt duidelijk dat zij geen rekening heeft gehouden met het feit 

dat verzoekster problemen ondervindt in haar land van herkomst, reden waarom zij ondertussen asiel 

heeft aangevraagd in BELGIË.    

5. Het klopt dat artikel 74/11 §1 bepaalt dat een inreisverbod van maximum 3 jaar kan worden opgelegd.   

Verweerster verduidelijkt niet waarom zij ervoor kiest om een inreisverbod van 2 jaar op te leggen, in 

plaats van een met een geldigheidsduur van 1 jaar of enkele maanden. Nochtans bestaat er wel degelijk 

een significant verschil tussen een inreisverbod van bijvoorbeeld 2 maanden en een van 2 jaar.   

C. Schending van het redelijkheidsbeginsel   

1. Elke discretionaire bevoegdheid heeft de redelijkheid tot grens.  (...)  

2. De duur van een inreisverbod moet evenredig zijn aan het doel of de reden tot oplegging ervan.  

In casu heeft verweerster deze balans duidelijk niet gerespecteerd. Verweerster heeft in de bestreden 

beslissing op kennelijk onredelijk wijze geoordeeld door (de samenloop) van de omstandigheden te 

negeren en alsnog te besluiten tot de aflevering van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering en een inreisverbod van 2 jaar (!). Dit terwijl verzoekster amper 

enkele tientallen dagen op het grondgebied verbleef en bovendien problemen ondervindt in haar land 

van herkomst die haar ertie hebben genoopt asiel aan te vragen in België.    

D. Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel (...)  

2. Hierboven werd reeds uiteengezet dat verweerster, geen rekening heeft gehouden met de korte 

verblijfsduur van verzoekster op het Belgische grondgebied, alsook de problemen in haar land van 

herkomst. Indien verweerster op zorgvuldige wijze had gehandeld, en verzoekster had gevraagd om 

duidelijkheid te verschaffen aangaande haar verblijfsduur op het Belgische grondgebied en de reden 

van haar aanwezigheid op het Belgische grondgebied, dan had zij ontegensprekelijk vastgesteld dat er 

geen reden is om een inreisverbod op te leggen, laat staan één met een geldigheidsduur van 2 jaar.    

3. Verweerster heeft in strijd met het zorgvuldigheidbeginsel nagelaten om dit alles in rekening te 

brengen.  

E. Schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens   
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Het moge duidelijk zijn dat de aflevering van het inreisverbod indruist tegen de principes van het 

asielbeleid, in het bijzonder het non-refoulementsbeginsel. Om die reden werd de verwijdering van 

verzoekster ook al uitgesteld in toepassing van artikel 74/17 Vw. Om zeker te zijn dat verzoekster geen 

risico loopt op vervolging in haar land van herkomst, dient het resultaat van haar asielprocedure te 

worden afgewacht, alvorens verder verwijderingsmaatregelen te treffen.” 

 

2.2. 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 zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens). 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

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

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

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

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

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer een beslissing steunt op feitelijk 

juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van 

de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts 

over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het 

redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele 

redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931, VAN LAETHEM). 

 

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

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

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

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

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 1   

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

omstandigheden van elk geval.  

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

gevallen:   

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

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

(…)” 

 

2.3. Verzoekster betoogt dat er geen rekening is gehouden met het feit dat zij problemen ondervindt in 

haar land van herkomst en als gevolg hiervan asiel heeft aangevraagd. Zij stelt dat in het kader van 

artikel 3 van het EVRM het resultaat van haar asielprocedure dient te worden afgewacht alvorens 

verdere verwijderingsmaatregelen te treffen. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekster niet het voorwerp is van een verwijderingsmaatregel. Het voorwerp 

van het huidig beroep is het inreisverbod. Uit het administratief dossier blijkt dat op 20 september 2017 

werd geweigerd de vluchtelingenstatus- en de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Het 

onderzoek van de voormelde asielaanvraag hield ook een onderzoek in naar de criteria inzake het al 

dan niet toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus, en dus ook naar de vraag of er een reëel 

risico zou bestaan op een behandeling zoals bepaald in artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet. 
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Artikel 3 van het EVRM stemt inhoudelijk overeen met deze bepaling van de Vreemdelingenwet, zodat 

reeds werd getoetst of in hoofde van de verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade 

bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. 

HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).  

 

Het risico op een onmenselijk of vernederende behandeling ten aanzien van het land van herkomst 

werd dus onderzocht, en de verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat zij nog andere elementen 

heeft die, buiten deze die haar asielrelaas constitueren en die zouden kunnen wijzen op een schending 

van artikel 3 van het EVRM.  

 

2.4. Verzoekster stelt vervolgens dat de bestreden beslissing niet verduidelijkt waarom is gekozen voor 

een inreisverbod van twee jaar en niet voor een mindere termijn. Zij stelt dat er geen rekening is 

gehouden met alle omstandigheden, namelijk dat zij amper enkele tientallen dagen op het grondgebied 

verbleef. Zij verwijst ook nogmaals naar haar problemen in haar land van herkomst en haar 

asielaanvraag. Dienaangaande volstaat het om te verwijzen naar punt 2.3. 

 

Betreffende de termijn van twee jaar dient te worden verwezen naar de bestreden beslissing die het 

volgende stelt: 

 

“Om de volgende redenen gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: Betrokkene heeft 

niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op al deze elementen en op het belang 

van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel”. 

 

Verzoekster kan dan ook niet worden gevolgd waar zij stelt dat de bestreden beslissing niet verduidelijkt 

waarom er werd gekozen voor de termijn van twee jaar. Betreffende het korte verblijf van tien dagen 

dient te worden vastgesteld dat dit louter een bewering betreft die niet met enig bewijs wordt gestaafd. 

Bovendien blijkt uit de ‘vragenlijst’ van 6 juli 2017, die zich in het administratief dossier bevindt, dat 

verzoekster reeds heeft verklaard drie maanden in België te zijn.  

 

2.5. Ten slotte stelt verzoekster dat de bestreden beslissing niet was opgelegd indien aan verzoekster 

werd gevraagd om duidelijkheid te verschaffen omstreeks haar aanwezigheid en de duur van haar 

verblijf. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad dus aan de hand van de specifieke 

feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

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

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

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

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

 

De Raad kan niet anders dan vaststellen dat verzoekster niets aanbrengt dat erop zou kunnen wijzen 

dat zij specifieke omstandigheden had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het 

afleveren van het aangevochten inreisverbod hadden kunnen beïnvloeden, zeker nu de door haar 

opgeworpen elementen reeds werden besproken en niet aannemelijk werden bevonden. In die 

omstandigheden kan verzoekster zich niet op dienstige wijze beroepen op de schending van de 

hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur of als algemeen beginsel van Unierecht. 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

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

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


