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 nr. 209 729 van 20 september 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat O. TODTS 

Kolenmarkt 83 

1000 BRUSSEL 

  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, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 19 maart 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 2 maart 2018 tot het opleggen 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 9 juli 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 september 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. DESGUIN, die loco advocaat O. TODTS verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 2 maart 2018 wordt de verzoekende partij een inreisverbod gegeven. Dit is de bestreden 

beslissing, die luidt als volgt: 

 

“INREISVERBOD 

Aan de Heer: 

naam : E. F. (..) 

voornaam : Y. (..) 

geboortedatum : 01.02.1982 
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geboorteplaats : Guercif 

nationaliteit: Marokko 

Gekend in de gevangenis als E. F., Y. (..), geboren te Taza op 01.02.1982, onderdaan van Marokko 

wordt een inreisverbod voor 8 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 

02/03/2018 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:  

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

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

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

Betrokkene verblijft reeds sedert 23/07/2017 in het Rijk (zie vragenlijst hoorplicht ingevuld op 

25/10/2017).  

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake drugs, feit waarvoor hij op 

02/05/2005 door de Correctionele Rechtbank van 2 jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar gevangenis met 

prob. Uitstel gedurende 5 jaar.  

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake drugs, feit waarvoor hij op 

16/01/2018 door de Correctionele Rechtbank van Veurne werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 

2 jaar.  

Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden.  

Niettegenstaande betrokkene in het verleden onderworpen werd aan een MB tot terugwijzing dd; 

04.11.2005 pleegde betrokkene nieuwe feiten . Overwegende dat er uit de terugkerende aard van het 

misdadige gedrag van betrokkene legitiem kan afgeleid worden dat deze laatste een reële en actuele 

bedreiging voor de openbare orde vertegenwoordigt  

Overwegende dat de persoonlijkheid van betrokkene een gevaar betekent voor de openbare orde en 

voor andermans gezondheid in de mate dat het verspreiden van verdovende middelen een ware plaag 

voor de bevolking betekent  

Betrokkene heeft geen officieel verblijfsadres in België.  

Betrokkene werd op 22/01/2013 naar Marokko gerepatrieerd  

Betrokkene verklaart in zijn vragenlijst hoorplicht door hem ingevuld op datum van 25/10/2017 dat hij 

geen familieleden heeft die woonachtig zijn in België. Gewone sociale relaties werden niet beschermd 

door artikel 8 van het EVRM. Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt dan ook niet.  

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

ernstig te verstoren. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het 

handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 8 jaar proportioneel.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel betoogt de verzoeker als volgt: 

 

“Eerst en enig middel: kennelijke appreciatiefout en schending van  

- de artikelen 74/11, eerste al. en §2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen  

- de richtlijn 2008/115/EG  

- het artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen  

- de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de 

bestuurshandelingen,  

- het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen en 

schending van het administratief rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur volgens hetwelk, onder anderen, 

de administratie serieus en zorgvuldig werkt;  

 

A. In rechte 

 Op basis van de formele motiveringsplicht van bestuurshandelingen en de rechtsbeginselen 

van behoorlijk bestuur, moeten individuele beslissingen formele gemotiveerd, dwz dat "de 

motieven die de beslissing schragen in de beslissing zelf moeten worden opgenomen" en dat, 

volgens art. 3 van de Wet van 1991, "de motivering in de beslissing zelf de juridische en 
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feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

afdoende wijze”.  

Om afdoende te zijn, moeten de motivering juist, pertinent, concreet, precies en volledig zijn.  

De verwerende partij beschikt van een discretionaire bevoegdheid om te beoordelen of de 

voorwaarden van het artikel 9bis vervuld zijn. Deze vrijheid is toch "geen vrijbrief voor een 

willekeurige on onredelijke beslissing'. De redelijkheid van de beslissing is een grens aan dit 

beoordelingsvrijheid. 

De kennelijk beoordelingsfouten kunnen bij gevolg leiden tot de vernietiging van een 

bestuurshandeling. Worden beschouwd als redelijk beslissingen die verstaanbaar, aanvaardbaar en 

aannemelijk zijn. 

 Artikel 74/11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat:  

§ 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 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.]2 

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. Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het 

inreisverbod wordt betekend.  

Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4. 

Dit artikel is een toepassing van de richtlijn 2008/115/EG, waarvan artikel 11 bepaalt dat:  

" 1. Het terugkeerbesluit gaat gepaard met inreisverbod:  

a) indien er geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend, of  

b) indien niet aan de terugkeerverplichting is voldaan.  

In de overige gevallen kan het terugkeerbesluit een inreisverbod omvatten.  

2. De duur van het inreisverbod wordt volgens alle relevante omstandigheden van het individuele 

geval bepaald, en bedraagt in principe niet meer dan vijfjaar. De duur kan meer dan vijfjaar 

bedragen indien de onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare 

orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid.  

3. De lidstaten overwegen de intrekking of schorsing van het inreisverbod dat overeenkomstig lid 1, 

tweede alinea, is uitgevaardigd tegen een onderdaan van een derde land, mits deze kan aantonen 

het grondgebied van een lidstaat geheel in overeenstemming met het terugkeerbesluit te hebben 

verlaten".  

B. In casu  

1) Schending van de motiveringsplicht  

De verwerende partij heeft haar motiveringsplicht en het artikel 74/11 van de vreemdelingenwet 

overgetreden. De motivatie van de bestreden beslissing is uiteraard onjuist in recht zoals in feit.  

Overeenstemmend artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en artikel 11 van de richtlijn 2008/115/EG,  

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

omstandigheden van elk geval".  

Dit komt ook uit een arrest van Uw Raad:  

« dans la mesure où il ressort du libellé de l’article 74/11, §1 er, de la loi du 15 décembre 1980 que la 

partie défenderesse dispose d'une marge d'appréciation quant à la fixation de la durée de l'interdiction 

d'entrée et que, de surcroit, celle-ci doit être fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres 
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à chaque cas', il incombait à la partie défenderesse de justifier, dans la motivation afférente d 

l'interdiction d'entrée, son choix de la durée maximale prévue légalement dans l'hypothèse visée à 

l’article 74/11, §1er, alinéa 2, 2° de la même loi, ce qu'elle est restée en défaut de faire » (RvV., 1ste 

augustus 2013, n°107.890).  

De bestreden beslissing heeft kennelijk geen rekening gehouden met de specifieke omstandigheden 

van die zaak.  

Bestreden beslissing is gemotiveerd door het feit dat de eiser een "ernstige bedreiging vormt voor de 

openbare orde of de nationale veiligheid'.  

De tegenpartij verwijst naar de twee beoordelingen tegen de eiser, die inbreuk op de wetgeving inzake 

drugs vormen, één dateert van 2 mei 2005, en de tweede van 16 januari 2018.  

De openbare orde is niet door de Belgische wetgever uitdrukkelijk gedefinieerd. Volgens de Raad van 

State, in een arrest nr 107.327 van 4 juni 2002, komt het uit de voorbereide werkzaamheden van de wet 

van 15 december 1980, dat die notie moet in concreto geanalyseerd worden, in functie van de 

omstandigheden en « ne vise pas tout comportement délictueux généralement quelconque, envisage 

cependant les faits qui présentent un degré caractérisé de gravité et de fréquence ».  

Het Europese Hof van Justitie (o.a. in het arrest n° C-50/06 van 7 juni 2007) beschouwt dat de 

verwijzing aan de notie van openbare orde « suppose, en tout état de cause, l'existence, en dehors du 

trouble social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave affectant 

un intérêt fondamental de la société » (wij onderstrepen).  

Deze interpretatie van het Europese Hof van Justitie werd meermaals herhaald door de Raad van State 

(arresten n°105.428 van 9 april 2002 of 219.647 van 7 juni 2012), dat de openbare orde definitieert ter 

referentie van een « menace grave, réelle et actuelle, affectant un intérêt fondamental de la société 

belge ». 

In het bijzonder, wat de notie van openbare orde betreft in de zin van de richtlijn 2008/115/CE 

(terugkeerrichtlijn), het Europese Hof van Justitie heeft, in een arrest. Zh. C. Staatssecretaris voor 

Veiligheid en Justitie van 11 juni 2015 (n°C-554/13) herhaalt dat deze notie moet in concreto beoordeeld 

zijn, met respect van het principe van proportionaliteit, met het oog op het persoonlijke gedrag van 

onderdanen van derde landen:  

«[...] si, pour l'essentiel, les Etats membres restent libres de déterminer les exigences de l'ordre public, 

conformément à leurs besoins nationaux pouvant varier d'un Etat membre à l'autre et d'une époque à 

l'autre, il n 'en demeure pas moins que, dans le contexte de l'Union, et notamment en tant que 

justification d'une dérogation à une obligation conçue dans le but d'assurer le respect des droits 

fondamentaux des ressortissants de pays tiers lors de leur éloignement de l'Union, ces exigences 

doivent être entendues strictement, de sorte que leur portée ne saurait être déterminée unilatéralement 

par chacun des Etats membres sans contrôle des institutions de l'Union (voir, par analogie, arrêt 

Gaydarov, C-430/10, EU:C:2011:749,point 32 et jurisprudence citée).  

Enfin, se Ion le considérant 6 de la directive 2008/115, les Etats membres devraient veiller à ce que, en 

mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et 

transparente. Ce considérant énonce également que, conformément aux principes généraux du droit de 

l'Union, les décisions prises en vertu de cette directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de 

critères objectifs, ce qui implique de prendre en considération d'autres facteurs que le simple fait du 

séjour irrégulier (voir arrêt Mahdi, C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, point 40). En particulier, ainsi que la 

Cour l'a déjà jugé, le respect du principe de proportionnalité doit être assuré au cours de toutes les 

étapes de la procédure de retour établie par ladite directive, y compris l'étape relative à la décision de 

retour, dans le cadre de laquelle l'Etat membre concerné doit se prononcer sur l'octroi d'un délai de 

départ volontaire au titre de l'article 7 de cette même directive (voir, en ce sens, arrêt El Dridi, C-61111 

PPU, EU:C:2011:68, point 41).  

Partant, il y a lieu de considérer qu'un Etat membre est tenu d'apprécier la notion de «danger pour 

l'ordre public», au sens de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115, au cas par cas, afin de 

vérifier si le comportement personnel du ressortissant d'un pays tiers concerné constitue un danger réel 

et actuel pour l'ordre public. Lorsqu'il s'appuie sur une pratique générale ou une quel conçue 

présomption afin de constater un tel danger, sans qu'il soit dûment tenu compte du comportement 

personnel du ressortissant et du danger que ce comportement représente pour l'ordre public, un Etat 

membre méconnait les exigences découlant d'un examen individuel du cas en cause et du principe de 

proportionnalité. II en résulte que le fait qu'un ressortissant d'un pays tiers est soupçonné d'avoir 

commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national ou a fait l'objet d'une 

condamnation pénale pour un tel acte ne saurait, à lui seul, justifier que ce ressortissant soit considéré 

comme constituant un danger pour l'ordre public au sens de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 

2008/115 » (§§48-50).  

In casu, verwijst de bestreden beslissing enkel naar de veroordeling tegen de eiser, onder ander één die 

van dertien jaar dateert, om te beschouwen dat er een "ernstige bedreiging" zou bestaan voor de 
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openbare orde, en dat dit nog actueel zou zijn. Er bestaan geen elementen in verband met het 

persoonlijke gedrag van de eiser.  

De verwerende partij moest in haar beslissing vermelden voor welke motieven zij de termijn van acht 

jaar heeft beslist te voorzien. Die motivering moest rekening houden met alle elementen die werden 

door haar bekend.  

De verwerende partij heeft bijgevolg kennelijk zijn motiveringsplicht geschonden.” 

 

2.2. De Raad merkt op dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve 

beslissingen met redenen moeten worden omkleed en dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de 

motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn. 

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven worden 

aangegeven op grond waarvan deze beslissing is genomen. Er wordt, met verwijzing naar artikel 74/11, 

§ 1, 4° van de Vreemdelingenwet, immers uiteengezet dat aan verzoeker een beslissing tot verwijdering 

werd gegeven waarmee het inreisverbod gepaard gaat en dat wordt geopteerd voor een inreisverbod 

met een geldigheidsduur van acht jaar omdat verzoeker een ernstige bedreiging vormt voor de 

openbare orde of de nationale veiligheid. Er wordt verder op gewezen dat verzoeker tot tweemaal toe 

werd veroordeeld voor druggerelateerde feiten en dat: “Niettegenstaande betrokkene in het verleden 

onderworpen werd aan een MB tot terugwijzing dd; 04.11.2005 pleegde betrokkene nieuwe feiten . 

Overwegende dat er uit de terugkerende aard van het misdadige gedrag van betrokkene legitiem kan 

afgeleid worden dat deze laatste een reële en actuele bedreiging voor de openbare orde 

vertegenwoordigt  Overwegende dat de persoonlijkheid van betrokkene een gevaar betekent voor de 

openbare orde en voor andermans gezondheid in de mate dat het verspreiden van verdovende 

middelen een ware plaag voor de bevolking betekent.“ Verweerder heeft tevens aangegeven dat 

verzoeker geen officiële verblijfplaats heeft in België en hij reeds in 2013 werd gerepatrieerd naar 

Marokko. Verder werd rekening gehouden met het feit dat hij geen familie heeft in België alsook met het 

feit dat hij niet getwijfeld heeft op illegale wijze in België te verblijven en de openbare orde ernstig te 

verstoren. De verweerder acht een inreisverbod van acht jaar in deze omstandigheden proportioneel.  

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de voorziene motivering hem niet in staat stelt te begrijpen 

op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. Er kan worden 

aangenomen dat de voorziene motivering verzoeker in staat stelt om zijn rechtsmiddelen met kennis van 

zaken aan te wenden. 

 

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

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

2.3. Artikel 74/11, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt 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 : 

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. 
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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 bepaalt als volgt: 

 

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

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen.” 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker een inreisverbod van acht jaar wordt opgelegd omdat hij een ernstige 

bedreiging vormt voor de openbare orde.  

 

2.4. Verzoeker wijst op het bepaalde in artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet dat de 

duur van het inreisverbod dient te worden bepaald door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval en betoogt hij dat in casu een dergelijk individueel onderzoek niet heeft 

plaatsgevonden. Hij stelt dat enkel verwezen wordt naar de veroordelingen, waarvan één van dertien 

jaar geleden, en er geen elementen inzake het persoonlijk gedrag blijken.  

 

2.5. De verzoekende partij kan in het geheel niet gevolgd worden in haar betoog. Immers blijkt uit de 

motieven van de bestreden beslissing dat niet enkel verwezen wordt naar de door de verzoekende partij 

opgelopen veroordelingen, maar ook naar het feit dat het gaat om drugsfeiten en dat verzoekende partij 

recidiveerde. De verwerende partij oordeelt dat “uit de terugkerende aard van het misdadige gedrag van 

betrokkene legitiem kan afgeleid worden dat deze laatste een reële en actuele bedreiging voor de 

openbare orde vertegenwoordigt. Overwegende dat de persoonlijkheid van betrokkene een gevaar 

betekent voor de openbare orde en voor andermans gezondheid in de mate dat het verspreiden van 

verdovende middelen een ware plaag voor de bevolking betekent.” De Raad stelt vast dat verzoekende 

partij niks concreets inbrengt tegen deze bevindingen van de verwerende partij waaruit blijkt dat wel 

degelijk ingegaan wordt op het persoonlijk gedrag van de verzoekende partij en waarom hieruit kan 

afgeleid worden dat zij een gevaar betekent voor de openbare orde.  

 

Verder blijkt dat de verwerende partij ook rekening heeft gehouden met de verklaringen van de 

verzoekende partij dat zij geen familieleden heeft in België en motiveert zij dat gewone sociale relaties 

niet onder de bescherming van artikel 8 EVRM vallen. Zij wijst tevens op het illegale verblijf van de 

verzoekende partij.  

 

De Raad stelt, gelet op hetgeen voorafgaat, vast dat in concreto wordt ingegaan op de specifieke 

situatie van verzoekende partij en er sprake is van een voldoende graad van individualisering. Gelet op 

de motivering dat niet blijkt dat verzoekende partij familieleden heeft in België kan ook worden 

aangenomen dat een onderzoek heeft plaatsgevonden of er eventueel sprake is van elementen die zich 

kunnen verzetten tegen het opleggen van een inreisverbod dan wel kunnen rechtvaardigen dat een 

kortere duur wordt opgelegd. Verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat verweerder geen rekening 

zou hebben gehouden met de omstandigheden die eigen zijn aan haar geval. Zij brengt nergens 

concrete elementen aan die een inreisverbod van een kortere duur wenselijk of noodzakelijk zouden 

maken en waarmee ten onrechte geen rekening werd gehouden. Zij kan niet dienstig verwijzen naar het 

feit dat één van haar veroordelingen dateert van dertien jaar geleden, nu dit geen afbreuk doet aan de 

vaststelling dat zij zeer recent opnieuw veroordeeld werd voor drugsfeiten en aldus recidiveerde. 

Bovendien kan er niet aan voorbijgegaan worden dat verzoekende partij op 22 januari 2013 

gerepatrieerd werd naar Marokko zodat het lange tijdsverloop tussen het opnieuw plegen van criminele 

feiten in België mede ingegeven is door het feit dat verzoekende partij zich enige tijd niet meer op het 

Belgische grondgebied bevond.  

 

2.6. Het enig middel is in al zijn onderdelen ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

 

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

door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


