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 nr. 213 716 van 10 december 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. D'HONT 

Stationsstraat 34 

8020 OOSTKAMP 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Macedonische nationaliteit te zijn, op 22 augustus 

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 12 augustus 2018 tot 

afgifte van een inreisverbod. De bestreden beslissing werd aan verzoeker ter kennis gebracht op 12 

augustus 2018.  

 

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 22 oktober 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 november 

2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. D'HONT, die verschijnt voor verzoeker en van attaché Y. 

HOLSTERS, die verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 juni 2016 werd een administratief verslag opgesteld wegens diefstal en illegaal verblijf en nam de 

gemachtigde een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 2 februari 2015 werd verzoeker door de correctionele rechtbank van Namen bij verstek veroordeeld 

tot een gevangenisstraf van een jaar wegens diefstal, poging tot diefstal door middel van braak, 

inklimming of valse sleutels, het opzettelijk beschadigen van stedelijke of landelijke afsluitingen en het 

onwettig binnenkomen of verblijven in het Rijk. 
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Op 12 augustus 2018 stelde de federale politie in Anderlecht een administratief verslag op wegens 

slagen en verwondingen. Op diezelfde dag nam de gemachtigde een beslissing houdende een bevel om 

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

inreisverbod van drie jaar (bijlage 13sexies).  

 

Dit inreisverbod van 12 augustus 2018 is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Aan de heer, die verklaart te heten(1): 

Naam : N., N. (…) 

nationaliteit : Macedonië 

 

In voorkomend geval, ALIAS: S.D. (…) van Macedonische nationaliteit: K.T.T. (…) van Bulgaarse 

nationaliteit 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen^, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 12/08/2018 gaat gepaard met dit inreisverbod (2) 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politie Zuid op 12/08/2018 en werd 

rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

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 en/of; 

2" een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

1 " Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

 

Betrokkene werd voor de eerste keer in België geïntercepteerd op 13/06/2012. 

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

 

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

 

Betrokkene heeft zich aangemeld bij de gemeente op 26.05.2011 maar geen verdere stappen 

ondernomen om zijn verblijf te regulariseren, Hij levert geen bewijs dat hij op hotel logeert. Betrokkene is 

op heterdaad betrapt voor opzettelijke slagen en verwondingen. (PV […] van de politie Zuid) 

 

Gezien het gewelddadige karakter van dit feit, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

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

 

Bij het verhoor van de politie Zuid op 12/08/2018 heeft betrokkene verklaart (sic) dat hij neven in België 

zou hebben. Betrokkene geeft verder geen enkele uitleg hierover. Vermits betrokkene verklaart neven te 

hebben in België, maakt dit geen deel uit van het kerngezin. Het gezinsleven wordt enkel aannemelijk 

gemaakt Indien banden van afhankelijk voor handen zijn. Betrokkene heeft geen verklaringen afgelegd 
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in verband met minderjarige kinderen in België. Bovendien heeft betrokkene geen verklaringen afgelegd 

in verband met medische problemen. 

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

 

Gezien het gewelddadige karakter van dit feit, 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.” 

 

Op 9 oktober 2018 werd verzoeker naar Macedonië verwijderd. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoeker te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 74/11 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), van de formele motiveringsplicht zoals neergelegd 

in artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet en in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij licht dit middel toe als volgt: 

 

“De Vreemdelingenwet verplicht verweerder rekening te houden met de specifieke omstandigheden van 

elk geval wanneer zij de duur van een inreisverbod vaststelt. Zij dient aldus te motiveren op welke 

gronden en feiten zij zich steunt daar zij inzake een discretionaire beoordelingsvrijheid heeft (RvS 26 

juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900). Verweerder kan op dit punt binnen zijn discretionaire bevoegdheid 

immers variëren tussen een inreisverbod van één dag tot een inreisverbod van drie jaar, hierbij rekening 

houdend met de specifieke omstandigheden eigen aan elk dossier. Dit heeft evident zijn onmiddellijke 

impact op de motiveringsplicht: Hoe groter de discretionaire bevoegdheid van het bestuur, hoe strenger 

de motiveringsplicht wordt opgevat (RvS 30 juni 1993, nr. 43.560, RW 1994-95, noot I. OPDEBEEK; 

RvS 30 juni 1993, nr. 43.556). Er dient opgemerkt te worden dat het inreisverbod een uiterst zware 

sanctie behelst, nl. een verbod om gedurende dagen of jaren nog terug te kunnen inreizen in de ganse 

EU-zone die het Schengenacquis ten volle toepassen. Hier mag dus door verweerder niet licht over 

gegaan worden.  

 

Verzoeker meent dat de bestreden beslissing een onvoldoende en onsamenhangende motivering bevat 

wat betreft de redenen waarom hem de maximumduur van drie jaar werd opgelegd. Zo stelt deze 

beslissing daarover het volgende:  

 

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

 

Bij het verhoor van de politie Zuid op 12/8/2018 heeft betrokkene verklaart dat hij neven in België zou 

hebben. Betrokkene geeft verder geen enkele uitleg hierover. Vermits betrokkene verklaart neven te 

hebben in België, maakt dit geen deel uit van het kerngezin. Het kerngezin wordt enkel aannemelijk 

gemaakt indien banden van afhankelijk voor handen zijn.  

 

Betrokkene heeft geen verklaringen afgelegd in verband met minderjarige kinderen in België. Bovendien 

heeft betrokkene geen verklaringen afgelegd in verband met medische problemen.  

 

Bijgevolg heeft gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden 

met de bepalingen van artikel 74/13.  
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Gezien het gewelddadige karakter van dit feit, 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”  

 

Het is verzoeker niet duidelijk hoe deze omstandigheden ertoe kunnen leiden dat verweerder hem een 

inreisverbod van de maximumduur (in zijn omstandigheden) oplegt. Dit lijkt eerder een copy-paste te zijn 

van zijn bevel om het grondgebied te verlaten daar gesproken wordt over het feit dat de Staatssecretaris 

in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden heeft met… en over art. 74/13 Vreemdelingenwet. 

Gezien verzoeker uit de beslissing niet op ondubbelzinnige wijze kan afleiden welke redenen de 

beslissing schragen of toch op zen minst dit niet met redelijke zekerheid kan weten werd de 

motiveringsplicht geschonden.  

 

Het illegaal in België verblijven kan toch onmogelijk aanzien worden als een gewelddadig feit dat de 

openbare orde schaadt. Verzoeker merkt daarbij op dat volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie 

een maatregel gegrond op de openbare orde enkel gerechtvaardigd is indien uit het persoonlijk gedrag 

van een vreemdeling μμblijkt dat hij een actuele, werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging vormt 

die een fundamenteel belang van de samenleving aantast.” (HvJ 29 juni 2004, C-482/01 en C-493/01, 

Orfanopoulos, punt 66 e.v.; HvJ 27 april 2006, C-441/02, Commissie/Duitsland, punt 33 en 35; HvJ 22 

december 2010, C-303/08, Land Baden-Württemberg/Betin Bozkurt, I-13445, punt 57). Dat is in dit 

dossier absoluut niet het geval.  

 

Het valt verzoeker op dat op de eerste pagina van het inreisverbod een identieke stijlformule staat als 

die met betrekking tot de gewelddadige feiten zoals hierboven. Daar stelt verweerder namelijk het 

volgende: 

 

“[…]  

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor opzettelijke slagen en verwondingen (PV 

BR.43.L3.039778/2018 van de politie Zuid)  

Gezien het gewelddadige karakter van dit feit, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.  

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd”  

 

Indien dit het feit met gewelddadig karakter is dat bedoeld wordt door verweerder, hetgeen verzoeker 

zoals gezegd niet duidelijk is, en waarom hem de maximumduur van drie jaar werd opgelegd, wenst 

verzoeker het een en ander op te merken:  

 

(1) Inbreuk op de plicht tot gedegen feitenvinding (zorgvuldigheidsbeginsel)  

 

Volgens verweerder zou verzoeker op heterdaad betrapt zijn voor opzettelijke slagen en verwondingen. 

Daaruit trekt zij de conclusie dat kan afgeleid worden dat verzoeker door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden.  

 

Verweerder is hier duidelijk voorbijgegaan aan haar zorgvuldigheidsplicht hetgeen een schending is van 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist 

immers dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle 

relevante gegevens een beslissing mag nemen (RvS 23 februari 2004, nr. 128.424 ; RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De bestreden beslissing verwijst enkel naar het 

feit dat er een pv werd opgemaakt wegens opzettelijke slagen en verwondingen. Uit de overige 

motieven blijkt niet dat werd overgegaan tot een individueel onderzoek, rekening houdend met alle 

elementen van de zaak. Aldus kan niet aan de hand van de motieven in de bestreden beslissing worden 

vastgesteld waarop de keuze van de termijn van drie jaar berust.  

 

Volgens verzoeker dient de aanleiding tot dit pv als volgt gekaderd te worden. Verzoeker stelt dat hij op 

11.08.18 in een café in Anderlecht aan het wachten was op een vriend van hem toen tussen twee 

onbekende mannen een gevecht ontstond over een verdwenen smartphone. Verzoeker wou de mannen 

uit elkaar halen waarna een van hen zich tegen hem keerde. De buren kregen gewag van het 

handgemeen en belden de politiediensten die er verkeerdelijk van uitgingen dat verzoeker een van de 

kemphanen was die aan de oorzaak van het gevecht lag.  
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Indien verweerder in huidige procedure zou voorhouden dat de duur van het inreisverbod aldus 

gebaseerd werd op het pv van de politie Zuid waaruit zou blijken dat verzoeker op heterdaad betrapt 

werd voor opzettelijke slagen en verwondingen dan wordt dit door verzoeker ten zeerste betwist daar 

zijn tussenkomst overduidelijk gerechtvaardigd was door de figuur van de wettige zelfverdediging. Als 

verzoeker niet was tussengekomen in het gevecht was het waarschijnlijk veel erger afgelopen tussen de 

twee mannen gezien verzoeker tussenkwam toen hij zag dat er een mes getrokken werd. Deze 

rechtvaardigingsgrond werd duidelijk niet in rekening gebracht door verweerder.  

 

Verzoeker beseft dat het strafrechtelijk vermoeden van onschuld er niet aan in de weg staat dat een 

bestuur bij de uitoefening van zijn discretionaire beoordelingsbevoegdheid op grond van eigen 

onderzoek rekening houdt met feiten die nog niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. 

Gezien verzoeker de feiten zoals zij worden weergegeven evenwel ten zeerste  

betwist meent hij dat, indien dit het ‘gewelddadig feit’ is waarom hem de maximumtermijn werd 

opgelegd, het bestuur ruim tekort is geschoten in haar onderzoeksplicht en zich aldus gebaseerd heeft 

op foutieve gegevens.  

Wanneer verweerder zo’n ingrijpende beslissing neemt dan dient zij dit toch wel minstens te doen op 

basis van een voldoende onderbouwd dossier (RvV 2 mei 2012, nr. 80.585). Dat houdt in dat zij 

verklaringen over de feiten dient te toetsen en vervolgens dient te controleren (RvS 3 februari 2000, nr. 

85.077). Het is overduidelijk dat verweerder in dit dossier over één nacht ijs is gegaan daar tussen de 

(vermoedelijke) datum van het pv en deze van de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod zelfs 

letterlijk geen volledige dag is gegaan. Het gebruik van de woorden ‘geacht wordt te kunnen schaden’ is 

daarbij ook al een duidelijke indicatie dat verweerder de zaak niet onderzocht heeft.  

Verweerder kan er daarenboven niet omheen dat zij wel zeer voorbarig is geweest daar er niet alleen 

nog geen veroordeling is geweest van verzoeker doch dat verzoeker op heden zelfs nog niet eens 

vervolgd wordt. Als de feiten werkelijk zo ernstig zouden zijn dat zij de openbare orde schaden zou dat 

toch wel verwacht kunnen worden. Uit één pv waarop verzoeker geen tegenspraak heeft kunnen voeren 

afleiden dat verzoeker door zijn gedrag geacht kan worden de openbare orde te schaden en hem 

daarvoor te verbieden om zich voor drie jaar lang nog te begeven naar zijn leefomgeving die voor zeven 

jaar lang zijn thuis was is absoluut onverantwoord. Gelet op het uitermate gebrek aan gedegen 

feitenvinding is het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden, reden waarom de bestreden beslissing 

vernietigd dient te worden (RvV 17 juli 2008, nr. 14.245).  

 

(2) PV waarop hele beslissing gebaseerd werd is niet bijgevoegd (motiveringsplicht)  

 

Uit heel de bestreden beslissing blijkt dat het bestuur enorm zwaar tilde aan het pv met kenmerk 

BR.43.L3.039778/2018 van de politie Zuid. Verzoeker veronderstelt ook dat dit de reden zal zijn dat hem 

een inreisverbod met de maximumduur (in zijn situatie) van drie jaar werd opgelegd.  

 

Verzoeker heeft geen enkel zicht op wat dat pv zegt over hem. Het enige wat hij weet is dat de politie is 

moeten tussenkomen toen hij twee vechtende mannen uit elkaar wou halen en dat daarvan blijkbaar 

een pv voor opzettelijke slagen en verwondingen lastens hem werd opgesteld. Hij kreeg geen inzage in 

het pv waarop de hele beslissing gebaseerd werd evenmin als hem het administratief verslag werd 

overgemaakt aangaande dit pv. Hij weet niet wie wat verklaard heeft, wat eventuele getuigen verklaard 

hebben, noch wat de politie eventueel nog als eigen interpretaties bij wijze van inlichtingen heeft 

toegevoegd. Verzoeker kan zich aldus niet verdedigen aangaande de inhoud van dit pv en dient voort te 

gaan op wat verweerder beweert dat in dit verslag zou staan. Het parket weigert zo’n pv door te geven 

gelet op het geheim van het strafonderzoek. Verweerder van zijn kant geeft als enige mogelijkheid om 

zo’n dossiers op te vragen het richten van een mail naar het e-mailadres 

‘openbaarheidvanbestuur@ibz.fgov.be’ waarbij in de FAQ vermeld staat dat aanvragen in volgorde en 

binnen de 30 dagen worden afgewerkt en de wetgeving op de openbaarheid van bestuur niet in het 

leven werd geroepen in het kader van de beroepsprocedures, en bijgevolg geen bijzondere regeling 

voorziet in verband met het indienen van ( dringende ) beroepen.  

Gezien verweerder aan verzoeker geen kennis gaf van de inhoud van het pv waarop de beslissing 

gebaseerd werd is de formele motiveringsplicht geschonden. De formele motiveringsplicht waarborgt 

immers niet alleen dat de burger duidelijk kennis kan nemen van alle elementen welke aan de basis van 

de beslissing liggen, alsook van de draagwijdte van deze beslissing (RvS 30 december 1993, nr. 

45.623), doch deze formele motiveringsplicht waarborgt tevens de goede werking van het gerechtelijk 

apparaat daar zij een controle toelaat op administratieve beslissingen (RvS 9 november 1993, nr. 

44.847).” 
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Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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 haar 

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. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het beginsel impliceert dat de overheid 

met alle dienstige stukken rekening moet houden. 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat 

kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid ertoe in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een ‘afdoende’ wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 

100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 

167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). De motivering van een bestuurshandeling moet evenredig zijn 

met de omvang van de discretionaire bevoegdheid waarover het bestuur beschikt. Hoe groter de 

discretionaire bevoegdheid van het bestuur, hoe strenger de motiveringsplicht wordt opgevat (naar 

analogie RvS 30 juni 1993, nr. 43.560, De Bouck, RW 1994-95, noot I. Opdebeek). 

 

De Raad onderzoekt de beweerde schending van deze beginselen en artikelen in het licht van artikel 

74/11 van de Vreemdelingenwet, dat verzoeker eveneens geschonden acht. 

 

Deze bepaling 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. 

  (…)” 

 

Verzoeker wijst erop dat deze bepaling de gemachtigde verplicht om rekening te houden met de 

specifieke omstandigheden van het geval bij het bepalen van de duur van een inreisverbod en betwist 

dat de bestreden beslissing op dat vlak afdoende is gemotiveerd. Hij stelt niet te begrijpen waarom de 

gemachtigde verwijst naar het gewelddadige karakter van de feiten en naar de vaststelling dat 

verzoeker door zijn gedrag geacht kan worden de openbare orde te schaden. Indien de gemachtigde 

hiermee doelt op de opzettelijke slagen en verwondingen waarvan sprake in het proces-verbaal 

opgesteld door de politie Zuid, wijst verzoeker erop dat de gemachtigde de inhoud van dit proces-

verbaal niet in de bestreden beslissing heeft weergegeven en daardoor de motiveringsplicht heeft 

geschonden. Nu het proces-verbaal zich ook niet in het administratief dossier bevindt, meent verzoeker 

zich niet te kunnen verdedigen wat de inhoud ervan betreft. Verder merkt verzoeker op dat hij zelfs nog 

niet vervolgd wordt voor deze feiten en dat de gemachtigde, door zich slechts op één proces-verbaal te 

baseren, onzorgvuldig was en niet met alle elementen rekening heeft gehouden bij het nemen van de 

bestreden beslissing. Verzoeker betwist immers ook de feiten die aan het proces-verbaal ten grondslag 

liggen en stelt louter in het kader van wettige zelfverdediging te hebben opgetreden. 

 

De Raad stelt vast dat uit de motivering van de bestreden beslissing duidelijk blijkt waarom de 

gemachtigde een inreisverbod heeft opgelegd met een duur van drie jaar. In de motivering van de 

bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 74/11, § 

1  van de Vreemdelingenwet. Verder wordt gemotiveerd dat verzoeker heeft verklaard neven in België te 

hebben, die echter geen deel uitmaken van het kerngezin, en dat hij niets heeft verklaard in verband 

met minderjarige kinderen in België of in verband met medische problemen. Vervolgens wordt verwezen 
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naar het “gewelddadige karakter” van de feiten, waaruit kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag kan worden geacht de openbare orde te kunnen schaden, en wordt gemotiveerd dat verzoeker 

niet heeft getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. De gemachtigde besluit dat gelet op al 

deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde, een 

inreisverbod van drie jaar proportioneel is. Uit deze motivering blijkt duidelijk dat de gemachtigde wel 

degelijk rekening heeft gehouden met de specifieke elementen van het dossier en de Raad ziet niet in 

welke zin deze motivering onduidelijk of onsamenhangend zou zijn. Waar wordt verwezen naar het 

“gewelddadig karakter” van de feiten, blijkt duidelijk uit het geheel van de bestreden beslissing dat 

hiermee niet wordt gedoeld op verzoekers illegale verblijf maar wel op de opzettelijke slagen en 

verwondingen waarop verzoeker op heterdaad werd betrapt, zoals vermeld in het proces-verbaal 

hierover dat door de politie Zuid werd opgesteld en waarnaar in de bestreden beslissing uitdrukkelijk 

wordt verwezen. Het feit dat ten overvloede in het bestreden inreisverbod ook wordt verwezen naar de 

verwijderingsbeslissing waarvan dit inreisverbod het accessorium is en naar artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, tast de wettigheid van de bestreden beslissing niet aan. Artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet is inderdaad relevant voor bevelen om het grondgebied te verlaten of terugleidingen, 

maar de elementen waarmee moet rekening gehouden worden, zoals het hoger belang van het kind, de 

gezondheidstoestand en het gezinsleven kunnen even goed specifieke omstandigheden van het geval 

uitmaken waarmee de gemachtigde bij het bepalen van de duur van het inreisverbod moet rekening 

houden. De Raad ziet dan ook niet in welk nadeel verzoeker zou kunnen hebben als de gemachtigde 

ook met die elementen rekening houdt bij het opleggen van een inreisverbod en om de duur hiervan te 

bepalen. 

 

Waar verzoeker meent dat de formele motiveringsplicht is geschonden doordat de gemachtigde 

verzoeker geen kennis gaf van de inhoud van dit proces-verbaal of van het administratief verslag 

hierover, wijst de Raad er vooreerst op dat het feit dat het proces-verbaal an sich niet is opgenomen in 

het administratief dossier geen invloed heeft op de wettigheid van de bestreden beslissing. Verzoeker 

haalt zelf aan dat omwille van het geheim van het strafonderzoek het parket weigert een PV door te 

geven. Dit geldt eveneens voor de gemachtigde van de staatssecretaris die enkel in kennis wordt 

gesteld van het administratief verslag. Een dergelijk administratief verslag bevindt zich in het 

administratief dossier, waarin wordt aangegeven dat verzoeker op heterdaad werd betrapt voor slagen 

en verwondingen in verband met een gestolen gsm. Verzoeker kon  inzage vragen in het administratief 

dossier om zo ook dit administratief verslag in te kijken, en had dus toegang tot alle elementen waarop 

de gemachtigde zich bij het nemen van de bestreden beslissing heeft gebaseerd. Minstens toont 

verzoeker niet aan dat hij moeilijkheden heeft ondervonden naar aanleiding van een verzoek tot inzage 

in het administratief dossier bij de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van zijn rechten van 

verdediging. 

 

Verzoeker meent verder dat de gemachtigde zeer voorbarig en onzorgvuldig heeft gehandeld door zich 

op het bestaan van dit ene proces-verbaal te baseren om de duur van het inreisverbod te bepalen, 

terwijl verzoeker op heden zelfs nog niet vervolgd wordt, laat staan veroordeeld is voor deze feiten. 

Verzoeker betwist overigens dat er sprake was van opzettelijke slagen en verwondingen maar voert aan 

dat hij handelde in het kader van wettige zelfverdediging. De Raad wijst er in dat opzicht op dat het 

bestuur op grond van een eigen onderzoek een standpunt inneemt met betrekking tot feiten die nog niet 

tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid en op basis van vaststaande feiten een beslissing 

neemt inzake de verblijfsrechtelijke situatie van een vreemdeling. Het feit dat nog geen onderzoek werd 

geopend doet geen afbreuk aan de feitelijke vaststellingen die steun vinden in het administratief dossier, 

namelijk dat ten aanzien van verzoeker een proces-verbaal werd opgesteld wegens opzettelijke slagen 

en verwondingen. Verder wordt in de bestreden beslissing het PV-nummer weergegeven, waardoor 

verzoeker desgevallend het originele proces-verbaal kon opvragen bij de bevoegde diensten. Verzoeker 

toont niet aan dat hij dit heeft verzocht maar dat hem de toegang tot dit PV door de politiediensten werd 

geweigerd. Verzoeker betwist in dat opzicht enerzijds de feiten waarop het proces-verbaal betrekking 

heeft, zoals deze worden weergegeven in het administratief verslag, maar laat anderzijds na om van zijn 

eigen versie van de feiten aangaande het optreden uit zelfverdediging enig begin van bewijs voor te 

leggen, of minstens aan te tonen dat hij van de politiediensten geen toegang kreeg tot het bewuste 

proces-verbaal of andere gegevens die zijn verhaal zouden kunnen staven. Met deze ongestaafde 

kritiek maakt verzoeker dan ook niet aannemelijk dat het kennelijk onredelijk of onzorgvuldig was van de 

gemachtigde om, bij het bepalen van een duur van drie jaar van het inreisverbod, rekening te houden 

met de vaststelling door de politie van opzettelijke slagen en verwondingen door verzoeker. Ten 

overvloede kan verzoeker ook niet gevolgd worden waar hij in zijn feitenrelaas stelt zeven jaar na zijn 

binnenkomst in het Rijk voor het eerst een negatief contact gehad te hebben met de politie. Uit het 
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administratief dossier blijkt dat verzoeker in 2015 reeds veroordeeld werd bij verstek voor diefstal, 

poging tot diefstal en opzettelijke beschadiging van afsluitingen. 

 

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

van welke juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden beslissing is genomen. Evenmin 

maakt verzoeker aannemelijk dat de gemachtigde bij het bepalen van een duur van drie jaar voor het 

bestreden inreisverbod onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft gehandeld. Een schending van artikel 

74/11 van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de materiële motiveringsplicht of 

van de formele motiveringsplicht zoals neergelegd in de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62, § 2 van de 

Vreemdelingenwet blijkt niet.  

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2 In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht en het 

redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur en van het recht op een 

privéleven zoals gewaarborgd door artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Hij licht dit middel toe als volgt: 

 

“Artikel 74/11, §1 van de Vreemdelingenwet verplicht verweerder rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval wanneer zij de duur van een inreisverbod vaststelt. Uit de parlementaire 

voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de Vreemdelingenwet, blijkt bovendien 

dat artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet een omzetting vormt van artikel 11 van de richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 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 (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.). In 

die zin wordt in de parlementaire voorbereiding m.b.t. artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet en het 

inreisverbod 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.” (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23).  

 

Verweerder legde verzoeker een inreisverbod op voor de maximumtermijn van drie jaar. Zij liet hierbij 

evenwel na rekening te houden met een zeer belangrijke omstandigheid bestaande in het feit dat 

verzoeker reeds meer dan zeven jaar in België leeft en zijn centrum van belangen aldus enkel en alleen 

te situeren is in België. Verzoeker heeft immers geen dichte familie of vrienden meer in zijn land van 

herkomst. Aldus heeft verweerder geen rekening gehouden met het recht van verzoeker op een 

privéleven zoals veruitwendigd in art. 8 EVRM.  

 

De bestreden beslissing bevat daarbij ook onvoldoende motivering waarom desondanks dit feit 

verzoeker toch een verbod wordt opgelegd om zich terug in zijn centrum van belangen te begeven voor 

een maximumduur van drie jaar. Een inreisverbod verbiedt verzoeker immers de toegang tot het 

grondgebied voor een bezoek aan zijn vrienden (art. 3, eerste lid, 9° Vreemdelingenwet).  

 

 Artikel 8 EVRM laat enkel inmengingen van de overheid toe wanneer dit door de wet is voorzien en in 

een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare 

veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare 

feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten 

en vrijheden van anderen.  

 

Centraal staat daarbij de vraag of het inreisverbod een gerechtvaardigde inmenging uitmaakt op het 

privéleven in de zin van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM en meer bepaald of de inmenging 

van het openbaar gezag bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere van de in het 

tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en ze noodzakelijk is in een 

democratische samenleving. Het is de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had 

om een juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk (RvV 26 

september 2016, nr. 175.320).  

 

Verweerder had de evenredigheid van de inmenging moeten toetsen aan de criteria zoals zij 

vooropgesteld werden door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om na te gaan of het 
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inreisverbod van drie jaar noodzakelijk was in onze democratische samenleving en proportioneel aan 

het vooropgestelde legitieme doel (EHRM, 10 april 2012, Balogun v. UK, nr. 60286/09, §44: EHRM, 

2006, Üner v. the Netherlands, nr. 46410/99, §57). Daarbij diende zij meer bepaald rekening te houden 

met:  

- de aard en de ernst van het gepleegde strafbare feit;  

- de duurtijd van het verblijf van de vreemdeling op het grondgebied van de staat;  

- de hechtheid van sociale, culturele en familiale banden in het gastland en het land van  bestemming.  

 

Deze criteria die de bekommernissen van verweerder dienden weer te geven bij het opleggen van het 

inreisverbod zijn nergens weer te vinden in de bestreden beslissing. Verweerder beperkte zich ertoe 

zich weg te steken achter duistere motieven als ‘de openbare orde’, het feit dat verzoeker ‘niet getwijfeld 

heeft om op illegale wijze in België te verblijven’ en ‘het belang van de immigratiecontrole’. In de 

beslissing blijkt nergens dat verweerder effectief rekening heeft gehouden met de situatie van verzoeker 

zoals hierboven geschetst. De motivering tot het opleggen van een inreisverbod was gewoon een copy-

paste van de reden van het uitvaardigen van een bevel om het grondgebied te verlaten; redenen 

waarom verzoeker meent dat de motiveringsplicht is geschonden evenals art. 8 EVRM.” 

 

Verzoeker meent dat de gemachtigde heeft nagelaten rekening te houden met verzoekers recht op een 

privéleven zoals gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’  

 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging 

uitmaken op het privéleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de 

belangen die door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor situaties van een 

weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, par. 66) als voor 

situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, Mungenzi v. Frankrijk, 

par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68). 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privéleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en 

diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een 

migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die 

belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de gemachtigde alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de gemachtigde zich niet ten onrechte op het standpunt heeft 

gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van een 

vreemdeling bij de uitoefening van het privéleven hier te lande en anderzijds het algemeen belang van 

de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare 

orde.  
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Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 juni 2014, nr. 227.900; RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 17 november 2016, 

nr. 236.439 ). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privéleven, veronderstelt het bestaan van een 

privéleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of verzoeker een privéleven aanvoert in de zin van het EVRM, 

vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd op het recht op respect voor het privéleven 

door het nemen van de bestreden beslissing.  

 

De verzoeker die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin van 

bewijs aan te brengen van een privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM waarop hij zich beroept. 

Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn met inachtneming van de omstandigheden van 

de zaak. 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘privéleven’ niet, dat als autonoom begrip onafhankelijk van 

het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ 

een ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven 

(EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 

153). De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven, is een feitenkwestie. 

 

Artikel 8 houdt het recht in op een persoonlijke ontwikkeling alsook het recht om relaties aan te gaan en 

te ontwikkelen met andere personen en de buitenwereld in het algemeen. Het behelst aspecten van de 

sociale identiteit van een persoon (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 29 april 

2002, Pretty/Verenigd Koninkrijk, § 61). In die zin maakt het netwerk van persoonlijke, sociale en 

economische belangen onderdeel uit van het privéleven van elke persoon (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), §§ 95-96). Het privéleven bestaat uit de optelsom van alle banden die de 

vreemdeling met de Belgische samenleving is aangegaan. 

 

Verzoeker wijst wat zijn privéleven betreft op het feit dat hij sinds zeven jaar in België verblijft en het 

centrum van zijn belangen hier heeft, nu hij geen dichte familie of vrienden meer heeft in zijn land van 

herkomst. 

 

Verzoeker toont met deze summiere bewering evenwel niet aan dat de door hem opgebouwde 

contacten in België een zodanige intensiteit hebben dat dit als een beschermingswaardig privéleven 

moet worden beschouwd in de zin van artikel 8 van het EVRM. De Raad stelt vast dat verzoeker bijna 

25 jaar was toen hij zeven jaar geleden naar België kwam, en dat hij aangaf slechts enkele neven in 

België te hebben, zodat het onwaarschijnlijk lijkt dat hij in zijn land van herkomst geen dichte familie of 

vrienden meer zou hebben. Minstens brengt hij hiervan geen begin van bewijs aan. Voorts dient erop 

gewezen te worden dat het privéleven van verzoeker, die nooit stappen heeft ondernomen om een 

verblijfsrecht te bekomen, zich heeft ontwikkeld in een tijd waarin hij zich bewust was dat zijn 

verblijfsstatus er toe leidt dat het voortbestaan van het privéleven in het gastland vanaf het begin precair 

is. Wanneer dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een 

schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, § 70; 

EHRM 4 december 2012, nr. 47017/09, § 70). 

 

Nu verzoeker geen beschermingswaardig privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM aannemelijk 

heeft gemaakt, diende de gemachtigde ook geen belangenafweging te maken in het kader van de 

evenredigheid van een mogelijke schending van het recht op een privéleven.   

 

In de mate dat verzoeker meent dat de gemachtigde in de bestreden beslissing uitdrukkelijk over een 

eventuele schending van artikel 8 van het EVRM hoorde te motiveren, kan de Raad ook niet volgen, nu 

volgens de rechtspraak van de Raad van State  artikel 8 van het EVRM geen bijzondere 

motiveringsplicht bevat (RvS 28 november 2017, nr. 239.974). Zelfs indien men kan aannemen dat het 

wenselijk is, in het kader van de rechten van verdediging, dat uit de motieven van de beslissing blijkt dat 

men rekening heeft gehouden met het bepaalde in artikel 8 van het EVRM, blijkt dat de gemachtigde 

gewezen heeft op het feit dat verzoeker niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in België te verblijven 

en om de openbare orde te schaden. Dit zijn pertinente elementen in het licht van het privéleven, 

waarover de gemachtigde op redelijke wijze heeft gemotiveerd.  
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Een schending van artikel 8 van het EVRM, van het redelijkheidsbeginsel of van de materiële 

motiveringsplicht blijkt niet. 

 

Het tweede middel is  ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien december tweeduizend achttien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


