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 nr. 216 851 van 14 februari 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. TUNCER 

Dampoortstraat 20 

9000 GENT 

  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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 13 maart 2018 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 28 februari 2018 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering 

(bijlage 13septies) en tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 januari 

2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. YILMAZ, die loco advocaat A. TUNCER verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 28 februari 2018 treft de verwerende partij de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

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

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing.    
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1.2. Op dezelfde dag beslist de verwerende partij tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 

13sexies). 

 

Dit vormt de tweede bestreden beslissing. 

 

Ze luidt als volgt:   

 

 “Aan de Heer, die verklaart te heten: 

Naam : A. 

voornaam : M. 

(...) 

nationaliteit : Turkije 

(...) 

 

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 28.02.2018 gaat gepaard met dit inreisverbod 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

 

 

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

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen zijn verblijf te regulariseren. 

 

Betrokkene verklaart verloofd te zijn met zijn Belgische partner, [Y.I.] […]. Echter, geeft zijn intentie om 

te huwen hem niet automatisch recht op een verblijf. Betrokkene heeft ook nog geen huwelijksaangifte 

gedaan bij de verantwoordelijke diensten. We kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Turkije 

geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Hij kan naar zijn land terugkeren om een visum te 

krijgen (vanaf het moment dat er een huwelijkdatum vastgelegd is). 

Het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender welk moment gedurende de komende 

twee jaar een opschorting of opheffing van het inreisverbod te vragen in het kader van zijn recht op 

gezins- en familiaal leven, overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen terzake. 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 

van het recht op een gezins-of privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 

een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 

22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

Om de volgende reden(en) 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.” 

 

1.3. Op 4 maart 2018 wordt verzoeker gerepatrieerd naar zijn land van herkomst.  
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2. Over de ontvankelijkheid en over de duur van het inreisverbod  

 

2.1. De advocaat van de verzoekende partij stelt ter terechtzitting dat zij geen belang meer heeft bij het 

beroep voor zover het is gericht tegen de eerste bestreden beslissing, na de vaststelling dat ze werd 

gerepatrieerd. 

 

2.2. Aangezien de eerste bestreden beslissing werd uitgevoerd is het beroep onontvankelijk voor zover 

het is gericht tegen deze beslissing. 

 

2.3. De Raad neemt akte van de verduidelijking ter terechtzitting van de verwerende partij dat het 

inreisverbod een geldingsduur heeft van 2 jaar.    

 

3. Onderzoek van het beroep voor zover het is gericht tegen het inreisverbod (tweede bestreden 

beslissing)   

 

3.1. In een eerste middel werpt verzoeker op, “Schending van artikel 74/11 §1, lid 1 en lid 2 van de wet 

van 15 december 1980 […]”. 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Naast het bevel om het grondgebied te verlaten die ten aanzien van de verzoeker werd betekend, 

wordt aan hem tevens een inreisverbod afgeleverd. 

 

Artikel 74/11 §1, lid 1 en lid 2 van de Vreemdelingenwet klinkt 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.” 

 

Overeenkomstig artikel 74/11, §2, lid 2 kan de Dienst Vreemdelingenzaken zich in individuele gevallen 

onthouden van het opleggen van een inreisverbod, omwille van humanitaire redenen. 

 

Er dient bij de oplegging van een inreisverbod rekening gehouden te worden met een aantal 

fundamentele rechten, zoals het recht op privé- en gezinsleven. 

 

De verzoeker heeft bijna één jaar een hechte relatie met Mevrouw [I.Y.], van Belgische nationaliteit  en 

zal binnenkort met haar in het Rijk samenwonen op het adres gelegen te 9000 Gent, […]. Partijen 

hebben de intenties om een duurzame en affectieve huwelijksband in het Rijk op te bouwen en dit in 

toepassing van art. 40 ter Vreemdelingenwet). 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft in de bestreden beslissing wederom geen enkele afweging 

gemaakt tussen het opleggen van het inreisverbod en de persoonlijke situatie van de verzoeker. 

 

In de bestreden beslissing wordt zonder enige motivering een inreisverbod van twee jaar opgelegd. 

 

De verzoeker wijst er op dat artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet voorziet dat bij het 

bepalen van de duur van het inreisverbod rekening dient te worden gehouden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. Verweerder diende derhalve over te gaan tot een individueel onderzoek 

zodat hij met voldoende kennis van zaken een beslissing kon nemen. Bij het nemen van deze beslissing 

diende hij het evenredigheidsbeginsel te respecteren (Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1825/001, 23). Hij 

diende dan ook de feiten die aan verzoeker kunnen worden tegengeworpen af te wegen tegen de 

eventuele gegevens die een belemmering zouden kunnen vormen voor het opleggen van een 

inreisverbod van een bepaalde duur of die van belang zouden kunnen zijn bij het bepalen van de duur 

van dit inreisverbod. In casu blijkt niet dat verweerder het vereiste onderzoek heeft doorgevoerd. Hij 

heeft zich, blijkens de motivering van de bestreden beslissing, louter beperkt tot een lezing van een 

administratief verslag dat door de politiediensten werd opgesteld en heeft verzoeker, alvorens de 
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bestreden beslissing te nemen, niet gehoord of op een andere wijze de kans gegeven om eventuele 

bezwaren tegen het opleggen van een inreisverbod te uiten. Ook uit het administratief politieverslag – 

waarin wordt gesteld dat verzoeker “geen woord Nederlands [spreekt]” – kan niet worden afgeleid dat 

verzoeker op enigerlei wijze de kans kreeg om gegevens die een belemmering zouden kunnen vormen 

voor het opleggen van een inreisverbod of die van invloed zouden kunnen zijn bij het bepalen van de 

duur van een inreisverbod mee te delen. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde recent het volgende in een gelijkaardig dossier: 

 

“3.7.De Raad wijst erop dat krachtens artikel 74/11, §1, eerste lid van vreemdelingenwet, de duur van 

het inreisverbod dient te worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot 

wijziging van de vreemdelingenwet, blijkt dat artikel 74/11 van de vreemdelingenwet een onderdeel 

betreft van de omzetting 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 

met het evenredigheidsbeginsel respecteert.’ (Parl.St.Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23). 

 

In casu, stelt de Raad evenwel vast dat in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd omtrent de 

termijn van het inreisverbod. In de bestreden beslissing wordt op quasi automatische wijze een 

inreisverbod opgelegd voor de maximumtermijn van drie jaar. Waarom deze maximumtermijn wordt 

gehanteerd, wordt niet uiteengezet. De Raad vindt in de bestreden beslissing noch in het administratief 

dossier enige afweging of onderzoek terug dat betrekking heeft op de specifieke omstandigheden van 

verzoeker … 

 

3.8. Daargelaten de vraag of de aanwezigheid van familie in België een voldoende wegend element is 

om het inreisverbod in te korten, dient de Raad vast te stellen dat waar de gemachtigde een 

inreisverbod oplegt voor de maximale termijn van drie jaar zonder enig onderzoek naar een motivering 

omtrent de specifieke omstandigheden van verzoeker en de duur van het inreisverbod, de gemachtigde, 

gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod, op een kennelijk onredelijke wijze heeft 

gehandeld. 

 

Een schending dan de materiële motiveringsplicht wordt aangenomen. 

 

Daar de bestreden beslissing in rechte één en ondeelbaar is, zodat de component inzake het 

inreisverbod er in rechte niet van kan worden afgesplitst, dient, nu er een gegrond middel werd 

aangevoerd betreffende het inreisverbod, de bestreden beslissing derhalve in haar geheel te worden 

vernietigd. …” 

 

(Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, arrest 92 111 van 27/11/2012 in de zaak RvV 106 549/II, eigen 

markering) 

 

De Raad voor Vreemdelingenzaken heeft zich aldus reeds uitgesproken omtrent de onwettigheid van de 

té algemene en stereotiep motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

In de bestreden beslissing wordt evenmin gemotiveerd waarom er geen termijn voor vrijwillig vertrek 

werd toegestaan (voor het vrijwillig vertrek geen enkel termijn is toegestaan), doch dit is geen afdoende 

motivering om een termijn van 2 jaar op te leggen voor wat betreft het inreisverbod. 

 

Bovendien bepaalt artikel 74/11, §2, lid 2 Vreemdelingenwet uitdrukkelijk dat dient rekening gehouden te 

worden met humanitaire redenen: 

 

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

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen.”   

 

In casu zijn dergelijke humanitaire redenen zonder enige twijfel aanwezig. 
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De verzoeker heeft een hechte band met zijn toekomstige echtgenote, dewelke  de Belgische 

nationaliteit bezit. Dat verzoeker door het opleggen van een inreisverbod gedurende een periode van 2 

jaar wordt belet om naar het Rijk terug te keren en samen te leven met zijn echtgenote. 

 

Ten gratuite titel schrijft de verwerende partij in de bestreden beslissing dd. 28/2/2018 met aanhouding 

van verzoeker : 

 

“Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op al deze elementen, 

het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 

2 jaar proportioneel. 

 

(zie stuk 2 – verzoeker) 

 

Van schending van de openbare orde in hoofde van verzoeker is geen sprake. 

 

Verzoeker wenst dat Uw Raad er akte van neemt dat verwerende partij in de bestreden beslissing niet 

meedeelt waarom er een inreisverbod van 2 jaar werd opgelegd aan verzoeker. 

 

De bestreden beslissing gaat gepaard met een inreisverbod van twee jaar ZONDER dat melding wordt 

gemaakt dat verzoeker een gevaar voor de openbare orde zou zijn. Louter het illegaal verblijf van 

verzoeker in het Rijk wordt voor de verweerder voldoende geacht om een inreisverbod van 2 jaar op te 

leggen. 

 

Hoe is het mogelijk dat aan verzoeker een inreisverbod van 2 jaar wordt opgelegd omdat hij illegaal op 

het grondgebied verblijft. Welk gevaar loopt de openbare orde op in geval iemand zijn verblijf op het 

grondgebied niet zou hebben aangemeld? Nergens in de bestreden beslissing wordt hierover 

duidelijkheid verschaft. 

 

In de bestreden beslissing wordt enkel melding gemaakt dat er een PV werd opgesteld. Het inreisverbod 

steunt op artikel 74/11, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980. 

 

Zoals hierboven aangehaald is de afwezigheid van de termijn voor vrijwillig vertrek een schending van 

artikel 74/14, §3, 3° van de Vreemdelingenwet. 

 

Vervolgens werd er niet vermeld waarom er werd gekozen voor een termijn van twee jaar. 

 

De echtgenote van verzoeker voldoet als referentiepersoon in het kader van de gezinshereniging aan 

alle voorwaarden voor het bekomen van een verblijfsmachtiging.  De echtgenote van verzoeker bezit 

voldoende huisvesting en geniet toereikende bestaansmiddelen gezien zij als onderhoudsmedewerkster 

een maandelijks inkomen van ca. 1509,19 € geniet (zie stukken 4 en 5 – verzoeker). 

 

Dat is het geval als de bestaansmiddelen gelijk zijn aan minstens 120% van het leefloon tarief ‘persoon 

met een gezin ten laste’ (artikel 40ter Verblijfswet). Momenteel bedraagt dat 1387,53 euro. Het bedrag is 

gekoppeld aan de spilindex van de consumptieprijzen. 

 

Daarnaast werd eveneens voldaan aan de voorwaarden van een ziekteverzekering, het vormen van een 

gezinscel en de leeftijdsvereiste van 21 jaar voor de beide partners. Waarom moet verzoeker dan een 

opheffing en/of opschorting van het inreisverbod vragen als hij in aanmerking komt voor een 

verblijfsrecht in het kader van de gezinshereniging met zijn echtgenote van Belgische afkomst (art. 40 

ter Vreemdelingenwet). 

 

Het opgelegde inreisverbod van 2 jaar hangt als een “zwaard van damocles” boven het hoofd van 

verzoeker om een verblijfsaanvraag in het kader van de gezinshereniging met zijn echtgenote van 

Belgische afkomst in te dienen. 

 

De heer Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke Integratie gaat evenwel geheel 

voorbij aan het gegeven dat het vaststellen van een zeer ernstige bedreiging voor de openbare orde niet 

volstaat, maar dat tevens moet worden nagegaan of de bescherming van de openbare orde, in casu 

uitgedrukt door de terugwijzing van de verzoekende partij en een inreisverbod van twee jaar, in 

verhouding staat met de concrete individuele belangen van de verzoekende partij en zijn gezin. Er dient 
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dus een correcte en concrete billijke afweging te worden gemaakt tussen de individuele en concrete 

omstandigheden van de verzoekende partij en zijn gezin enerzijds, en het algemeen belang anderzijds 

(de zgn. proportionaliteitstoets). Zoals hierboven reeds vermeld, heeft het EHRM criteria in het 

Boultifarrest dd. 2/8/2001 t. Zwitserland geformuleerd die nationale overheden dienen te leiden in het 

beoordelen van zulke zaken, nl. 

  –    aard en ernst van de criminele feiten 

– termijn in het land 

– termijn verstreken na de feiten en gedrag 

– nationaliteiten van verzoeker en familie 

– sterkte van zijn banden in beide landen 

– duur van huwelijk 

– partner op de hoogte van de feiten bij het ontstaan van de relatie 

– kinderen en leeftijd 

– hoger belang kinderen 

 

In deze zaak blijkt echter enkel een concrete afweging van het algemeen belang van de verwerende 

partij doordat zijn aanwezigheid in het land beschouwd wordt een ernstige, reële en actuele bedreiging 

te vormen die een fundamenteel belang van de Belgische maatschappij aantast en als gevaarlijk 

beschouwd wordt. 

 

Daarentegen kan noch uit de bestreden beslissing noch uit het administratief dossier worden afgeleid 

dat er voor de verzoekende partij eveneens een concrete afweging van zijn individuele belangen en 

omstandigheden, zoals vereist door artikel 8 van het EVRM, heeft plaatsgevonden. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat de verzoekende partij in onderhavig verzoekschrift zijn concrete en individuele 

omstandigheden en die van zijn gezin nader uiteenzet en dat het administratief dossier eveneens 

concrete elementen bevat over omstandigheden van de verzoekende partij en de gezinsrelatie tussen 

hem en zijn Belgische echtgenote. 

 

Als derdelander wordt een inreisverbod opgelegd wanneer: 

• je een vorig BGV niet hebt gerespecteerd 

• je BGV een termijn van 0 dagen voorziet. Dit is mogelijk in geval van: 

• een risico op onderduiken, 

• het niet respecteren van een preventieve maatregel,  

• een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid, 

• fraude of  

• een derde, vierde, ... asielaanvraag zonder nieuwe elementen 

 

In hoofde van verzoeker zijn deze voorwaarden niet vervuld gezien hij geen gevaar voor de openbare 

orde of nationale veiligheid vormt, geen fraude heeft gepleegd, geen voorafgaandelijke preventieve 

maatregelen heeft geschonden, een vaste woonplaats in het Rijk heeft, enz. 

In hoofde van verzoeker konden er preventieve maatregelen naast het BGV worden opgelegd, nl.: 

• zich aanmelden bij de burgemeester, de politie of DVZ, 

• een financiële garantie stellen of 

• een kopie van je identiteitsdocumenten afgeven 

 

Louter omdat verzoeker zijn aanwezigheid bij de Belgische autoriteiten niet heeft aangemeld en geen 

pogingen tot regularisatie van zijn verblijf heeft ondernomen, wordt een inreisverbod voor de 

verwerende partij van twee jaar opgelegd. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt evenwel dat de heer Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke Integratie zich beperkt tot het algemene besluit dat de zeer ernstige bedreiging voor 

de openbare orde die uit het gedrag van betrokkene voortvloeit zodanig is dat zijn “familie en persoonlijk 

belangen in onderhavig geval geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde, 

zonder daarbij in concreto de individuele belangen van de verzoekende partij en zijn echtgenote af te 

wegen. 

 

Een inreisverbod van 2 jaar afleveren zonder enige verwijzing naar het privé- en gezinsleven van de 

verzoeker, hoewel dit de verweerder gekend is, houdt een schending in van de wettelijke bepalingen. 

 

Bijgevolg is dit middel gegrond.” 
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3.2. 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) 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. 

(...) 

 

§ 2 (...) 

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

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen. 

 

§ 3 (…)”. 

 

3.3. In de tweede bestreden beslissing wordt er onder verwijzing naar artikel 74/11, §1, tweede lid, 1° 

van de Vreemdelingenwet op gewezen dat de beslissing tot verwijdering gepaard gaat met een 

inreisverbod omdat voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan. Uit de redactie van 

artikel 74/11, §1, tweede lid, (aanhef) van de Vreemdelingenwet blijkt dat in dit geval de verwerende 

partij geen andere keuze heeft dan een inreisverbod op te leggen en dat de maximum termijn drie jaar 

bedraagt. De verwerende partij legt verzoeker in casu een inreisverbod op van twee jaar. Zij stelt vast   

dat verzoeker niet heeft getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Verweerder verduidelijkt 

hierbij: “Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te 

melden. Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen zijn verblijf te regulariseren.” Verweerder gaat 

vervolgens in op verzoekers persoonlijk situatie, met name zijn verklaring dat hij verloofd is met een 

Belgische partner, waarbij hij motiveert in het licht van artikel 8 van het EVRM. In fine geeft verweerder 

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

jaar proportioneel”.  

 

3.4. Gelet op wat kan worden gelezen in de tweede bestreden beslissing over verzoekers verklaring dat 

hij verloofd is met een Belgische partner en de afweging die de verwerende partij maakt in het licht van 

artikel 8 van het EVRM, kan verzoeker bezwaarlijk worden gevolgd wanneer hij opwerpt dat verweerder 

geen afweging heeft gemaakt tussen het opleggen van het inreisverbod enerzijds en zijn persoonlijke 

situatie anderzijds, waarbij hij preciseert dat hij bijna één jaar een hechte relatie heeft met mevrouw I.Y. 

die de Belgische nationaliteit heeft. 

  

3.5. Gelet op het gestelde in punt 3.3. kan verzoeker evenmin worden gevolgd wanneer hij opwerpt dat 

zonder enige motivering een inreisverbod voor twee jaar wordt opgelegd.    

 

3.6. Blijkens artikel 74/11, §2, laatste lid van de Vreemdelingenwet kan de verwerende partij zich 

onthouden van het opleggen van een inreisverbod omwille van humanitaire redenen, maar aangezien zij 

verzoeker een inreisverbod oplegt, heeft zij geoordeeld dat er geen humanitaire redenen zijn die zich 

verzetten tegen een inreisverbod. De formele motiveringsplicht in het licht van artikel 74/11, §1 van de 

Vreemdelingenwet legt de verwerende partij niet op te motiveren waarom er geen dergelijke humanitaire 

redenen zijn. Wel verplicht dit de verwerende partij om te motiveren waarom er een inreisverbod wordt 

opgelegd en voor welke duur, waarbij ze rekening dient te houden met de persoonlijke omstandigheden 

van de betrokkene. Blijkens het gestelde in punt 3.3. heeft de verwerende partij voldaan aan haar 

formele motiveringsplicht ter zake. Verzoeker is van oordeel dat er wel degelijk sprake is van 

humanitaire omstandigheden waarbij hij wijst op zijn toekomstige Belgische echtgenote. Verzoeker kan 

bezwaarlijk worden gevolgd in zijn redenering. Ten eerste bevindt zich in het administratief dossier  

geen enkel objectief element dat aantoont dat verzoeker van plan is te trouwen met mevrouw I.Y. De 

Raad merkt in dit verband nog op dat de stukken die verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift ook niet van 

aard zijn om dit aan te tonen, laat staan dat ze aantonen dat hij een relatie met I.Y. heeft of had. Het 

betreft niet meer dan een kopie van haar identiteitskaart, haar tewerkstellingsattest, haar loonbrieven, 

haar aanslagbiljet belastingen voor meerdere jaren, het bewijs van een geregistreerd huurcontract en 

attesten van woonst en gezinssamenstelling van I.Y.  Nergens wordt verzoeker hierin vermeld, laat 

staan dat ze duiden op een relatie tussen hem en I.Y. Ten tweede kan verzoeker zelf wel van oordeel 
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zijn dat zijn relatie met I.Y. een humanitaire omstandigheid uitmaakt, maar dit is niet meer dan 

verzoekers eigen visie op zijn zaak .              

 

3.7. Volgens verzoeker heeft de verwerende partij niet “het vereiste onderzoek” geleverd en zich beperkt 

tot een lezing van het administratief politieverslag. Verzoeker valt er verder over dat dit verslag vermeldt 

dat hij geen woord Nederlands spreekt zodat “niet [kan] worden afgeleid dat verzoeker op enigerlei wijze 

de kans kreeg om gegevens die een belemmering zouden kunnen vormen voor het opleggen van een 

inreisverbod of die van invloed zouden kunnen zijn bij het bepalen van de duur van een inreisverbod 

mee te delen”.  

 

3.8. Het administratief politieverslag waarvan verzoeker gewag maakt, bevindt zich in het administratief 

dossier. Het dateert van 28 februari 2018. Hieruit kan niet worden afgeleid dat verzoeker geen woord 

Nederlands spreekt. Integendeel wordt onder de rubriek “Aanvrager” vermeld, “Officiële taal Neder-

lands”. Alleszins kan uit het verslag niet worden afgeleid dat verzoeker niet de kans zou gekregen 

hebben om elementen mee te delen die van invloed zijn op de beslissing om een inreisverbod op te 

leggen en op de duur ervan. Verzoeker maakt zijn betoog ook niet concreet. Zo laat hij na te 

concretiseren wat hij nog zou hebben willen meedelen over zijn persoonlijke situatie en over zijn privé-

en gezinsleven buiten zijn relatie met I.Y. mocht hij zich niet belemmerd hebben gevoeld bij zijn gehoor 

en dat de verwerende partij tot bijkomend onderzoek zou hebben genoopt.           

   

3.9. Waar verzoeker verwijst naar het arrest nr. 92 111 van 27 november 2012 van de Raad, wordt 

opgemerkt dat in de continentale rechtstraditie vonnissen en arresten geen precedentenwaarde hebben. 

Bovendien toont verzoeker niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan het voormeld arrest 

ten grondslag lagen kunnen worden vergeleken met de feiten die zijn zaak kenmerken, nu in tegen-

stelling tot het arrest waarnaar verzoeker verwijst in casu wel degelijk rekening werd gehouden met de 

specifieke omstandigheden van zijn geval bij het opleggen van een inreisverbod voor twee jaar, wat dus 

ook niet de maximale termijn van drie jaar is waarvan sprake in bovenvermeld arrest.  

 

3.10. Verzoeker laat voorts gelden dat in de tweede bestreden beslissing evenmin wordt gemotiveerd 

waarom er geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan en dit geen afdoende motivering vormt 

om hem een inreisverbod voor een termijn van twee jaar op te leggen. Uit de tweede bestreden 

beslissing blijkt duidelijk dat verzoeker geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan omdat: 

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

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen zijn verblijf te regulariseren.” Dit zijn motieven die  

figureren in de eerste bestreden beslissing en die thans hernomen worden. Ze hebben geen uitstaans 

met een schending van de openbare orde en verzoeker kan dan ook niet dienstig verwijzen naar artikel 

74/14, §3, 3° van de Vreemdelingenwet dat handelt over een onderdaan van een derde land die een 

bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Verzoeker kan gevolgd worden in zijn 

betoog dat de redenen waarom hem geen vrijwillig vertrek werd toegestaan geen afdoende motivering 

vormt om hem een inreisverbod voor een termijn van twee jaar op te leggen, maar de tweede bestreden 

beslissing beperkt zich duidelijk niet tot de vaststelling dat verzoeker geen termijn om vrijwillig te 

vertrekken kreeg toebedeeld. Verzoeker kan gelet op wat in de tweede bestreden beslissing kan worden 

gelezen ook niet worden gevolgd waar hij opwerpt dat louter zijn illegaal verblijf wordt aangehaald om 

een inreisverbod van twee jaar op te leggen. Verweerder heeft vastgesteld dat verzoeker op illegale 

wijze in het Rijk verbleef, daarbij zijn aanwezigheid niet gemeld heeft, noch een poging heeft onder-

nomen om zijn verblijf te regulariseren en dat zijn intentie om met I.Y. te huwen geen recht op verblijf 

verschaft en geen aanleiding geeft tot een schending van artikel 8 van het EVRM. Verweerder leidt 

hieruit af dat verzoeker niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in het Rijk te verblijven en dat gelet op 

de elementen die zijn zaak kenmerken, een inreisverbod van twee jaar proportioneel is, waarbij hij nog 

verwijst naar het belang van immigratiecontrole. De Raad kan deze motivering niet strijdig achten met 

artikel 74/11, §1, eerste lid en evenmin met §1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet.           

 

3.11. Verzoeker wijst er vervolgens op dat er geen sprake is van een schending van de openbare orde. 

De Raad ziet niet in hoe dit de bestreden beslissing aan het wankelen kan brengen. Gelet op het 

gestelde in artikel 74/11, §1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet is er geen schending van de 

openbare orde vereist om een inreisverbod op te leggen.  

 

3.12. Vervolgens bevat het verzoekschrift een uitgebreide passage over de “echtgenote” van verzoeker 

die als referentiepersoon voldoet aan alle voorwaarden in het kader van gezinshereniging, over zijn 

gezin en over een zeer ernstige bedreiging van de openbare orde. De Raad gaat ervan uit dat dit slecht 

knip- en plakwerk betreft, aangezien verzoekers geval geen uitstaans heeft met een aanvraag gezins-
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hereniging, I.Y. niet verzoekers echtgenote is en er geen sprake is van een gezin en evenmin van een 

bedreiging van de openbare orde. 

 

3.13. Waar verzoeker opwerpt dat er preventieve maatregelen konden worden getroffen samen met het 

bevel om het grondgebied te verlaten in plaats van een inreisverbod, dient de Raad op te merken dat 

verzoeker nalaat de grondslag van zijn verwachting te verduidelijken. Alleszins, het gegeven dat 

verzoeker een preventieve maatregel in zijn geval meer aangewezen acht dan een inreisverbod is niet 

meer dan de persoonlijke appreciatie van zijn eigen geval, maar dit toont niet aan dat de bestreden 

beslissing strijdig is met de opgeworpen schending van artikel 74/11 §1, eerste en tweede lid van de 

Vreemdelingenwet. 

 

3.14. Verder betoogt verzoeker “Uit de bestreden beslissing blijkt evenwel dat de heer Staatssecretaris 

voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke Integratie zich beperkt tot het algemene besluit dat de zeer 

ernstige bedreiging voor de openbare orde die uit het gedrag van betrokkene voortvloeit zodanig is dat 

zijn “familie en persoonlijk belangen in onderhavig geval geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren 

van de openbare orde, zonder daarbij in concreto de individuele belangen van de verzoekende partij en 

zijn echtgenote af te wegen.” Dit getuigt opnieuw van slecht knip- en plakwerk in het verzoekschrift 

aangezien dit niet in de bestreden beslissing kan worden gelezen.  

         

3.15. Verzoeker stelt ten slotte nog dat een inreisverbod wordt uitgereikt zonder enige verwijzing naar 

zijn privé- en gezinsleven, “hoewel dit door verweerder gekend is”. Dit is geen dienstig betoog. Uit de 

tweede bestreden beslissing blijkt duidelijk dat ze een afweging maakt in het licht van verzoekers 

voorgehouden relatie met I.Y. Voorts verduidelijk verzoeker niet welke aspecten van zijn privéleven 

gekend zijn door de verwerende partij waarover hij een beoordeling verwachtte in de tweede bestreden 

beslissing. Zoals reeds gezegd bevat het administratief dossier zo goed als geen elementen van 

verzoeker omdat hij nooit zijn aanwezigheid heeft gemeld, laat staan een verblijfsaanvraag heeft 

ingediend. Met het weinige dat verzoeker bij zijn gehoor door de politie heeft meegedeeld – en dat hij 

thans ook niet aanvult – heeft de verwerende partij duidelijk rekening gehouden bij het treffen van de 

tweede bestreden beslissing. 

 

Het eerste middel is ongegrond.        

 

3.16. In een tweede middel werpt verzoeker op, “Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29/7/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen”. 

 

Verzoeker betoogt als volgt na een juridische uiteenzetting over de formele motiveringsplicht:  

 

“(...) 2. Toetsing van de bestreden beslissing aan de formele motiveringsplicht 

 

De motivering is niet afdoende, zoals vereist door de Wet Motivering Bestuurshandelingen. De 

motivering is vaag en tevens ontbreken de feitelijke en juridische gegevens die aan de oorsprong liggen 

van de beslissing. Daarnaast is de motivering stereotiep en gestandaardiseerd. De summier gegeven 

motivering in de bestreden beslissing, kan van toepassing zijn op iedere persoon die een dergelijke 

beslissing krijgt. Nergens blijkt dat het specifiek op verzoeker van toepassing is. Enkel de persoonlijke 

gegevens van de verzoekende partij vermeldt in de beslissing, geven hier uitsluitsel over (Zie Infra). 

 

De bestreden beslissing wordt niet gemotiveerd omtrent de termijn van het inreisverbod. 

In de bestreden beslissing wordt op quasi automatische wijze een inreisverbod opgelegd voor de termijn 

van twee jaar. 

 

Waarom deze termijn wordt gehanteerd, wordt niet uiteengezet. 

 

Verzoeker stelt vast dat verwerende partij een inreisverbod oplegt voor de termijn van twee jaar zonder 

enig onderzoek naar en motivering omtrent de specifieke omstandigheden van verzoeker en de duur 

van het inreisverbod. 

 

Gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod, heeft verwerende partij op een kennelijk 

onredelijke wijze [...] gehandeld. 

 

De motivering van het inreisverbod is des te belangrijker aangezien het verbod voor de hele 

Schengenzone geldt. Met andere woorden, indien verzoeker zich in de komende jaren in België en/of 
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elders in Europa zou willen vestigen, zou dit allemaal belemmerd kunnen worden door het inreisverbod 

van 2 jaar dat door verwerende partij wordt opgelegd. 

 

De bestreden beslissing, in het bijzonder het inreisverbod, is maar schaars gemotiveerd en de 

weerhouden motivering is niet afdoende. Immers, iedere zorgvuldige en redelijke administratieve 

overheid dient zijn beslissingen omstandiger te motiveren en dit op een afdoende wijze telkens wanneer 

verwerende partij een discretionaire bevoegdheid uitoefent. 

 

De redenen, welke in de bestreden beslissing worden opgesomd maken evenwel een schending uit van 

artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juni 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van administratieve 

rechtshandelingen. 

      

Gezien het ontbreken van enige motivering is de motiveringsplicht duidelijk geschonden. De bestreden 

beslissing is, zoals hierboven reeds vermeld, zeer summier en stereotiep bevat bovendien geen enkele 

reden waarom de mogelijkheid tot vrijwillig terugkeer van verzoekende partij wordt geweigerd. 

 

Zoals gezegd impliceert artikel 2 van de Wet van 29/7/1991 betreffende de uitrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dat dit 

impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, maar 

tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. Terwijl artikel 3 

van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overweigingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit zelfde artikel de 

motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat deze pertinent moet zijn en duidelijk te maken 

hebben met de beslissing. 

 

Bijgevolg zijn de artikelen 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen geschonden. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig en gegrond is.” 

 

3.17. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemd artikel 3 verplicht de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

3.18. De tweede bestreden beslissing bevat wel degelijk de juridische en feitelijke motieven waarop ze 

steunt. Verzoeker acht de motivering stereotiep en gestandaardiseerd, maar dergelijk betoog kan 

bezwaarlijk worden gevolgd, daar ze rekening houdt met verzoekers persoonlijke situatie m.i.v. zijn 

voorgehouden relatie met I.Y. Alleszins, indien een beslissing is gemotiveerd met algemene overwe-

gingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, 

betekent dit louter feit op zich nog niet dat de bestreden beslissing niet naar behoren is gemotiveerd 

(RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

3.19. Het aanvoelen van verzoeker dat de bestreden beslissing schaars is gemotiveerd en dat er op 

nagenoeg automatische wijze een inreisverbod voor twee jaar wordt opgelegd, toont niet aan dat de 

verwerende partij de formele motiveringsplicht geschonden heeft. Voor de rest van het betoog ter 

ondersteuning van de geschonden geachte formele motiveringsplicht volstaat het te verwijzen naar de 

bespreking van het eerste middel.  

 

3.20. Waar verzoeker stelt dat de verwerende partij op een kennelijk onredelijke wijze heeft gehandeld, 

betreft dit geen kritiek die uitstaans heeft met de formele motiveringsplicht doch wel met de materiële 

motiveringsplicht.   

 

3.21. Verweerder heeft vastgesteld dat verzoeker op illegale wijze in het Rijk verbleef, daarbij zijn 

aanwezigheid niet gemeld heeft, noch een poging ondernomen heeft om zijn verblijf te regulariseren en 

dat zijn intentie om met zijn I.Y. te huwen geen recht op verblijf verschaft en geen schending vormt van 

artikel 8 van het EVRM. Verweerder leidt hieruit af dat verzoeker niet getwijfeld heeft om op illegale 

wijze in het Rijk te verblijven en dat gelet op de elementen die zijn zaak kenmerken, een inreisverbod 

van twee jaar proportioneel is, waarbij hij nog verwijst naar het belang van immigratiecontrole. De Raad 



  

 

RvV X - Pagina 11 van 17 

kan de wijze waarop de verwerende partij gebruik heeft gemaakt van haar discretionaire bevoegdheid 

bij het bepalen van de duur van het inreisverbod – waarbij ze in het geval er geen termijn van vrijwillig 

vertrek is gelaten, een inreisverbod van 3 jaar kan opleggen, terwijl ze thans een inreisverbod van twee 

jaar oplegt – niet kennelijk onredelijk achten. Minstens toont verzoeker dit niet aan met zijn simpel 

betoog dat de verwerende partij kennelijk onredelijk heeft gehandeld, gelet op de verstrekkende 

gevolgen van een inreisverbod.     

 

Het tweede middel is niet gegrond.  

                          

3.22. In een derde middel werpt verzoeker op, “Schending van artikel 41 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie (inzake het hoorrecht van verzoeker)”. 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie legt aan de Lidstaten het recht 

op behoorlijk bestuur op, meer bepaald de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met 

redenen te omkleden. 

 

In casu wordt aan verzoeker een inreisverbod opgelegd, in toepassing van artikel 74/11 van de 

Vreemdelingenwet. Tevens bepaalt artikel 41 van het Handvest dat het Recht op Behoorlijk Bestuur met 

name het recht behelst van eenieder behelst om te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem 

nadelige individuele maatregel wordt genomen. 

 

Bij het nemen van de bestreden beslissing heeft verwerende partij echter geen rekening gehouden met 

de specifieke omstandigheden van de zaak, meer nog, heeft verweerster nagelaten om verzoeker te 

horen, en zodoende een volledig plaatje te krijgen van de specifieke omstandigheden van de zaak die 

verzoeker had kunnen aanreiken zoals dat hij verloofd is met mevrouw [I.Y.] en binnen een korte 

periode zouden huwen, dat ze een verlovingsfeest was gepland. 

 

Was de verwerende partij op de hoogte geweest van voornoemde gegevens, dan had zij mogelijks een 

andere wending genomen, en bvb helemaal geen inreisverbod opgelegd om humanitaire redenen, of 

een inreisverbod van een beperktere duur. 

 

Het hoorrecht maakt bovendien integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van de 

verdediging, dat een algemeen beginsel van het Unierecht is (cf. HvJ 5 november 2014, C-166/13, punt 

45). 

 

De verplichting tot eerbiediging van de rechten van de verdediging van de adressaten van besluiten die 

hun belangen aanmerkelijk raken, rust op de administratieve overheden van de lidstaten wanneer zij 

maatregelen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 10 september 2013, C- 

383/13, punt 35). De mogelijkheid tot het opleggen van een inreisverbod is geregeld in het Unierecht, 

meer specifiek in de richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad over gemeen- 

schappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen 

die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de richtlijn 2008/115/EG) en de beslissing tot het 

opleggen van een inreisverbod kan worden beschouwd als een bezwarend besluit voor degene tot wie 

het is gericht. Door het nemen van een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod worden de 

mogelijkheden van een vreemdeling om vrij te reizen immers sterk beknot. 

 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) heeft de regel 

dat de adressaat van een bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn 

opmerkingen kenbaar te maken voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit – in 

casu verweerder – in staat te stellen naar behoren rekening te houden met alle relevante elementen. 

Die regel beoogt met name, ter verzekering van de effectieve bescherming van de betrokken persoon, 

deze laatste in staat te stellen om een vergissing te corrigeren of individuele omstandigheden aan te 

voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin 

wordt besloten (cf. HvJ 18 december 2008, C-349/07, punt 49). 

 

Het recht om te worden gehoord impliceert tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis 

neemt van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en 

onpartijdig te onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren (cf. HvJ 21 november 1991, C-269/90, 

punt 14, en HvJ 18 december 2008, C-349/07, punt 50). 
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Volgens de rechtspraak van het Hof moet het recht om te worden gehoord worden geëerbiedigd, ook al 

voorziet de toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit (cf. HvJ 18 december 

2008, C-349/07, punt 38; HvJ 22 november 2012,C-277/11, punt 86 en HvJ 10 september 2013, C- 

383/13, punt 32). 

 

Verweerder kan evenmin worden gevolgd in zijn standpunt dat verzoeker niet aantoont dat hij, indien hij 

zou zijn gehoord, enig dienstig gegeven had kunnen aanbrengen of dat verzoeker in ieder geval niet in 

concreto toelicht waarom bepaalde inlichtingen relevant zouden zijn. Verzoeker heeft immers geduid dat 

indien hij hiertoe de kans had gekregen hij had kunnen uiteenzetten dat hij zich heeft verloofd met een 

Belgische vrouw met wie hij op korte termijn in het huwelijk wenst te treden – de aard van zijn relatie 

met deze vrouw wordt dus wel degelijk toegelicht – en dat dit een reden kon zijn om geen inreisverbod 

of een inreisverbod met een kortere geldigheidsduur (één jaar) op te leggen. Verzoeker heeft tevens bij 

zijn verzoekschrift tal van stukken gevoegd om zijn stelling te onderbouwen. Door in zijn nota uiteen te 

zetten dat verzoeker niet aantoont dat hij geen gezinsleven met zijn Belgische vriendin in Turkije kan 

hebben toont verweerder ook niet aan dat hij het bestaan van deze relatie in aanmerking heeft genomen 

bij de beoordeling van de geldigheidsduur van het opgelegde inreisverbod. Zelfs indien verzoeker en 

zijn partner in Turkije een gezinsleven zouden kunnen ontwikkelen dan impliceert dit trouwens niet 

automatisch dat het bestaan van de relatie op zich niet in aanmerking moet worden genomen bij het 

bepalen van de geldigheidsduur van een inreisverbod. 

 

De Raad merkt tevens op dat de hoorplicht vereist dat een persoon wordt gehoord alvorens een 

beslissing wordt genomen. De hoorplicht heeft immers tot doel informatie te verzamelen die nuttig kan 

zijn voor het nemen van een beslissing. Door verzoeker nadat de bestreden beslissing werd genomen, 

in het gesloten centrum waar hij werd ondergebracht, te horen zou niet aan de doelstelling van de 

hoorplicht worden voldaan. Uit het verhoor kan de Raad slechts afleiden dat verzoeker toen hij de kans 

kreeg om zijn situatie uiteen te zetten bevestigend antwoordde op de vraag of hij een duurzame relatie 

in België had en hij bij machte was om het telefoonnummer van zijn partner mee te delen. 

 

De Raad stelt vast dat verweerder heeft nagelaten te voldoen aan de hoorplicht en de bestreden 

beslissing niet zorgvuldig heeft voorbereid, dat deze beslissing bijgevolg werd genomen zonder dat alle 

nuttige gegevens voorhanden waren en zonder dat een deugdelijke evenredigheidstoetsing werd 

doorgevoerd en dat verweerder artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet heeft 

geschonden door onvoldoende rekening te houden “met de specifieke omstandigheden van [het] geval” 

bij het bepalen van de duur van het aan verzoeker opgelegde inreisverbod. 

 

De hoorplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

werden miskend. 

 

Hoe dan ook, aan de hand van het voorgaande blijkt dat de verwerende partij bij het nemen van de 

bestreden beslissing, zijnde een inreisverbod van 2 jaar, de beginselen van behoorlijk bestuur niet heeft 

gerespecteerd en het hoorrecht heeft geschonden.” 

 

3.23. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft meermaals gesteld dat artikel 41 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie waarnaar verzoeker verwijst, niet is gericht tot de 

lidstaten maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie. De vreemdeling kan er 

bijgevolg geen recht aan ontlenen om te worden gehoord (HvJ 11 december 2014, Boudjlida, C-249/13; 

HvJ 5 november 2014, Mukaburega, C-166/13; HvJ 17 juli 2014, Ys e.a., C-141/12 en C-372/12). Het 

Hof van Justitie heeft in de voornoemde arresten echter ook gesteld dat het recht om te worden gehoord 

wel integraal deel uitmaakt van de rechten van de verdediging, die een algemeen beginsel van 

Unierecht uitmaken. Het Hof heeft eveneens herhaaldelijk opgemerkt dat schending van de rechten van 

de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring 

van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure 

zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben. 

 

3.24. Uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat verzoeker werd gehoord door de politie die 

daarvan op 28 februari 2018 een administratief verslag heeft opgemaakt. Verzoeker heeft hierbij kunnen 

aanbrengen dat hij verloofd is met I.Y. In de tweede bestreden beslissing wordt hierover ook 

gemotiveerd. Verzoeker kan dan ook bezwaarlijk gevolg worden wanneer hij opwerpt, “Bij het nemen 

van de bestreden beslissing heeft verwerende partij echter geen rekening gehouden met de specifieke 

omstandigheden van de zaak, meer nog, heeft verweerster nagelaten om verzoeker te horen, en 

zodoende een volledig plaatje te krijgen van de specifieke omstandigheden van de zaak die verzoeker 
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had kunnen aanreiken zoals dat hij verloofd is met mevrouw [I.Y.] en binnen een korte periode zouden 

huwen, dat ze een verlovingsfeest was gepland”  en dat als “de verwerende partij op de hoogte geweest 

van voornoemde gegevens, dan had zij mogelijks een andere wending genomen, en bvb helemaal geen 

inreisverbod opgelegd om humanitaire redenen, of een inreisverbod van een beperktere duur”. 

 

3.25. De Raad wenst nog aan te stippen dat verzoeker er prat op gaat dat hij bij zijn verzoekschrift tal 

van stukken heeft gevoegd om zijn stelling te onderbouwen dat hij zich heeft verloofd met een Belgische 

vrouw en dat hij op korte termijn wenst te huwen met haar, doch dit alles blijkt niet uit de bij het 

verzoekschrift gevoegde stukken die besproken werden bij de behandeling van het eerste middel.  

 

3.26. Verzoeker bekritiseert de verwerende partij waar ze in haar nota zou uiteenzetten dat hij niet 

aantoont dat hij in Turkije geen gezinsleven kan leiden met zijn Belgische vriendin, doch iets dergelijks 

kan niet worden gelezen in de bestreden beslissing noch in de nota waar het derde middel wordt 

besproken. De Raad ziet ook niet in hoe verzoeker reeds weet wat in de nota staat op het ogenblik dat 

hij zijn verzoekschrift opstelt. De Raad herhaalt nog eens dat uit de tweede bestreden beslissing blijkt 

dat de verwerende partij wel degelijk rekening heeft gehouden met de relatie die verzoeker beweerde te 

hebben met I.Y. bij zijn gehoor door de politie.  

 

3.27. Aangezien verzoeker wel degelijk gehoord werd alvorens de tweede bestreden beslissing 

getroffen werd en er wel degelijk rekening werd gehouden met zijn relatie met I.Y., kan verzoeker niet 

gevolgd worden wanneer hij in zijn verzoekschrift opwerpt, “De Raad stelt vast dat verweerder heeft 

nagelaten te voldoen aan de hoorplicht en de bestreden beslissing niet zorgvuldig heeft voorbereid, dat 

deze beslissing bijgevolg werd genomen zonder dat alle nuttige gegevens voorhanden waren en zonder 

dat een deugdelijke evenredigheidstoetsing werd doorgevoerd en dat verweerder artikel 74/11, § 1, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet heeft geschonden door onvoldoende rekening te houden “met de 

specifieke omstandigheden van [het] geval” bij het bepalen van de duur van het aan verzoeker 

opgelegde inreisverbod.” 

    

Het derde middel is niet gegrond. 

 

3.28. In een vierde middel werpt verzoeker op, “Schending van de algemene rechtsbeginselen van 

behoorlijk bestuur, de zorgvuldigheid –en redelijkheidsbeginsel”. 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. (R.v.St. 11 

juni2002, nr. 101.624.) 

 

"Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldigewijze 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 respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het betreffende dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken." (R.v.V. 22 december 2009, nr. 

36.480) 

 

"Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkeldat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt." (R.v.St. 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

"De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 

7 december 2001, nr. 101.624)." (R.v.V. 28 mei 2009, nr. 28.074) 

 

Verzoeker dient vast te stellen dat de verweerder bij haar beslissing geen rekening heeft gehouden met 

het feit dat hij niet mag reizen naar zijn land van herkomst gezien zijn huwelijksintenties met de 



  

 

RvV X - Pagina 14 van 17 

Mevrouw [I.Y.], van Belgische nationaliteit, de aangehaalde nauwe banden met België, meer nog heeft 

de verweerder niet gemotiveerd waarom deze terugkeer volgens haar wel mogelijk is. 

 

Zonder pardon werd verzoeker na zijn opsluiting op 28/2/2018 gedwongen naar zijn land van herkomst 

terug te keren. Verzoeker heeft geen problemen tegen de verwijdering van het Belgisch grondgebied 

gemaakt en besloten om met de eerste vlucht op zondag 4/3/2018 naar Turkije terug te keren. 

 

Aan verzoeker werd immers niet de mogelijkheid gegeven om zich vrijwillig en dit zonder opsluiting het 

Centrum voor Illegalen te Brugge van het grondgebied te verwijderen, zodat de bestreden beslissing 

iedere redelijkheid mist. 

 

Dat verzoeker bovendien een relatie heeft met een Belgsiche vrouw in het Rijk heeft en hiermee een 

huwelijkaangifte bij het Loket Burgerlijke Stand van de Stad heeft willen indienen. Door de verwijdering 

van het grondgebied, werd aan verzoeker door het opgelegde inreisverbod gedurende minstens twee 

jaar niet in de mogelijkheid haar een aanvraag tot gezinshereniging (art. 40 ter Vreemdelingenwet) in te 

dienen bij de Belgische ambassade in Turkije. Dat een dergelijke maatregel dan ook buiten iedere 

proportie is. 

 

Dat het koppel bezig is de nodige documenten te verzamelen teneinde de huwelijksaangifte in het Rijk 

te vervolledigen, zodat het gebrek aan een officieel adres in hoofde van verzoeker dan ook slechts een 

tijdelijk probleem is, welke zeer vlug in orde zal worden gebracht. Dat in casu dan ook het 

zorgvuldigheidsbeginsel geschonden werd. 

 

Aangezien de verwerende partij niet alle relevante elementen en alle in het dossier vervatte dienstige 

stukken in overweging heeft genomen, in dit geval de prangende humanitaire situatie en de vermelding 

dat hij niet kan reizen, is het redelijks -en zorgvuldigheidsbeginsel  geschonden”.   

 

3.29. Waar verzoeker gewag maakt van het feit dat niet werd gemotiveerd waarom terugkeer volgens de 

verwerende partij wel mogelijk is, dient de Raad op te werpen dat zulks wel degelijk geschied is. Immers 

kan in de tweede bestreden beslissing gelezen worden: “Hij kan naar zijn land terugkeren om een visum 

te krijgen (vanaf het moment dat er een huwelijkdatum vastgelegd is). Het staat betrokkene bovendien 

vrij om desgevallend op eender welk moment gedurende de komende twee jaar een opschorting of 

opheffing van het inreisverbod te vragen in het kader van zijn recht op gezins- en familiaal leven, 

overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen terzake.” 

 

3.30. Waar verzoeker opwerpt dat “de  bestreden beslissing” iedere redelijkheid mist, omdat hem niet de 

mogelijkheid werd gegeven vrijwillig te vertrekken, gaat de Raad ervan uit dat verzoeker hiermee de 

eerste bestreden beslissing viseert. Vermits deze beslissing werd uitgevoerd, ziet de Raad niet in welk 

belang verzoeker nog heeft bij deze kritiek.  

 

3.31. Verzoeker betoogt verder dat hij door het inreisverbod minstens twee jaar niet in de mogelijkheid is 

om een aanvraag gezinshereniging in te dienen bij de Belgische ambassade in Turkije, en dat hierdoor 

dergelijke maatregel buiten iedere proportie is, maar de Raad herhaalt nogmaals dat de tweede 

bestreden beslissing vermeldt, “Het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender welk 

moment gedurende de komende twee jaar een opschorting of opheffing van het inreisverbod te vragen 

in het kader van zijn recht op gezins- en familiaal leven, overeenkomstig de vigerende wettelijke 

bepalingen terzake.” 

 

3.32. Waar verzoeker ten slotte nog uitweidt over zijn gebrek aan officieel adres dat een tijdelijk 

probleem is, ziet de Raad niet in wat de relevantie is van dit betoog vermits de tweede bestreden 

beslissing nergens gewag maakt van een gebrek aan officieel adres. 

 

Het vierde middel is niet gegrond.        

                           

3.33. In een vijfde middel werpt verzoeker op, “Schending van art. 8 EVRM en artikel 22 G.W.” 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“In een vierde middel voert verzoeker de schending van artikel 8 van het EVRM en artikel 22 G.W. aan 

en zet zijn middel als volgt uiteen:   
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Artikel 22 van de Grondwet luidt als volgt : 

  

“Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en 

onder de voorwaarden door de wet bepaald. 

 

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.” 

   

Art. 8 E.V.R.M. voorziet dat iedereen recht heeft op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en 

gezinsleven. 

 

Dat verzoeker van zinnens is in België een waardig leven uit te bouwen. 

 

Dat dat verzoeker een duurzame band met België heeft en op moment van de aanhouding op 28/2/2018 

een duurzame relatie heeft met zijn echtgenote [Y.I.] wonende te 9000 Gent, […]. 

 

Het centrum van de belangen van verzoeker is duidelijk en evident in België gelegen gezien zijn 

echtgenote en naaste familie in België verblijft. 

 

Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als 

volgt: 

   

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratisch samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de te nemen 

maatregel getoest moet worden aan de noodzakelijkheid ervan in een democratische samenleving, 

namelijk de proportionaliteit tussen de maatregel en het beoogde doel. 

 

Dat telkens de belangen moeten worden afgewogen tussen enerzijds de bescherming van de openbare 

orde en anderzijds het recht op familieleven. 

 

In concreto moet de uitwijzende staat een groter voordeel moet hebben bij de uitwijziging dan het 

nadeel dat betrokkene hierdoor ondervindt. Dat de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten dd. 28/2/2018, genomen ten aanzien van verzoeker, in deze benadering niet 

gerechtvaardigd/proportioneel is, daar deze enkel als gevolg heeft dat verzoeker recht op zijn privé-

leven, geschonden wordt (nu hij niet kan blijven bij zijn echtgenote in België) en dat de overheid geen 

voordeel heeft bij het nemen van dergelijke beslissing. 

 

Dat aangezien het niet betwist is dat verzoeker een gezinsleven in België heeft en de bestreden 

beslissing een schending uitmaakt van artikel 22 G.W. en artikel 8 EVRM. 

 

Dat bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat artikel 8 EVRM primeert op de 

bepalingen van de Vreemdelingenwet (cf. RvSt., 22 december 2010, nr. 210.029), zodat het tot de taak 

van de administratieve overheden behoort 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. 

 

Dat verzoeker en zijn echtgenote nog steeds een koppel zijn en ook daadwerkelijk willen samenwonen 

en huwen, zodat het bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod, ongetwijfeld een schending 

inhoudt van artikel 8 EVRM en dient vernietigd te worden. 

 

Het centrum van de belangen van verzoeker is duidelijk en evident in België gelegen gezien zijn 

echtgenote en familie in België verblijven. Dat verzoeker een duurzame band met België heeft en  

zinnens is in België een waardig leven uit te bouwen. 
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Dit algemene besluit dat de zeer ernstige bedreiging voor de openbare orde die uit het gedrag van 

betrokkene voortvloeit zodanig is dat zijn “familie en persoonlijk belangen (en die van de zijnen)” in 

onderhavig geval geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde, voldoet 

geenszins in het licht van de concrete belangenafweging die onder artikel 8 van het EVRM wordt 

vereist. Gezien de vastgestelde eenzijdigheid is van een concrete en dus correcte billijke 

belangenafweging in deze zaak geen sprake en wordt een schending van artikel 8 van het EVRM 

bijgevolg aannemelijk gemaakt. 

 

De bestreden beslissing houdt een onrechtmatige inmenging in het privé- en gezinsleven van verzoeker 

in. Verzoeker maakt met zijn betoog een schending van het recht op privé- en gezinsleven, zoals vervat 

in artikel 8 van het EVRM en artikel 22 G.W. aannemelijk. 

 

Dat dit middel bijgevolg ernstig en gegrond is.” 

 

3.34. Opnieuw dient de Raad op te merken dat het verzoekschrift blijkt geeft van slecht knip- en 

plakwerk wanneer verzoeker opwerpt:  

 

“Dat de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten dd. 28/2/2018, 

genomen ten aanzien van verzoeker, in deze benadering niet gerechtvaardigd/proportioneel is, daar 

deze enkel als gevolg heeft dat verzoeker recht op zijn privé-leven, geschonden wordt (nu hij niet kan 

blijven bij zijn echtgenote in België) en dat de overheid geen voordeel heeft bij het nemen van dergelijke 

beslissing.”; 

  

“Dit algemene besluit dat de zeer ernstige bedreiging voor de openbare orde die uit het gedrag van 

betrokkene voortvloeit zodanig is dat zijn “familie en persoonlijk belangen (en die van de zijnen)” in 

onderhavig geval geen voorrang mogen hebben op het vrijwaren van de openbare orde, voldoet 

geenszins in het licht van de concrete belangenafweging die onder artikel 8 van het EVRM wordt 

vereist. Gezien de vastgestelde eenzijdigheid is van een concrete en dus correcte billijke 

belangenafweging in deze zaak geen sprake en wordt een schending van artikel 8 van het EVRM 

bijgevolg aannemelijk gemaakt.” 

 

3.35. Verzoeker gaat er met zijn betoog voorts aan voorbij dat de tweede bestreden beslissing motiveert 

aangaande zijn relatie met I.Y. Verzoeker brengt met zijn betoog niets in tegen volgende vaststellingen 

in de bestreden beslissing: “Betrokkene verklaart verloofd te zijn met zijn Belgische partner, [Y.I.] […]. 

Echter, geeft zijn intentie om te huwen hem niet automatisch recht op een verblijf. Betrokkene heeft ook 

nog geen huwelijksaangifte gedaan bij de verantwoordelijke diensten. We kunnen dus concluderen dat 

een terugkeer naar Turkije geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt.  Hij kan naar zijn land 

terugkeren om een visum te krijgen (vanaf het moment dat er een huwelijksdatum vastgelegd is). Het 

staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender welk moment gedurende de komende twee 

jaar een opschorting of opheffing van het inreisverbod te vragen in het kader van zijn recht op gezins- 

en familiaal leven, overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen terzake.” (eigen onderlijning).  

 

3.36. Verzoeker benadrukt dat het niet betwist is dat hij en zijn “echtgenote” een gezinsleven leiden in 

België doch dit vindt geen steun in de bestreden beslissing en verzoeker toont het ook niet aan. 

Verzoeker heeft niet meer gedaan dan te verklaren aan de federale politie dat hij verloofd is met I.Y. 

maar er is geen huwelijksaangifte en zoals reeds meerdere maken aangestipt werd, blijkt uit de stukken 

gevoegd bij het verzoekschrift ook niet dat er sprake is van zelfs nog maar een relatie met I.Y., laat 

staan dat ze nog steeds een koppel zijn en wensen samen te wonen en te huwen. Voorts geeft de 

verwerende partij aan dat verzoeker kan terugkeren naar België met een visum vanaf het moment dat er 

een huwelijksdatum is en in dit verband de opheffing of de opschorting van het inreisverbod kan vragen. 

De Raad kan deze beoordeling geen schending achten van artikel 8 van het EVRM noch van artikel 22 

van de Grondwet. 

 

3.37. Voor wat betreft het privéleven: verzoeker – die slechts in België verbleven heeft van 18 augustus 

2017 tot 4 maart 2018 – concretiseert niet uit wat dit bestaat en waarom dit beschermenswaardig is in 

het licht van artikel 8 van het EVRM. Hij komt niet verder dan algemeen gewag te maken van “een 

duurzame band met België” waar hij “zinnens is [...] een waardig leven uit te bouwen” en  te poneren dat 

het “centrum van zijn belangen” duidelijk en evident in België gelegen is gezien “zijn echtgenote en 

familie” in België verblijven. I.Y. is niet verzoekers echtgenote en verzoeker duidt ook niet welke 

familieleden er nog in België verblijven. Verzoeker kan dan ook niet gevolgd worden waar hij stelt dat de 

tweede bestreden beslissing zijn recht op privéleven zoals vervat in artikel 8 van het EVRM schendt.     
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3.38. Verzoekers geval is geen situatie van voortgezet verblijf zodat hij niet dienstig kan verwijzen naar 

de toepassing van artikel 8, tweede lid van het EVRM en een afweging verlangen tussen enerzijds de 

bescherming van de openbare orde en anderzijds het recht op familieleven.    

 

3.39. De bescherming die wordt geboden door artikel 22 van de Grondwet is gelijkaardig aan deze die 

wordt geboden door artikel 8 van het EVRM. De Grondwetgever heeft immers “een zo groot mogelijke 

concordantie nagestreefd met artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit 

Grondwetsartikel respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden” (Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 997/5, 

2). Daar hierboven reeds werd geconcludeerd dat geen schending van artikel 8 van het EVRM wordt 

aangetoond en verzoeker niet aantoont dat artikel 22 van de Grondwet ter zake in een ruimere 

bescherming zou voorzien dan wat in artikel 8 van het EVRM wordt gewaarborgd, wordt geen schending 

van artikel 22 van de Grondwet aangetoond. 

 

Het vijfde 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 veertien februari tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


