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 nr. 219 930 van 17 april 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. ANDRIEN en T. LIPPENS  

Mont Saint-Martin 22 

4000 LIÈGE 

  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 VIIIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengalese nationaliteit te zijn, op 24 januari 2018 

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

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

Vereenvoudiging van 9 januari 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering en van de beslissing van de gemachtigde van e 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 9 januari 2018 tot afgifte 

van een inreisverbod. 

 

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 7 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 januari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. UNGER, die loco advocaten D. ANDRIEN en T. LIPPENS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 9 januari 2018 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. Dit is de eerste 

bestreden beslissing. 
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Diezelfde dag neemt de gemachtigde ook de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod voor de 

duur van drie jaar. Dit is de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten:  

Naam: S.  

voornaam : M. B.  

geboortedatum : 01.01.1981  

geboorteplaats : Comilla  

nationaliteit: Bangladesh  

 

In voorkomend geval, ALIAS: /  

 

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/zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven.  

 

De beslissing tot verwijdering van 9.01.2018 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:  

 

2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.  

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten dat hem 

aangetekend werd verstuurd op 19.12.2016 (bijlage 13qq van 14.12.2016) en welk werd verlengd tot 

23.11.2017. Een vroegere beslissingen tot verwijdering werd dus niet uitgevoerd.  

 

Betrokkene weigert hardnekkig aan de terugkeerverplichting te voldoen, en werd bovendien door de 

stad Antwerpen geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over 

de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Om deze redenen wordt aan betrokkene in 

toepassing van art. 74/11, §1, 2°, van de wet van 15.12.1980 een inreisverbod opgelegd.  

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd.  

 

Drie jaar  

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

 

De asielaanvraag, (die helemaal niet onredelijk lang heeft geduurd) werd na grondig onderzoek negatief 

afgesloten, waaruit kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het land van herkomst geen 

schending van artikel 3 EVRM inhoudt.  

 

Betrokkenes partner H. N. A. (°1.06.1985) verblijf net als betrokkene illegaal in België en dient eveneens 

het grondgebied te verlaten. In die zin kan een schending van artikel 8 EVRM niet aannemelijk gemaakt 

worden.  

 

Betrokkene heeft dan ook geen enkel wettelijk motief om alsnog in België te verblijven. Uit hetgeen 

voorafgaat en in het belang van de immigratiecontrole is een inreisverbod van 3 jaar, gelet op de 

hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het grondgebied te willen verblijven, meer dan 

proportioneel. Uit onderzoek van het dossier blijkt niet dat er specifieke omstandigheden aanwezig zijn 

die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar.” 
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2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verzoeker werd op 24 april 2018 gerepatrieerd naar Bangladesh. De beide partijen zijn het erover eens 

dat er geen belang meer is bij de vernietiging van de beslissing van 9 januari 2018 tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering.  

 

Het beroep, in zoverre het is gericht tegen deze eerste bestreden beslissing, moet derhalve als 

onontvankelijk worden verworpen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Het enig middel luidt als volgt: 

 

“Schending van artikelen 7, 8, 62, 74/11, § 3 in fine en 74/14 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) in overeenstemming gelezen met artikelen 2, 3, 5, 6, 

13.1 en 15 van de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 

2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 

onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de richtlijn 2008/115 of 

de terugkeerrichtlijn) en met artikel 46 §5 van de Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en 

de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking 

van de internationale bescherming (hierna: de richtlijn 2013/32).  

 

 

 

Beiden bestreden beslissingen worden gemotiveerd door het feit dat de aanvrager niet gehoorzaamde 

aan een eerder bevel om het gebied te verlaten dat hem op 19 december 2016 was toegestuurd en 

werd verlengd tot 23 november 2016.  

 

Echter werd dit bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13quinquies) tijdens zijn asielprocedure 

aan de heer S. meegedeeld.  

 

Volgens artikel 8 van de Vreemdelingenwet: “Het bevel om het grondgebied te verlaten of de beslissing 

tot terugleiding naar de grens vermeldt de bepaling van artikel 7 die werd toegepast”.  

 

Het besluit met een bevel om het grondgebied te verlaten dat de verzoeker heeft ontvangen verwijst 

naar artikel 7 van de Vreemdelingenwet en vormt onmiskenbaar een terugkeermaatregel in de zin van 

richtlijn 2008/115.  

 

Aangezien de uiterste datum voor de omzetting van Richtlijn 2008/115 overschreden is, moet de 

nationale wetgeving in overeenstemming met deze richtlijn worden toegepast en geïnterpreteerd (Cass. 

28 september 2001 et 9 januari 2003).  

 

Het besluit met het bevel om het grondgebied te verlaten was in strijd met de artikelen 7 en 8 van de 

Vreemdelingenwet, gelezen in samenhang met de terugkeerrichtlijn:  

 

o Het artikel 2, lid 1 van de richtlijn bepaalt dat zij van toepassing is op onderdanen van een derde land 

die illegaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven.  

 

o Het begrip van “illegaal verblijf” wordt gedefinieerd bij het artikel 3, punt 2 van de richtlijn als “de 

aanwezigheid op het grondgebied van een lidstaat, van een onderdaan van een derde land die niet of 

niet langer voldoet aan de voorwaarden voor toegang die zijn vastgesteld in artikel 5 van de 

Schengengrenscode, of aan andere voorwaarden voor toegang tot, verblijf of vestiging in die lidstaat”.  

 

o Volgens het artikel 6.1, “Onverminderd de in de leden 2 tot en met 5 vermelde uitzonderingen, 

vaardigen de lidstaten een terugkeerbesluit uit tegen de onderdaan van een derde land die illegaal op 

hun grondgebied verblijft”.  

 

Recht hebbend op een schorsend beroep, was de verzoeker toen niet in illegaal verblijf in de zin van de 

terugkeerrichtlijn. Hij mocht op het grondgebied verblijven tijdens het onderzoek van zijn beroep op de 

RvV en mocht daarvoor geen terugkeer beslissing verkrijgen.  
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In het arrest Arslan dd. 30 mei 2013, beoordeelt het Hof van Justitie dat: “Hoewel artikel 7, lid 1, dus 

uitdrukkelijk geen recht op een verblijfsvergunning verleent, maar de beslissing om al dan niet een 

dergelijke vergunning af te geven aan de discretionaire bevoegdheid van elke lidstaat laat, volgt duidelijk 

uit de bewoordingen, de systematiek en de doelstelling van de richtlijnen 2005/85 en 2008/115 dat een 

asielzoeker, los van de afgifte van een dergelijke vergunning, op zijn minst tot de afwijzing van zijn 

verzoek in eerste aanleg het recht heeft op het grondgebied van de betrokken lidstaat te verblijven, en 

derhalve niet kan worden geacht “illegaal op dat grondgebied te verblijven” in de zin van richtlijn 

2008/115, die de verwijdering van het grondgebied betreft. 49. [...] artikel 2, lid 1, van richtlijn 2008/115, 

gelezen in samenhang met punt 9 van de considerans ervan, aldus moet worden uitgelegd dat die 

richtlijn niet van toepassing is op derdelanders die om internationale bescherming hebben verzocht in de 

zin van richtlijn 2005/85, in het tijdvak tussen de indiening van dat verzoek en de vaststelling van de 

beslissing in eerste aanleg over dat verzoek of, in voorkomend geval, de beslechting van het eventuele 

beroep tegen die beslissing”.  

 

Derhalve miskent het bevel om het grondgebied te verlaten artikelen 7 en 8 van de 

Vreemdelingenwetgelezen in samenhang met artikelen 2,3 en 6 van de terugkeerrichtlijn. Volgens de 

advocaat-generaal van het Hof van Justitie, M. Paolo Mengozzi: « 56 … ainsi que la Commission l’a 

souligné lors de l’audience et qu’il est précisé dans le manuel sur le retour adopté par cette institution 

(19), tout ressortissant de pays tiers physiquement présent sur le territoire d’un État membre est, à 

l’égard de la directive 2008/115, soit en séjour régulier, soit en séjour irrégulier. Il n’y a pas de troisième 

option (20). 87. Par ailleurs, je relève, tout comme l’a fait la Commission lors de sa plaidoirie orale, que 

l’article 6, paragraphe 6, de la directive 2008/115 s’applique « sans préjudice [des] dispositions 

pertinentes du droit [de l’Union] et du droit national ». Or, parmi ces dispositions figurent également les 

principes du droit de l’Union rappelés plus haut et les réglementations nationales qui confèrent au 

demandeur d’asile le droit de demeurer sur le territoire de l’État membre concerné pendant la procédure 

d’asile ».  

 

Bovendien is het besluit met het bevel om het grondgebied van de asielprocedure van verzoekster te 

verlaten, in strijd met artikel 46 § 5 van de richtlijn 2013/32/EU: “Onverminderd lid 6 staan de lidstaten 

de verzoekers toe om op het grondgebied te blijven tot de termijn waarbinnen zij hun recht op een 

daadwerkelijk rechtsmiddel kunnen uitoefenen, verstreken is en, wanneer dat recht binnen de termijn 

werd uitgeoefend, in afwachting van de uitkomst van het rechtsmiddel”. Deze richtlijn moest uiterlijk op 

20 juli 2015 omgezet zijn (artikel 51). Aangezien de uiterste datum voor de omzetting van de richtlijn 

overschreden is, moet de nationale wetgeving in overeenstemming daarmee worden toegepast en 

geïnterpreteerd (Cass. 28 september 2001 et 9 januari 2003).  

 

Bij de uitvaardiging van een bevel om het grondgebied te verlaten terwijl de asielprocedure nog liep, 

heeft de verwerende partij zich niet gehouden aan bovengenoemd artikel 46.  

 

Niets verplicht de wederpartij om een dergelijke terugkeerbeslissing te nemen. Volgens de Raad van 

State (arrest nr. 234.164 van 17 maart 2016): « 11…. la compétence du requérant pour l’adoption d’un 

ordre de quitter le territoire n’est pas une compétence entièrement liée, y compris dans les cas où 

l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée prévoit qu’il « doit » adopter un tel acte. 

Même dans ces hypothèses, le requérant n’est en effet pas tenu d’édicter un ordre de quitter le territoire 

s’il méconnaît les droits fondamentaux de l’étranger puisqu’aux termes de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 précitée, qui transpose à cet égard l’article 5 de la directive, c’est « lors de la prise 

d’une décision d’éloignement » et non pas de « l’éloignement » lui-même – par hypothèse forcé −, que 

le ministre ou son délégué doit, le cas échéant, tenir « compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie 

familiale, et de l’état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». Cette thèse semble confortée 

par le considérant 6 de l’exposé des motifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 16 décembre 2008 précitée qui indique notamment que « conformément aux principes 

généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive 

devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en 

considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier ».  

 

De Belgische staat zich ook terdege bewust van de onwettigheid van een dergelijk besluit. Uit de 

Memorie van toelichting van de wetsontwerp van 22 juni 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van 

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (DOC 54 2548/001):  



  

 

 

X - Pagina 5 

 

o Pagina’s 13 en 14:  

 

“In overeenstemming met de internationale verplichtingen die België moet nakomen, kan een persoon 

die om internationale bescherming verzoekt, tijdens de behandeling van zijn aanvraag door het CGVS 

en de RvV, bovendien niet met dwang worden verwijderd (…)Nog steeds met de bedoeling om een 

effectief terugkeerbeleid te garanderen en om dilatoire verzoeken en beroepen te voorkomen werd ook 

beslist om het beleid inzake aflevering van bevelen om het grondgebied te verlaten, te rationaliseren en 

om de afgifte ervan tot een minimum te beperken. Zo, zal een bevel om het grondgebied te verlaten 

vanaf nu enkel nog worden afgeleverd na afloop van de termijn waarbinnen een beroep bij de RvV moet 

worden ingediend of, bij het indienen van zo’n beroep, na het arrest dat de RvV hierover heeft 

gewezen”.  

 

o Pagina’s 77 en verder:  

 

“Het nieuwe artikel 52/3 van de wet heeft betrekking op de afgifte van terugdrijvings- of 

verwijderingsmaatregelen aan verzoekers om internationale bescherming die trachten het Rijk illegaal 

binnen te komen of illegaal in het Rijk verblijven en die geen recht (meer) hebben om overeenkomstig 

Richtlijn 2013/32/EU louter ten behoeve van de procedure op het grondgebied te blijven.  

Vanaf het moment dat verzoekers overeenkomstig Richtlijn 2013/32/EU niet (meer) op het grondgebied 

mogen blijven, vallen ze onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/115/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de 

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

verblijven.  

 

Punt 9 van de considerans van Richtlijn 2008/115/EG preciseert in dit verband dat „[o]vereenkomstig 

Richtlijn 2005/85/EG […], [...] een onderdaan van een derde land die in een lidstaat asiel heeft 

aangevraagd niet [mag] worden beschouwd als iemand die illegaal op het grondgebied van die lidstaat 

verblijft, totdat het afwijzende besluit inzake het verzoek respectievelijk het besluit waarbij het 

verblijfsrecht van de betrokkene wordt beëindigd, in werking is getreden.”  

 

In het arrest Arslan van 30 mei 2013 (C-534/11) heeft het Hof van Justitie dit nader gepreciseerd en op 

de eerste prejudiciële vraag geantwoord dat “artikel 2, lid 1, van richtlijn 2008/115, gelezen in 

samenhang met punt 9 van de considerans ervan, aldus moet worden uitgelegd dat die richtlijn niet van 

toepassing is op derdelanders die om internationale bescherming hebben verzocht in de zin van richtlijn 

2005/85, in het tijdvak tussen de indiening van dat verzoek en de vaststelling van de beslissing in eerste 

aanleg over dat verzoek of, in voorkomend geval, de beslechting van het eventuele beroep tegen die 

beslissing” (punt 49).  

 

Richtlijn 2013/32/EU (die Richtlijn 2005/85/EG vervangt) voorziet in artikel 9, lid 1, als algemeen principe 

dat verzoekers om internationale bescherming, louter ten behoeve van de procedure, op het 

grondgebied van een lidstaat mogen blijven totdat de beslissingsautoriteit in eerste aanleg een 

beslissing heeft genomen. Dat recht om te blijven houdt niet in dat de betrokkene recht heeft op een 

verblijfsvergunning  

 

(…)  

 

Voorts voorziet Richtlijn 2013/32/EU in artikel 46, lid 5, als algemeen principe in een automatisch 

schorsend beroep waarbij verzoekers worden toegestaan op het grondgebied te blijven tot de termijn 

waarbinnen zij hun recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel kunnen uitoefenen, verstreken is en, 

wanneer dat recht binnen de termijn werd uitgeoefend, in afwachting van de uitkomst van het 

rechtsmiddel  

 

(…)  

 

Dit algemeen principe van het recht om op het grondgebied te blijven tijdens de behandeling van het 

verzoek om internationale bescherming in eerste aanleg en tijdens de beroepsfase, zoals voorzien in de 

artikelen 9, lid 1, en 46, lid 5, van de richtlijn, werd in Belgische wetgeving omgezet in het nieuwe artikel 

52/3 samen gelezen met de artikelen 49/3/1 en 39/70 van de wet.  
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De Belgische wetgever heeft geopteerd voor een algemeen automatisch schorsend beroep, ongeacht 

de rechtsbasis waarop de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

weigeringsbeslissing heeft genomen, met als enige uitzondering de beroepen tegen niet-

ontvankelijkheidsbeslissingen van volgende verzoeken om internationale bescherming, zoals voorzien in 

het artikel 39/70, tweede lid, van de wet  

 

(…)  

 

Nieuw artikel 52/3, § 1, van de wet is van toepassing op illegaal in het Rijk verblijvende vreemdelingen 

die een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend.  

 

(…)  

 

In het nieuwe artikel 52/3, § 1, eerste lid, van de wet wordt aan de illegaal in het Rijk verblijvende 

vreemdeling, ongeacht of deze wordt vastgehouden of niet, pas het bevel om het grondgebied te 

verlaten afgegeven nadat een definitieve beslissing inzake zijn verzoek om internationale bescherming 

waarbij geen internationale beschermingsstatus werd verleend, is genomen, met name: na een 

beslissing van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen waarbij het verzoek om 

internationale bescherming werd geweigerd (op basis van artikel 57/6, § 1, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 5°, 

artikel 57/6/1, § 1), niet-ontvankelijk werd verklaard (op basis van de artikel 57/6, § 3) of waarbij de 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming werd beëindigd (op basis van artikel 

57/6/5), en de in artikel 39/57 bedoelde beroepstermijn is verstreken, of, wanneer dergelijk beroep 

binnen de termijn werd ingesteld, nadat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep heeft 

verworpen met toepassing van artikel 39/2, § 1, 1°.  

 

Aan de vreemdeling die een automatisch schorsend beroep met volle rechtsmacht indient bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, overeenkomstig de gewone procedure, wordt er geen bijlage 35 meer 

afgegeven maar wordt het attest van immatriculatie verlengd tot het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen”.  

 

Bron: http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2548/54K2548001.pdf  

 

Uit de hierboven uiteengezette argumenten volgt dat een in het kader van de asielprocedure genomen 

terugkeermaatregel onwettig is. Verzoeker kan derhalve niet worden verweten dat hij een dergelijke 

maatregel niet is nagekomen. Het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog 

op verwijdering (bijlage 13septies) die gemotiveerd is door het feit dat de aanvrager niet gehoorzaamde 

aan een eerder bevel om het gebied te verlaten dat hem op 19 december 2016 was toegestuurd en 

werd verlengd tot 23 november 2016 is aldus ook onwettig.  

 

Gezien het inreisverbod gemotiveerd wordt door verwijzing naar het bevel om het grondgebied te 

verlaten, eigent de bestreden beslissing zich de gebreken van het bevel om het grondgebied te verlaten 

toe en miskent artikel 74/11, § 3 in fine van de Vreemdelingenwet die als volg luidt: “Het inreisverbod 

kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale bescherming, zoals 

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

 

 

 

Volgens artikel 1, 11° van de Vreemdelingenwet is het risico op onderduiken “het feit dat een onderdaan 

van een derde land die het voorwerp uitmaakt van een procedure tot verwijdering, een actueel en reëel 

risico vormt om zich te onttrekken aan de autoriteiten. Daartoe baseert de minister of zijn gemachtigde 

zich op objectieve en ernstige elementen”.  

 

Aangezien dat de artikelen 1.11 °, 7, 74/11 en 74/14 van de Vreemdelingenwet geen objectieve criteria 

bevatten waarop de redenen voor het risico op onderduiken zijn gebaseerd zijn met referentie op een 

dwingende bepaling van algemene strekking, en bij gebreke aan op basis van deze bepaling het 

rechtvaardigen dat een minder dwingende maatregel niet mogelijk is, is het risico van ontsnapping niet 

bewezen en het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering is in 

strijd met de artikelen 1.11 °, 7, 74/11 en 74/14 van de Vreemdelingenwet gelezen in overeenstemming 

met artikelen 3 en 15 van de terugkeerrichtlijn (met identieke motieven, HvJ, 15 maart 2017, Al Chodor, 

C-528/15). Aangezien het inreisverbod (bijlage 13sexies) gemotiveerd wordt door verwijzing naar dit 



  

 

 

X - Pagina 7 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), 

neemt bijlage 13sexies de mogelijke gebreken van bijlage 13septies over.  

 

Uw Raad heeft ook al beoordeeld dat artikel 3 van de terugkeerrichtlijn niet correct is omgezet, 

aangezien artikel 1.11 de vereiste objectieve criteria niet omschrijft (RvV, arrest nr. 193.500 van 12 

oktober 2017).”  

 

3.2.1. Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende omtrent het inreisverbod: 

 

“§ 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. 

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien 

de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft gebruikt, 

teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden. 

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

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

veiligheid. 

(…)”.  

 

Het bestreden inreisverbod werd genomen op grond van artikel 74/11, §1, tweede lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet, met name omdat verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 14 december 2016, betekend op 19 december 2016 en verlengd tot 23 

november 2017.  

 

Verzoeker licht uitvoerig toe waarom hij de voormelde bijlage 13quinquies van 14 december 2016 

onwettig acht en stelt dat dan ook niet van hem kon worden verwacht dat hij een dergelijke maatregel 

niet is nagekomen.  

 

De Raad stelt in eerste instantie vast dat verzoeker met dit middelonderdeel in wezen de wettigheid van 

het bevel om het grondgebied te verlaten van 14 december 2016 betwist. Dit bevel maakt echter niet het 

voorwerp uit van het onderhavige beroep. Meer nog, verzoeker heeft nooit een beroep ingesteld bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen het voormelde bevel, en de termijn daartoe is inmiddels al 

ruimschoots verstreken. Het bevel van 14 december 2016 is dan ook definitief in het rechtsverkeer.  

 

In de mate dat verzoeker betoogt dat hij geen gevolg diende te geven aan het voormelde bevel, moet 

erop worden gewezen dat een administratieve beslissing zonder meer uitvoerbaar is en dat ze, 

tenminste zolang ze niet is vernietigd, moet worden geacht wettig te zijn (RvS 30 juni 2016, nr. 235.280, 

vzw Aéroclub De Hesbaye). Dit voorrecht - het zogenaamde “privilège du préalable” - geldt ook voor 

bestuurshandelingen die genomen worden in het kader van de Vreemdelingenwet. Eén en ander brengt 

met zich mee dat het niet aan verzoeker zelf toekomt, zich baserend op zijn eigen inzichten, om al dan 

niet gevolg te geven aan bestuurshandelingen waarvan hij het voorwerp uitmaakt, al helemaal niet 

wanneer hij het zelf niet nodig heeft geacht om deze bestuurshandelingen aan een wettigheidstoets te 

laten onderwerpen middels het instellen van een beroep bij de Raad.  

 

In de mate, ten slotte, dat verzoeker betoogt dat hij op het grondgebied mocht verblijven tijdens het 

onderzoek van zijn beroep door de Raad inzake de beslissing over zijn asielaanvraag, moet erop 

worden gewezen dat de Raad bij arrest nr. 194 601 van 6 november 2017 uitspraak heeft gedaan over 

dit beroep, stellende dat de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker 

werden geweigerd. Het is pas nadat de schorsende werking van het beroep waarop verzoeker zich 

beroept was opgeheven door de uitspraak van het arrest en nadat de tot 23 november 2017 verlengde 

termijn om vrijwillig te vertrekken met ongeveer anderhalve maand was verstreken dat de gemachtigde 

heeft vastgesteld dat verzoeker de vroegere verwijderingsbeslissing niet had uitgevoerd.  

 

Gelet op het voorgaande kan verzoeker niet worden gevolgd waar hij betoogt dat de beslissing ten 

onrechte werd gesteund op de vaststelling dat een vroegere beslissing tot verwijdering niet werd 

uitgevoerd. Het inreisverbod werd voorts ook pas opgelegd op het ogenblik dat de Raad zich al had 

uitgesproken over verzoekers asielaanvraag (tegen het arrest diende hij overigens geen cassatieberoep 
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in). Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij betoogt dat artikel 74/11, §3 in fine, dat stelt dat het 

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

zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4, zou zijn miskend.  

 

3.2.2. Wat betreft het tweede middelonderdeel kan worden volstaan met de vaststelling dat noch het 

inreisverbod, noch het bevel om het grondgebied te verlaten melding maakt van een risico op 

onderduiken, zodat dit middelonderdeel uitgaat van een verkeerde lezing van de beslissingen en 

derhalve niet dienstig is.  

 

Waar verzoeker ten slotte in het algemeen stelt dat het inreisverbod wordt gemotiveerd door verwijzing 

naar het bevel, moet erop worden gewezen dat, buiten het gestelde dat “de beslissing tot verwijdering 

van 9.01.2018 (…) gepaard (gaat) met dit verbod” het gesteund is op eigen motieven. Het komt aan 

verzoeker toe om aan te tonen dat deze motieven niet deugdelijk zijn of het inreisverbod niet kunnen 

schragen, maar hij blijft daartoe in gebreke. Voorts moet erop worden gewezen dat uit punt 2 van dit 

arrest is gebleken dat verzoeker zelf heeft gemeend geen belang te hebben bij de vernietiging van het 

bevel om het grondgebied te verlaten, met de verwerping van het beroep tegen dit bevel tot gevolg. 

 

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring tegen de eerste bestreden beslissing is onontvankelijk en verzoeker heeft 

geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de tweede  bestreden beslissing kan leiden 

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

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

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

nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien april tweeduizend negentien door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


