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 nr. 220 283 van 25 april 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. J.-P. LIPS 

Louizalaan 523 

1050 BRUSSEL 

  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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 4 augustus 2017 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 20 juli 2017 tot afgifte 

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 12 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. J.-P. LIPS verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 20 juli 2017 wordt aan de verzoekende partij, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, een 

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

 

Eveneens op 20 juli 2017, met kennisgeving diezelfde dag, wordt aan de verzoekende partij een 

inreisverbod voor 2 jaar opgelegd. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten: 

Naam : T. (...) 
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voornaam : S. (...) 

geboortedatum : (...).1993 

geboorteplaats : <AANVULLEN - LIEUNAISSANCE> 

nationaliteit : Afghanistan 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

wordt een inreisverbod voor 2 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 20.07.2017 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:  

rijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verblijfsadres. 

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen zijn verblijf te regulariseren. 

 

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.” 

 

Op 2 augustus 2017 is de verzoekende partij zonder verzet vertrokken naar Italië. 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verzoekende partij in het beschikkend gedeelte van haar verzoekschrift vraagt de kosten van 

het geding ten laste van de verwerende partij te leggen en de verwerende partij in haar nota vraagt de 

kosten ten laste van de verzoekende partij te leggen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij het 

voordeel van de kosteloze rechtspleging geniet, zodat aan geen van de partijen kosten van het geding 

ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers kosteloos. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 62 van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), 

van het proportionaliteitsbeginsel en van de motiveringsplicht. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“3.2. In casu schendt de bestreden beslissing de ingeroepen middelen om de volgende redenen. 

Verwerende partij motiveert de bestreden beslissing als volgt: 

(…) 

En verantwoordt de periode van het verbod als volgt: 

(…) 
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Door de uitvoering van de bestaande terugkeerbeslissingen zullen deze uitdoven waardoor zij geen 

dragend motief zijn minstens kunnen blijven van de bestreden beslissing. 

In casu heeft verzoekende partij vrijwillig uitvoering gegeven aan de terugkeerbeslissing waardoor deze 

kennelijk niet gefundeerd was. Immers werd geen vertrek van termijn toegestaan omdat werd vermoed 

dat verzoekende partij “weinig waarschijnlijk […] gevolg zal geven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten dat hem afgeleverd zal worden. Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te 

maken aan zijn onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen verwijdering zich opdringt” (zie stuk nr. 

4). 

Terwijl de volle medewerking zoals blijkt uit haar vrijwillige terugkeer naar Italië (zie stuk nr. 3) dit 

onbetwistbaar tegenspreekt. 

Het ingeroepen motief is niet dragend. 

Door uitvoering te geven aan de “vroegere beslissing tot verwijdering” doofde deze uit waardoor zij niet 

meer tegen verzoekende partij kan worden ingeroepen. 

De niet-onmiddellijke opvolging van een voorafgaand bevel om het grondgebied te verlaten is op zich 

geen voldoende reden om de duur van drie jaar voor het inreisverbod te verantwoorden (R.v.V. van 19 

februari 2014, nr. 119.120) en is daarom in casu door vrijwillig vertrek nog minder een afdoende reden 

om geen enkele termijn van vertrek toe te staan temeer omdat verwerende partij in de zin van artikel 

74/11, § 1, al. 1 van voormelde Wet van 15 december 1980 rekening had moeten houden de specifieke 

omstandigheden van elk geval (R.v.V. van 20 januari 2014, nr. 117.188; R.v.V. van 19 februari 2014, nr. 

119.120). 

Verwerende partij toont niet aan en kan niet aantonen dat verzoekende partij een gevaar is voor de 

openbare orde, de nationale veiligheid of de publieke gezondheid. 

De motieven van de bestreden beslissing kunnen daarom rekening houdende met het voorgaande niet 

als draagkrachtig weerhouden worden minstens zijn zij door de verklaringen en het recht op verblijf 

zoals hoger aangetoond achterhaald. 

Een inreisverbod voor een periode van 2 jaar is daarmee wettelijk ongeldig minstens disproportioneel 

terwijl verwerende partij ertoe gehouden is haar beslissingen ten alle tijde proportioneel te nemen. 

Schending van het proportionaliteitsbeginsel. 

Om dezelfde redenen schendt de bestreden beslissing de motiveringsplicht. 

Schending van de ingeroepen middelen. 

Om voorgaande redenen kon verwerende partij redelijkerwijze niet de bestreden beslissing komen. 

De bestreden beslissing dient daarom te worden vernietigd. 

3.3. Verzoeker houdt zich het recht voor om met toepassing van artikel 39/76, al. 3 van de Wet van 15 

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

van vreemdelingen tot op de datum van de zitting voor uw Raad bijkomende stukken neer te leggen.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“Verzoeker stelt een schending voor van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het 

proportionaliteitsbeginsel.  

Hij betoogt dat hij vrijwillig uitvoer heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. De 

vroegere beslissingen tot verwijdering zijn volgens hem uitgedoofd, waardoor zij niet meer kunnen 

worden ingeroepen. Verwerende partij zou niet aantonen dat hij een gevaar is voor de openbare, de 

nationale veiligheid en de publieke gezondheid. De periode van twee jaar zou niet proportioneel zijn.   

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de thans bestreden beslissing genomen werd op 

grond van artikel 74/11 §1, tweede lid van de vreemdelingenwet, namelijk omdat voor het vrijwillig 

vertrek geen enkele termijn werd toegestaan. Er werd gemotiveerd dat verzoeker geen gekend of vast 

verblijfadres heeft en dat hij nooit een poging ondernomen heeft om zijn verblijf te regulariseren. Er werd 

tevens op gewezen dat hij niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in België te verblijven en dat gelet op 

het belang van de immigratiecontrole, een inreisverbod van 2 jaar proportioneel is.   

Artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

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

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

grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn.   

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

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

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

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

genomen beslissing.   
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Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende motief op grond 

waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven.   

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in staat 

stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (R.v.St., nr. 105.103, 26 

maart 2002).   

De bestreden beslissing werd immers bij toepassing van artikel 74/11 §1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet genomen, zoals reeds supra uiteengezet.   

Verzoeker kent klaarblijkelijk de motieven van de bestreden beslissing, daar hij ze aanvecht in zijn 

verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan.   

 “Overwegende dat, wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel heeft betrokkene een 

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin 

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft; dat uit het 

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt; dat hetzelfde geldt voor de aangevoerde 

schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet; dat de verzoekende partij bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt 

onderzocht;”  (R.v.St., arrest nr. 163.817 dd. 19 oktober 2006, Staatsraad Bamps, G/A 134.748/XIV–

14.428)  

Het feit dat verzoeker zonder verzet vertrokken is, nadat ten aanzien van hem op 20 juli 2017 een bevel 

om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering werd genomen, zijnde een 

gedwongen verwijderingsmaatregel, doet aan de motieven van de bijlage 13sexies, geen afbreuk. 

Verzoekers betoog, stellende dat het bevel om het grondgebied te verlaten is uitgedoofd en dat 

daardoor de rechtsgrond van de bijlage 13sexies komt te vervallen, kan niet worden weerhouden. Het 

inreisverbod blijft in het rechtsverkeer aanwezig tot de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een 

vernietigingsarrest zou vellen of tot de verzoeker een opheffing of opschorting van het inreisverbod zou 

hebben bekomen, quod non.  

In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, werd in het inreisverbod geen melding gemaakt van een 

gevaar voor de openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid, waardoor zijn betoog 

dienaangaande niet relevant is.   

Verzoeker beperkt zich tot de bewering dat het inreisverbod van 2 jaar niet proportioneel zou zijn, doch 

hij laat na uiteen te zetten welke elementen zich, eigen aan zijn situatie, zouden verzetten tegen de 

termijn van twee jaar en het bestuur zouden nopen tot het opleggen van een inreisverbod van een 

kortere termijn.  

Het enig middel is ongegrond.” 

 

3.3. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

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

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

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

een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

In dit geval geeft de bestreden beslissing de juridische grondslag weer, namelijk artikel 74/11, §1, 

tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing geeft de feitelijke reden weer: aan de 

verzoekende partij wordt een inreisverbod uitgereikt omdat voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn 

was toegestaan, zij geen gekend of vast verblijfsadres heeft, zij nooit een poging heeft ondernomen om 

haar verblijf te regulariseren. De termijn van het inreisverbod bedraagt volgens de bestreden beslissing 

twee jaar omdat de verzoekende partij niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in België te verblijven, en 

gelet op voorgaande elementen en op het belang van de immigratiecontrole is een inreisverbod van 

twee jaar volgens de verwerende partij proportioneel. 

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen. Het 

doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Een schending van 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de vreemdelingenwet wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 
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Uit het verzoekschrift blijkt overigens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat zij bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert en dit onderdeel van 

het middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid beoordeelt op grond van de juiste feitelijke gegevens, of de 

beoordeling correct is en of het besluit niet kennelijk onredelijk is (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

Artikel 74/11 van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen, 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.(…)” 

 

Hieruit volgt dat het inreisverbod het accesorium is van het bevel om het grondgebied te verlaten 

waarmee het gepaard gaat (RvS 16 december 2014, nr. 229.575). Indien het bevel om het grondgebied 

te verlaten waarmee het gepaard gaat onwettig is en dient te worden vernietigd, dan heeft het 

inreisverbod, als accessorium van dit bevel, geen verdere bestaansreden meer. 

 

Uit het dossier blijkt echter niet dat de verzoekende partij een beroep heeft ingediend tegen het bevel 

om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering dat haar eveneens op 20 

juli 2017 werd uitgereikt. Uit het administratief dossier blijkt wel dat de verzoekende partij op 2 augustus 

2017 zonder verzet is vertrokken naar Italië, hetgeen zij bevestigt in haar verzoekschrift.  

 

De stelling dat het bestreden inreisverbod geen bestaansreden meer zou hebben omdat het bevel om 

het grondgebied te verlaten waarvan het een accessorium vormt intussen is uitgevoerd, mist echter 

juridische grondslag. De Raad wijst erop dat het bevel om het grondgebied te verlaten pas op 2 

augustus 2017 werd uitgevoerd en aldus uit het rechtsverkeer is verdwenen. Het bestond wel degelijk 

op het ogenblik dat het bestreden inreisverbod werd uitgevaardigd, namelijk op 20 juli 2017, en was 

toen rechtsgeldig genomen. 

 

De Raad kan nog opmerken dat de duur van het inreisverbod pas is beginnen lopen op het moment dat 

de verzoekende partij het land heeft verlaten, namelijk op 2 augustus 2017. Het Hof van Justitie van de 

Europese Unie heeft in het arrest Ouhrami van 26 juli 2017 geoordeeld dat “Uit de bewoordingen, de 

opzet en het doel van richtlijn 2008/115 dus voort(vloeit) dat het tijdvak van het inreisverbod pas ingaat 

vanaf de datum waarop de betrokkene het grondgebied van de lidstaten daadwerkelijk heeft verlaten.” 

(HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, C-225/16, punten 42 tot en met 53).  

 

De verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat de vroegere beslissing tot verwijdering uitdoofde 

waardoor zij niet meer tegen haar kan gebruikt worden.  

 

Het feit dat de verzoekende partij vrijwillig uitvoering zou hebben gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten – voor zover dit kan worden aangenomen nu zij het voorwerp uitmaakte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en zij 

gedwongen het land verliet, weliswaar “zonder verzet” – doet aan het voorgaande geen afbreuk. 

 

Verder blijkt in tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt niet dat het element dat een 

vroegere beslissing tot verwijdering niet onmiddellijk werd uitgevoerd de enige motivering voor een duur 

van twee – en niet drie zoals de verzoekende partij stelt – jaar voor het inreisverbod. Zoals eerder 

aangegeven motiveert de bestreden beslissing omtrent de duur van twee jaar als volgt in de bestreden 

beslissing:  

 

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

 

In zoverre de verzoekende partij de motieven betwist van de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering van 20 juli 2017, is het betoog niet 

dienstig nu het niet is gericht tegen de in casu bestreden beslissing, die het bevel om het grondgebied te 

verlaten van diezelfde datum betreft.  

 

Waar de verzoekende partij de verwerende partij verwijt niet aan te tonen dat zij een gevaar vormt voor 

de openbare orde, de nationale veiligheid of de publieke gezondheid, merkt de Raad op dat de 

bestreden beslissing geenszins werd opgelegd omdat de verzoekende partij een dergelijk gevaar zou 

vormen, maar wel omdat: “Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met 

een inreisverbod omdat:  

 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verblijfsadres. 

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen zijn verblijf te regulariseren. 

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.” 

 

De verzoekende partij kan dan ook niet van de verwerende partij verwachten dat zij in de bestreden 

beslissing motiveert aangaande een gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de 

publieke gezondheid. Uit artikel 74/11 van de vreemdelingenwet blijkt verder niet dat enkel een 

inreisverbod kan worden opgelegd om reden dat de betrokkene een gevaar vormt voor de openbare 

orde, de nationale veiligheid of de publieke gezondheid. Het inreisverbod werd opgelegd omdat voor het 

vrijwillig vertrek geen enkele termijn werd toegestaan.  

 

Ten slotte toont de verzoekende partij niet aan met welke specifieke omstandigheden volgens haar 

geen rekening is gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. Zij kan niet worden gevolgd waar 

zij met betrekking tot de motieven van de bestreden beslissing stelt dat “minstens zijn zij door de 

verklaringen en het recht op verblijf zoals hoger aangetoond achterhaald”. De Raad merkt op dat de 

verzoekende partij in de bespreking van haar middel niet verwijst naar “verklaringen”, noch voert zij aan 

dat er sprake is van een recht op verblijf – dit blijkt evenmin uit het administratief dossier.  

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

Het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet 

toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen 

alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). Er dient te worden besloten dat de 

verwerende partij is overgegaan tot een belangenafweging, zoals duidelijk blijkt uit de motivering van de 

bestreden beslissing, en dat zij hierbij niet kennelijk onredelijk heeft gehandeld. De keuze die een 

bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het 

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in voorliggende 

zaak niet het geval is. De verzoekende partij verduidelijkt niet welke elementen eigen aan haar situatie 

zich verzetten tegen een inreisverbod van twee jaar en het bestuur zouden nopen tot het opleggen van 

een inreisverbod van kortere duur, zoals de verwerende partij terecht opmerkt in haar nota met 

opmerkingen. Een schending van het proportionaliteitsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

Het middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig april tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 

 


