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 nr. 220 323 van 25 april 2019 

in de zaak X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. BAELDE 

Gistelse Steenweg 229/1 

8200 SINT-ANDRIES 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en Volks-

gezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 25 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 11 augustus 2017 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 25 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VERSCHRAEGEN, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

nam op 11 augustus 2017 ten aanzien van verzoeker de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod. 

 

De beslissing tot het opleggen van een inreisverbod, die verzoeker op 11 augustus 2017 ter kennis werd 

gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten;: 

Naam: [B.] 
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Voornaam: [A.] 

[…] 

nationaliteit: Russische Federatie 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

wordt een inreisverbod voor 10 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 11/08/2017 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: 

 

□ 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

□ 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

 

Betrokkene heeft verschillende bevelen om het grondgebied te verlaten ontvangen op 21/07/2016, 

18/12/2014, 01/10/2014, 30/10/2013,… Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. 

 

Betrokkene maakt het voorwerp uit van 2 pv’s: 

 

- PV GE.35.F1.00364017 voor inbreuken gelinkt aan een terroristische groep, opgesteld door de politie 

van Gent in 2017 

- PV.KO.78.L4.01181616 voor fraude inzake openbare inkomsten opgesteld door de politie van Kortrijk 

in 2017 

 

De Veiligheid van de Staat (VSSE) stelde twee nota’s op mbt betrokkene namelijk op 30/03/2016 en op 

30/08/2016. 

 

De VSSH meldde op 30/03/2016 dat betrokkene een actief lid is van de terroristische groepering 

Emiraat van de Kaukasus. Hij zou zelfs de rechterhand zijn geweest van de leider OUMAROV Dokku. 

Als lid van deze groepering stond hij in voor de financiering en de recrutering van str[ij]ders. Hij 

onderhoudt banden met radicale Tsjetsjenen die in België verblijven en heeft contacten in criminele 

milieus. Volgens een tweede nota van de VSSE op 30/08/2016 blijft hij relaties onderhouden met 

criminelen uit de Kaukasus die in België verblijven. Mogelijk zou hij volgens informatie van de politie (die 

niet bevestigd is) in 2013 naar Syrië vertrokken zijn om er te gaan strijden. 

 

De Veiligheid van de Staat (VSSE), i.e. de burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst, heeft conform 

de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten als 

opdracht: 

- het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen die betrekking hebben op elke activiteit die de 

inwendige veiligheid van de Staat en het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde, 

de uitwendige veiligheid van de Staat en de internationale betrekkingen, het wetenschappelijk of 

economisch potentieel, zoals gedefinieerd door de Nationale Veiligheidsraad, of elk ander fundamenteel 

belang van het land, zoals gedefinieerd door de Koning op voorstel van de Nationale Veiligheidsraad, 

bedreigt of zou kunnen bedreigen; 

- het uitvoeren van de veiligheidsonderzoeken die haar overeenkomstig de richtlijnen van de Nationale 

Veiligheidsraad worden toevertrouwd; 

- het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen die betrekking hebben op de activiteiten van 

buitenlandse inlichtingendiensten op Belgisch grondgebied; 

- het uitvoeren van alle andere opdrachten die haar door of krachtens de wet worden toevertrouwd. 
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Betrokkene is door zijn link met het Emiraat van de Kaukasus en zijn banden met criminelen te 

beschouwen als een gevaarlijk individu. 

 

Met betrekking tot het Emiraat van de Kaukasus, waarmee betrokkene volgens de VSSE banden heeft, 

dient opgemerkt te worden dat deze groepering aanzien wordt door de Verenigde Naties als een 

terroristische groepering. Deze groepering is volgens de Veiligheidsraad van de VN gelinkt aan ISIL 

(Da'esh) en Al-Qaida. Deze groepering staat ook sinds 29.07.2011 op de lijst van de Veiligheidsraad 

met entiteiten en groepen waarvoor sancties genomen moeten worden. Volgens de Veiligheidsraad is 

het Emarat Kavkaz, of Emiraat van de Kaukasus, een terroristische organisatie die in het Noorden van 

de Kaukasus handelt. De Russische autoriteiten hebben deze organisatie op 08.02.2010 aanzien als 

terroristische organisatie. Deze organisatie is sindsdien in Rusland ook verboden omdat de leden van 

deze organisatie terroristische daden voorbereiden en plegen met het oog om de territoriale integriteit 

van de Russische Federatie te schenden en etnische en religieuze conflicten uit te lokken. Deze 

terroristische organisatie heeft volgens de Veiligheidsraad als doel het oprichten van een extremistische 

Staat in het Noorden van de Kaukasus en dit uit te breiden naar de regio van de Wolga en andere 

Europese landen via terreur en via wapens. Ook de leider van de groep, Doku Khamatovich Umarov, 

heeft in een verklaring op videocassette verklaard dat hun doel het oprichten is van een puur 

islamitische zone met de sharia, waar geen plaats is voor ongelovigen. In een tweede fase, wanneer de 

ongelovigen uit het land verdreven zullen zijn, zullen zij alle landen opnieuw heroveren die aan de 

oorsprong moslimlanden waren en die dus verder gaan dan de Kaukasus. Hij heeft ook gevraagd aan 

zijn aanhangers om niet enkel tegen Rusland oorlog te voeren maar tegen alle landen. Verder vermeldt 

de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat het Emiraat van Kaukasus banden heeft met andere 

entiteiten die op hun lijst voorkomen: Islamic Movement of Uzbekistan, Islamic Jihad Group en Riyadus-

Salikhin Reconaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM). 

 

Betrokkene vormt een gevaar voor de nationale veiligheid. Er kan daarom geen termijn voor vrijwi[l]lig 

vertrek worden toeg[e]staan. Hoewel hij een gezin heeft in België, wegen de belangen van de staat om 

de nationale veiligheid te garanderen op tegen de belangen van betrokkene om zijn gezinsleven op 

Belgische grond verder te zetten. In deze zin is er geen inbreuk op artikel 8 van het EVRM. 

 

Betrokkene werd door de stad Kortrijk op 28/11/2013 geïnformeerd over de betekenis van een bevel om 

het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 

Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011). 

 

Betrokkene diende maar liefst 10 asielaanvragen in, en verschillende aanvragen op basis van artikel 

9bis en 9ter van de wet van 15/12/1980. 

 

Hoewel er geen gunstig gevolg aan werd gegeven, heeft hij niet getwijfeld om op illegale wijze in België 

te verblijven. Gelet op al deze elementen, is een inreisverbod van TIEN jaar proportioneel in het belang 

van de immigratiecontrole. Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke 

omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan 

TIEN jaar. 

 

Betrokkene kwam voor het eerst naar België, zijn toenmalige vrouw [T.L.] […] achterna. Met deze vrouw 

heeft hij drie kinderen ([M.M.] […], [B.B.] […],[B.D.] […]). Deze vrouw en de drie kinderen zouden in 

Frankrijk verblijven, betrokkene zou geen banden meer met hen onderhouden. Hij leeft momenteel wel 

samen met [I.A.M.] […] en haar drie kinderen ([S.M.A.] […], [S.Z.A.] […],[I.M.] […]. Mevrouw [I.] is 

erkend als vluchteling en heeft dus, net als haar kinderen, recht op verblijf in België. Betrokkene zou 

mogelijk de biologische vader zijn van het jongste kind [I.M.], maar heeft dit kind niet officieel erkend. 

Betrokkene vormt met mevrouw [I.] en haar kinderen een familiale cel. Toch, het legaal verblijf van 

mevrouw [I.] en haar kinderen, geeft hem niet automatisch recht op verblijf. 

 

Het staat hem echter vrij om gedurende deze 10 jaar een opheffing van het inreisverbod te vragen om 

mevrouw [I.] en haar kinderen te komen bezoeken, overeenkomstig de vigerende bepalingen ter zake. 

Bovendien kan het gezin betrokkene achterna reizen om hem te gaan bezoeken in Polen, waar hij recht 

op verblijf heeft. Het is ook niet geheel onmogelijk dat mevrouw [I.] en haar kinderen betrokkene 

achterna reizen naar Polen om daar een nieuw leven op te bouwen. De twee oudste kinderen , die een 

groot deel van hun leven in België hebben verbleven en waarschijnlijk geen enkele band met Polen 
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hebben, zullen het waarschijnlijk moeilijk hebben in het begin om een nieuwe taal te leren en zich in een 

nieuwe maatschappij te integreren, maar dit zijn geen onoverkomelijke obstakels. 

 

Zoals hoger reeds aangehaald, vormt betrokkene een gevaar voor de nationale veiligheid. Hoewel hij 

een gezin heeft in België, wegen de belangen van de staat om de nationale veiligheid te garanderen op 

tegen de belangen van betrokkene om zijn gezinsleven op Belgische grond verder te zetten. In deze zin 

is er geen inbreuk op artikel 8 van het EVRM. “ 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

1.2. Verzoeker werd op 30 augustus 2017 overgebracht naar Polen, alwaar hij over een verblijfstitel 

beschikt. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

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

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de rechten van verdediging, van de 

artikelen 6 en 8 iuncto artikel 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

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

wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 7 iuncto de artikelen 47 en 48 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 (hierna: het Handvest van de 

grondrechten) en van artikel 11 iuncto artikel 13 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees 

parlement en de Raad 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/EG). 

 

Hij verschaft de volgende toelichting: 

 

“Verzoeker wordt een inreisverbod van niet minder dan 10 jaar afgeleverd. 

 

Verweerster steunt zich hierbij op enerzijds twee PV’s van 2017 waar verzoeker het voorwerp van zou 

uitmaken en anderzijds twee nota’s van de Veiligheid van de Staat van respectievelijk 30/03/2016 en 

30/08/2016. 

 

Géén enkele van deze ondersteunende redenen is verzoeker inhoudelijk gekend, terwijl welkdanige 

betrokkenheid bij de extremisten van het Kaukasisch Emiraat en de figuur van Dokka Umarov ten 

stelligste worden betwist door verzoeker en diens familie. 

 

Verzoeker nam via diens familie contact met diens raadsman op woensdagnamiddag 16 augustus 2017. 

Op donderdag 17 augustus 2017 werden onmiddellijk twee urgente verzoeken tot bekomen van inzage 

en afschrift van het administratief dossier van verzoeker verstuurd (stuk 9a en 10a): 

 

- Enerzijds een urgent verzoek tot bekomen van een afschrift van het administratief dossier van 

verzoeker bij het CGVS (stuk 9a); 

- Anderzijds een urgent verzoek tot bekomen van een afschrift van het administratief dossier van 

verzoeker bij de DVZ (stuk 10a). 

 

Dit verzoeker t.a.v. verweerder (de DVZ) verduidelijkte zelfs in niet mis te begrijpen bewoordingen (stuk 

10a): 

 

“Ik word geraadpleegd door de heer [B.A.], momenteel opgesloten in het gesloten centrum te Merksplas 

mits BGV van 11.08.2017 (zie bijlage). 

Aldaar werd mijn cliënt tevens een inreisverbod van 10 jaar opgelegd, gesteund op 2 pv’s en twee 

rapporten van de staatsveiligheid. 

In het licht van de openbaarheid van bestuur, alsook in het licht van de rechten van verdediging van mijn 

cliënt – inzonder inzake beroep tegen dit inreisverbod – dank ik u om mij een afschrift van diens 

administratief dossier, inzonder deze beide PV’s en beide rapporten, te willen overmaken. 
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Gezien de korte beroepstermijn in het licht van diens detentie (immers amper 15 dagen, aldus slechts 

tot uiterlijk 26.08.2017) dank ik u om mij deze informatie – ter vrijwaring van de rechten van verdediging 

van mijn cliënt – per kerende bij urgentie te willen overmaken.” 

 

Van zowel het CGVS als van de DVZ volgde diezelfde dag nog een ontvangst- en leesbevestiging (stuk 

9b en 10b). 

 

Meer zelfs, het CGVS – dewelke duidelijk de rechten van verdediging wel hoog in het vaandel voert – 

stuurde in urgentie nog diezelfde dag (op 18.08.2017) een afschrift van het administratief dossier van 

verzoeker bij hun diensten door (stuk 9b en 9c). 

 

Nazicht van dit administratief dossier – afdoende recent mits beslissing van 22.06.2016 – maakt op 

geen enkel moment ook maar enig gewag van de in het inreisverbod geopperde tenlasteleggingen/ 

verdenkingen van extremistische en/of terroristische sympathieën en/of betrokkenheid hierbij (stuk 9c). 

 

Van verweerder (DVZ), dewelke per definitie in het bezit zijn van de stukken waarop het bestreden 

inreisverbod is gesteund, mocht verzoeker – ondanks de ontvangst en leesbevestiging van 17.08.2017 

om 9u45 (stuk 10b) – tot heden 25.08.2017 niets vernemen… 

 

Alwaar heden 25.08.2017 de laatst mogelijke nuttige datum uitmaakt voor een rechtsgeldig 

administratief beroep tegen dit inreisverbod van 11.08.2017 worden de rechten van verdediging van 

verzoeker op onherstelbare wijze aangetast. 

 

“De stukken van het politioneel onderzoek hebben een wezenlijk karakter, daar in de bestreden 

beslissing uitdrukkelijk naar deze stukken verwezen wordt en ze aan de basis liggen van de bestreden 

beslissing. Zij vormen de feitelijke grondslag van de bestreden beslissing. De verwerende partij had 

deze stukken aan de verzoekende partij moeten bezorgen bij het overmaken van het administratief 

dossier of had uitdrukkelijk moeten aangeven dat deze stukken niet overgemaakt werden, zodat de 

verzoekende partij haar recht van verdediging in de procedure voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen voluit zou kunnen uitoefenen (vgl. RvS 2 april 2003, nr. 117.876). Er wordt op gewezen dat 

het algemeen rechtsbeginsel in verband met het recht van verdediging terdege van toepassing is op de 

rechtsgang voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, daar deze geen orgaan van actief bestuur 

is, doch een administratief rechtscollege dat jurisdictionele beslissingen neemt (RvS 27 oktober 2010, 

nr. 208.491). 

(…) 

De verzoekende partij voert terecht de schending van de rechten van verdediging aan.” 

 

(RvV nr. 77.145 van 13 maart 2012) 

 

Een identieke beoordeling – in het licht van een identieke feitengesteldheid waarbij de twee PV’s en 

twee rapporten de (enige) feitelijke grondslag vormen van de bestreden beslissing – dringt zich in casu 

op. 

 

Door geen afschrift, noch inzage, van het administratief dossier te geven aan verzoeker binnen de 

nuttige beroepstermijn van 15 dagen, worden de rechten van verdediging van verzoeker op een 

onherroepelijke wijze aangetast, zodat hem geen doeltreffende voorziening in rechte openstaat 

(schending art. 47 Handvest). 

 

Eenieder wiens rechten en vrijheden die in dit verdrag zijn vermeld zijn geschonden (i.c. art. 6 EVRM 

alsook art. 8 EVRM – zie infra) heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale 

instantie (art. 13 EVRM). Dit dient evident een nuttig daadwerkelijk rechtsmiddel uit te maken. 

 

Een verzoekende vreemdeling dient in zijn inleidend verzoekschrift luidens art. 39/69, §1, tweede lid, 4° 

Vw op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en de middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen” uiteen te zetten. Onder “middel” in de zin van deze 

bovenstaande bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt 

geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, 

nr. 135.618). 
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Alwaar de termijn waarbinnen de middelen ter ondersteuning van het beroep diende te worden 

uiteengezet finaal afloopt op heden 25 augustus 2017, worden de rechten van verdediging van 

verzoeker wel degelijk onherroepelijk aangetast, gezien zelfs een eventuele latere inzage van het 

administratief dossier ter griffie van de Raad – wanneer dit alsnog zou worden gevoegd of overgemaakt 

n.a.v. onderhavig verzoekschrift – deze aantasting niet kan lenigen. Immers wordt het verzoeker niet 

toegelaten om nog andere middelen aan te voeren dan deze dewelke in het inleidend processtuk 

werden uiteengezet (art. 39/60 Vw.). 

 

De schending van de rechten van verdediging van verzoeker en de hieruit voortvloeiende schending van 

artikel 13 EVRM, artikel 47 Handvest en artikel 13 van de Richtlijn is dan ook onherroepelijk en niet 

meer te herstellen, zodat de verbreking van de bestreden beslissing zich opdringt. 

 

[…] 

 

(RvV nr. 77.145 van 13 maart 2012) 

 

Verzoeker heeft bovendien – terecht – de grootste vragen bij de inhoud van deze fameuze nota’s van de 

staatsveiligheid. Immers is het wel frappant dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen met geen woord rept over welkdanige rapporten van de staatsveiligheid of vermeende 

band met extremisten/terroristen. Verzoeker werd evenmin ‘uitgesloten’ van de asielbescherming in de 

zin van artikel 55/2 Vw. 

 

Alvast de vermeldingen in het bestreden inreisverbod grossieren in vaagheden en veronderstellingen 

eerder dan in feitelijke vaststellingen en daadkrachtige bewijzen. Zo stelt verweerder in de bestreden 

beslissing op een gegeven moment: 

 

“Mogelijk zou hij volgens informatie van de politie (die niet bevestigd is) in 2013 naar Syrië vertrokken 

zijn om er te gaan strijden.” 

 

Verzoeker vraagt zich waarlijk af wanneer hij dit dan zou gedaan hebben. In 2013 was verzoeker 

immers in België aanwezig mits asielvraag van 28.03.2013 met beroep RvV na weigering inoverweging-

name en vervolgens asielvraag van 20.08.2013 met beroep RvV na weigering inoverwegingname (stuk 

7). 

 

Indien de VSSE verzoeker in maart 2016 zou rapporteren als een actief lid van een terroristische 

groepering, dan zou het CGVS een asielvraag met gehoor op 27 april 2016 en beslissing op 22 juni 

2016 niet (gewoon) weigeren doch een uitsluitingsbeslissing op grond van art. 55/2 Vw. nemen… 

 

Een verbreking wegens schending van de rechten van verdediging, het vermoeden van onschuld (art. 

48 Handvest) en het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel dringt zich dan ook ten stelligste op.” 

 

3.1.2.1. Allereerst dient te worden gesteld dat verzoeker door aan te voeren dat verweerder hem, nadat 

de in casu bestreden beslissing werd genomen, geen inzage verleende in een administratief dossier niet 

aantoont dat de bestreden beslissing zelf door enige onwettigheid is aangetast.  

 

Daarnaast moet worden toegelicht dat artikel 39/60 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) een verbod inhoudt om na het neerleggen van het verzoekschrift nieuwe middelen 

aan te voeren die ook reeds in het verzoekschrift zelf hadden kunnen worden aangevoerd. Deze 

bepaling laat de mogelijkheid om in een later stadium van de procedure een middel dat de openbare 

orde raakt of dat niet kon worden aangevoerd in het verzoekschrift omdat de nodige gegevens daartoe 

niet bekend waren onverlet. Een verzoekende partij heeft dus de mogelijkheid om voor de Raad een 

nieuw middel te ontwikkelen dat gebaseerd is op een gegeven waarvan hij slechts kennis kon nemen na 

inzage van het administratief dossier (cf. A. WIRTGEN, Middelen en het ambtshalve aanvoeren van 

middelen in het bijzonder, in Raad van State, I. afdeling administratie, Brugge, die Keure, 2004, 50 - 54). 

Het feit dat verweerder verzoeker tijdens de beroepstermijn geen inzage verleende in het administratief 

dossier en geen gevolg gaf aan de vraag om bepaalde documenten over te maken impliceert derhalve 

niet dat verzoeker de mogelijkheid wordt ontnomen om, ook na het verstrijken van de beroepstermijn, 

een middel voor de Raad aan te voeren dat niet kon worden aangevoerd in het verzoekschrift omdat het 

gebaseerd is op feiten die resulteren uit de raadpleging van het administratief dossier. Het staat tevens 

niet ter discussie dat verweerder het administratief dossier in het raam van de procedure voor de Raad 
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heeft neergelegd en dat verzoekers raadsman ruim de mogelijkheid had om op de Raad inzage te 

nemen in dit dossier. Er blijkt niet dat hij van deze mogelijkheid heeft gebruik gemaakt. Verweerders 

houding heeft verzoeker niet van de mogelijkheid beroofd om de middelen die hij voor de Raad wenste 

te laten gelden te ontwikkelen.   

 

Een schending van de rechten van verdediging, van artikel 13 van het EVRM of van artikel 47 van het 

Handvest van de grondrechten, waarin het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel is opgenomen, kan 

niet worden vastgesteld. 

 

3.1.2.2. Aangezien er geen sprake is van het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of 

het bepalen van de gegrondheid van ingestelde vervolging kan verzoeker verder niet dienstig verwijzen 

naar artikel 6 van het EVRM of artikel 48 van het Handvest van de grondrechten. 

 

3.1.2.3. De uiteenzetting in het eerste middel laat de Raad ook niet toe te concluderen dat artikel 8 van 

het EVRM of artikel 7 van het Handvest van de grondrechten is geschonden. Verzoeker licht in zijn 

eerste middel immers op geen enkele wijze toe waarom hij meent dat verweerder deze bepalingen heeft 

miskend. 

 

3.1.2.4. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de richtlijn 2008/115/EG werd omgezet in de Belgische 

rechtsorde. Na de omzetting van een richtlijn kunnen particulieren slechts op dienstige wijze een beroep 

doen op de bepalingen van de richtlijn indien de nationale omzettingsmaatregelen niet correct of 

toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en met C-258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens 

HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91 en C-279/91, Suffritti, punt 13; RvS 2 april 2003, 

nr. 117.877). Verzoeker toont dit evenwel niet aan. Hij kan derhalve niet op ontvankelijke wijze de 

schending van artikel 11 iuncto artikel 13 van de richtlijn 2008/115/EG aanvoeren.  

 

3.1.2.5. Het betoog van verzoeker dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

(hierna: de commissaris-generaal) geen melding maakte van rapporten van de diensten van de 

Veiligheid van de Staat (hierna: de VSSE) of van een vermeende band met extremisten/terroristen en 

niet besliste om verzoeker uit te sluiten van asielbescherming en dat verweerder in de bestreden 

beslissing niet louter verwijst naar feiten en dat de juistheid van bepaalde veronderstellingen in vraag 

kan worden gesteld laat de Raad niet toe te besluiten dat één van de in het eerste middel aangehaalde 

bepalingen werd geschonden.  

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 74/11 van de Vreemdelingen-

wet, van artikel 8 van het EVRM, van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en 

van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij stelt het volgende: 

  

“Het bestreden inreisverbod stelt als reden van de beslissing (stuk 1): 

 

“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 verschillende bevelen om het grondgebied te verlaten ontvangen op 21/07/2016, 

18/12/2014, 01/10/2014, 30/10/2013, … deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. 

(…) 

Betrokkene werd door de stad Kortrijk op 28/11/2013 geïnformeerd over de betekenis van een bevel om 

het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 

Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land. 

 

Betrokkene diende maar liefst 10 asielaanvragen in, en verschillende aanvragen op basis van artikel 

9bis en 9ter van de wet van 15/12/1980. 
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Hoewel er geen gunstig gevolg aan werd gegeven, heeft hij niet getwijfeld om op illegale wijze in België 

te verblijven. Gelet op al deze elementen is een inreisverbod van TIEN jaar proportioneel in het belang 

van de immigratiecontrole. Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke 

omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan 

TIEN jaar. 

 

Deze motivatie van verweerder is manifest onjuist, minstens manifest onzorgvuldig. 

 

Vooreerst gaat zulks immers voorbij aan het gegeven dat er helemaal geen rechtsgeldige bevelen om 

het grondgebied te verlaten van 18/12/2014, 01/10/2014 en 30/10/2013 in het rechtsverkeer aanwezig 

zijn. Immers werd verzoekers meervoudige asielvraag van 10 maart 2016 op 7 april 2016 in overweging 

genomen, waarbij een attest van immatriculatie aan verzoeker werd afgeleverd. 

 

Hierdoor verdwenen welkdanige oude/eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten uit het 

rechtsverkeer, gezien zij hierdoor impliciet doch zeker werden opgeheven: 

 

[…] 

 

(RvV nr. 178.706 van 30 november 2016 – stuk 8) 

 

Vervolgens kan de motivatie: “Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke 

omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan 

TIEN jaar” hoegenaamd niet worden gevolgd. 

 

Bij het bepalen van de duurtijd van een inreisverbod beschikt verweerster over een discretionaire 

bevoegdheid, rekening houdende met alle individuele omstandigheden (pro en contra) in het dossier. 

Aldus kan verweerster binnen zijn discretionaire bevoegdheid op dit punt (art. 74/11, §1, derde lid Vw) 

variëren tussen een inreisverbod van in principe 1 dag tot een inreisverbod van maximum 3 jaar. 

 

Artikel 74/11, §1, in fine Vw. stelt: 

 

“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.” 

 

Verzoeker betwist het gegeven dat hij een gevaar zou uitmaken voor de openbare orde en/of nationale 

veiligheid en verwijst hieromtrent naar wat hierboven reeds onder het eerst middel werd uiteengezet. 

 

Niettemin, indien verweerder meent toepassing te kunnen maken van deze bepaling om tot een 

inreisverbod te komen van méér dan het principiële maximum van 5 jaar (i.c. komende tot niet minder 

dan het dubbel, nl. 10 jaar), heeft zulks evident zijn onmiddellijke impact op de motiveringsplicht en 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

Hoe groter de discretionaire bevoegdheid of beoordelingsmarge van het bestuur, hoe strenger de 

motiveringsplicht wordt opgevat (RvS nr. 43.560 van 30 juni 1993, R.W. 1994-95, noot I. OPDEBEEK; 

RvS nr. 43.556, 30 juni 1993). 

 

“De omvang van de motiveringsplicht is dus evenredig met de omvang van de discretionaire 

bevoegdheid waarover de overheid beschikt. Wanneer de toepasselijke regelgeving aan het bestuur de 

vrijheid laat om al dan niet een beslissing te nemen, of de keuze laat tussen verschillende mogelijke 

beslissingen, is het bestuur verplicht zijn keuze te verantwoorden. Ook bij de invulling van vage normen, 

zal een uitgebreider motivering noodzakelijk zijn. De precieze, concrete motieven moeten uitdrukkelijk 

en nauwkeurig worden vermeld.” 

 

(OPDEBEEK, I. en COOLSAET, A., Formele Motivering van bestuurshandelingen, Administratieve 

rechtsbibliotheek, Die Keure, Brugge, 1999, p. 149, nr. 185). 

 

De discretionaire bevoegdheid / de beoordelingsmarge van verweerster is zéér groot inzake inreis-

verboden. De motivatieplicht kan in deze dan ook niet lichtzinnig worden opgevat. 
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In casu gaat verweerder uit van een inreisverbod van 10 jaar (met de natte vinger opgelegd alwaar deze 

termijn nergens in de wet is voorzien) om vervolgens te stellen dat er “geen specifieke omstandigheden 

zijn die kunnen leiden tot een inreisverbod van minder dan TIEN jaar”...!?! 

 

Dit is evident de wereld (en de wetgeving ter zake) volkomen op zijn kop zetten, hetgeen evident een 

schending uitmaakt van artikel 74/11 Vw. en de ratio legis van deze wetsbepaling. Overeenkomstig art. 

74/11 Vw. en art. 11 van de Richtlij[n] kan een inreisverbod van méér dan 5 jaar (aldus uitzonderlijk) 

opgelegd worden indien een derdelander een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde, 

openbare veiligheid of nationale veiligheid. 

 

Uitzonderingen op de regel dienen principieel strikt te worden geïnterpreteerd. In casu verwordt het 

maximum van 5 jaar prompt tot een inreisverbod van niet minder dan het dubbel (nl. van 10 jaar), louter 

mits niet-controleerbare en manifest betwiste (zie supra) redengeving en uiterst dubieuze en foutieve 

informatie (vb. inzake ‘mogelijk’ vertrek naar Syrië – quod non gezien de lopende asielprocedures dan; 

vb. inzake ex-vrouw en kinderen in Frankrijk waar niets van aan is alwaar deze in Polen verblijven (stuk 

3), etc.). 

 

Dit alles terwijl verweerder weet dat er in hoofde van verzoeker een onbetwist gezins- en familieleven in 

de zin van art. 8 EVRM bestaat. 

 

Art. 8 EVRM vormt geen absolute bescherming van het privé- en familieleven, doch bij afwijking van 

artikel 8 EVRM dient de afwijking wel degelijk in verhouding te staan met het nagestreefde doel 

(evenredigheidsbeginsel). 

 

Art. 8 EVRM maakt immers een fundamenteel mensenrecht uit, waarvan slechts zeer beperkt kan van 

worden afgeweken. Hiertoe stelt artikel 8, lid 2 EVRM: 

 

“Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische 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.” 

 

Bij een vermeende schending van artikel 8 EVRM dient het Hof te onderzoeken of: 

 

- de inmenging van de overheid in het gezinsleven is voorzien in de wet ; 

- de inmenging van de overheid in het gezinsleven een legitiem doel dient ; 

- de inmenging van de overheid in het gezinsleven noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

 

Er dient benadrukt dat deze afwegingen telkenmale specifiek op de concrete casus dienen toegepast te 

worden, waarbij telkenmale ernstig gemotiveerd dient te worden waarom de bewuste inbreuk op artikel 

8 EVRM al dan niet noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

 

Het EHRM heeft inmiddels mits diverse recente arresten een duidelijke “checklist” vooropgesteld 

teneinde na te gaan of in een concrete casus sprake is van een schending van artikel 8 EVRM in geval 

van een strafrechtelijk verleden van het rechtssubject die dit artikel inroept (zie MAES, G., 

“Vreemdelingen zonder legaal verblijf met Belgische kinderen: uitzetting van onderdanen of beschermd 

gezinsleven als hefboom voor regelmatig verblijf”, in T.Vreemd. 2005, 4, p.337). Samengevat slaat het 

EHRM acht op 4 elementen: 

 

o de zwaarwichtigheid en gewelddadigheid van de gepleegde strafbare feiten; 

o de banden met het gastland 

o de banden met het moederland 

o de intensiteit van het (geleefde en sociale) gezinsleven 

 

a) Zwaarwichtigheid en gewelddadigheid van de gepleegde strafbare feiten: 

 

Zo werd geoordeeld in het arrest JAKUPOVIC / Oostenrijk, dd. 6 februari 2003: 

 

“The Government relies in this respect on the applicant’s criminal record. The Court finds that this 

record, which is the essential element of justification for the expulsion, must be examined very carefully. 
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It consists of two convictions for burglary. The Court cannot find that these convictions – even taking into 

account a further set of criminal proceedings which were discontinued after the victim had been 

compensated by the applicant – for which the Aust[r]ian courts had only imposed conditional sentences 

of imprisonment can be considered particularly serious as these offences did not involve elements of 

violence. 

(…) 

The Austrian authorities have overstepped their margin of appreciation under Article 8 as the reasons in 

support of the necessity of the residence prohibition are not sufficiently weighty.” 

 

Vrij vertaald: 

 

De overheid steunt wat dit betreft op het strafblad van verzoeker. Het Hof vind dat dit strafblad, hetwelk 

het essentiële element ter staving van de uitwijzing, zeer zorgvuldig dient onderzocht te worden. Het 

bestaat uit twee veroordelingen voor diefstal. Het Hof vind niet dat deze veroordelingen (…) waarvoor 

de Oostenrijkse rechtbank enkel voorwaardelijke gevangenisstraffen had uitgesproken, dermate 

zwaarwichtig zijn, gezien deze inbreuken geen element van gewelddadigheid incorporeerden. 

(…) 

 

De Oostenrijkse overheden overschreden hun marge van appreciatie onder artikel 8 EVRM. 

 

In casu heeft verzoeker geen strafblad, werd hij niet veroordeeld, doch is louter sprake van twee recente 

PV’s uit 2017 en twee mysterieuze nota’s van de staatsveiligheid dewelke ernstig betwist worden, 

verzoeker noch diens raadsman inhoudelijk gekend zi[j]n en alvast niet dermate zwaarwichtig zijn dat zij 

het CGVS zouden hebben doen beslissen tot een uitsluitingsbeslissing in de zin van art. 55/2 Vw. 

 

b) Band met België 

 

Verzoeker heeft sinds vele jaren een duurzame stabiele relatie met mevrouw [A.I.] met wie hij 

samenwoonde te 8930 MENEN en met wie hij samen een dochter [M.I.] heeft dewelke zij samen 

opvoedden (stuk 4). 

 

c) Band met moederland 

 

Verzoeker is alreeds sinds zeer lang diens moederland ontvlucht, terwijl diens partner en kind in België 

erkend vluchteling van Russische origine zijn en bijgevolg zelfs niet eens verzoeker kunnen vervoegen 

of bezoeken in hun gezamenlijk moederland. 

 

Evenmin kan van mevrouw [I.] worden verwacht dat zij België en haar asielbescherming hier verlaat om 

desgevallend in POLEN te gaan leven (zoals gesuggereerd door verweerder in de bestreden 

beslissing). 

 

Vooreerst heeft mevrouw [I.] enkel asielbescherming door het CGVS in België en is noch dit 

beschermingsstatuut, noch enig verblijfsrecht ipso facto van kracht in Polen (net zoals omgekeerd een 

asielbescherming in Polen niet zomaar een verblijfsrecht en asielbescherming in België uitmaakt zoals 

reeds herhaaldelijk geoordeeld door de Raad). 

 

Zo aanvaardt het EHRM dat er in alle redelijkheid niet van een Zwitserse vrouw kan worden verwacht 

dat zij met haar echtgenoot mee naar Algerije verhuist om daar het gezinsleven verder te zetten. Het 

Hof slaat hierbij acht op zowel politieke, sociale, taalkundige als emancipatorische redenen (zie EHRM 2 

augustus 2001, Boultif t. Zwitserland). Dit geldt naar analogie ook voor onderhavig dossier. 

 

Op geen enkele wijze toont verweerder aan, laat staan dat hij ernstig motiveert overeenkomstig de 

checklist van het EHRM, of aan deze proportionaliteitstoets van art. 8 EVRM is voldaan.” 

 

3.2.2.1. Daargelaten de vraag of verzoekers standpunt dat de afgifte van een attest van immatriculatie 

naar aanleiding van een nieuw verzoek om internationale bescherming impliceert dat voorgaande 

bevelen om het land te verlaten hun geldingskracht verliezen – een stelling die strijdig is met de 

bepaling van artikel 1/3 van de Vreemdelingenwet – dient te worden gesteld dat verzoekers grief in ieder 

geval is gericht tegen een overtollige overweging in de bestreden beslissing. Verweerder heeft namelijk 

ook verwezen naar artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet en gemotiveerd dat een 

inreisverbod wordt opgelegd omdat aan verzoeker geen enkele termijn om het land te verlaten is 
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toegestaan. Aangezien de eventuele gegrondheid van een middel dat is gericht tegen een overtollig 

motief niet kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing heeft verzoeker geen belang bij 

dit onderdeel van het middel (RvS 23 januari 2002, nr. 102.836, RvS 30 oktober 2003, nr. 124.833). 

 

De Raad stelt verder vast dat artikel 74/11, § 1, vierde lid van de Vreemdelingenwet verweerder toelaat 

om een inreisverbod met een geldigheidsduur van meer dan vijf jaar op te leggen indien de betrokken 

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

veiligheid. Verzoeker betwist dat hij een gevaar uitmaakt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid. Hij zet, met verwijzing naar het eerste middel, uiteen dat de commissaris-generaal geen 

toepassing maakte van artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet bij de behandeling van zijn verzoek om 

internationale bescherming, dat verweerder zich baseert op vage gegevens en veronderstellingen en 

dat wordt voorbijgegaan aan het feit dat hij in 2013 in België was en dus onmogelijk in Syrië betrokken 

kon zijn bij de gewapende strijd. De Raad merkt in dit verband op dat het feit dat de commissaris-

generaal verzoeker niet, met toepassing van artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet, van de 

vluchtelingenstatus heeft uitgesloten of dat er geen verwijzing naar verslagen van de VSSE kan worden 

teruggevonden in de beslissing waarbij een verzoek om internationale bescherming werd afgewezen 

niet toelaat te concluderen dat de motieven die aan de basis liggen van verweerders keuze om een 

inreisverbod met een geldigheidsduur van tien jaar op te leggen incorrect zijn. Hierbij moet worden 

benadrukt dat indien, zoals in voorliggende zaak, werd vastgesteld dat een vreemdeling niet voldoet aan 

de voorwaarden om als vluchteling te worden erkend het uiteraard niet vereist is om nog over te gaan 

tot de uitsluiting van de betrokken vreemdeling van de vluchtelingenstatus. Uit de aan de Raad 

voorgelegde stukken blijkt verder dat verweerder alvorens de bestreden beslissing te nemen informatie 

omtrent verzoeker heeft ingewonnen bij de politiediensten, bij de VSSE, bij het Coördinatieorgaan voor 

de Dreigingsanalyse en bij de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid. Uit de door deze diensten 

verstrekte informatie blijkt dat verzoeker in 2013 een actief lid was van het Emiraat van de Kaukasus, 

dat hij een vertrouwenspersoon was van de leider Dokku Oumarov, dat hij onder meer zou hebben 

deelgenomen aan de financiering en aan het rekruteren van strijders en dat hij bekend staat omwille van 

zijn contacten met het radicale Tsjetsjeense milieu en zijn banden met criminele netwerken. Er wordt in 

de nota van de VSSE van 30 augustus 2016 aangegeven dat verzoeker relaties met het criminele 

Kaukasische milieu blijft onderhouden en dat de Russische autoriteiten meedeelden dat verzoeker in 

2013 in Syrië als strijder actief zou zijn geweest. De feitelijke gegevens waarop verweerder zich 

baseerde om te oordelen dat verzoeker een gevaar vormt voor de nationale veiligheid zijn afkomstig uit 

verslagen van de politie- en veiligheidsdiensten. Uit de door deze diensten verzamelde informatie blijkt 

duidelijk dat verzoeker is gelieerd aan een terroristische organisatie en dat hij banden heeft met het 

criminele milieu. Deze gegevens kunnen niet worden afgedaan als vaag of als loutere veronder-

stellingen. Het is op basis van deze gegevens tevens niet kennelijk onredelijk om te oordelen dat 

verzoeker een dusdanig gevaar vormt voor de nationale veiligheid dat een inreisverbod met een 

geldigheidsduur van tien jaar verantwoord is. Het enkele feit dat verweerder aangaf dat de informatie dat 

verzoeker in 2013 in naar Syrië vertrok om te strijden, en die blijkens de aan de Raad voorgelegde 

stukken werd verstrekt door de Russische autoriteiten, niet werd bevestigd leidt niet tot een ander 

besluit. Ten overvloede merkt de Raad op dat het feit dat verzoeker op 28 maart 2013 een nieuw 

verzoek om internationale bescherming indiende – waarbij hij aangaf dat hij voorheen met een 

schotwond in de dij diende te worden opgenomen in een ziekenhuis in Tsjetsjenië – op zich geen bewijs 

vormt dat hij voorafgaand aan deze asielaanvraag niet als strijder actief kan zijn geweest. Er worden 

geen elementen aangevoerd die toelaten om de correctheid van de vaststellingen van de politie- en 

veiligheidsdiensten dat verzoeker deel uitmaakt van een terroristische organisatie en actief is in het 

criminele milieu in vraag te stellen en ook het lijvige aan de Raad voorgelegde dossier – waaruit 

daarenboven nog blijkt dat verzoeker op 11 augustus 2017 in het bezit was van drie GSM’s en acht sim-

kaarten en dat hij het voorwerp uitmaakt van een verder onderzoek door de politie en het gerecht – laat 

niet toe te concluderen dat verweerder op kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit kwam. 

 

Verweerder heeft niet enkel het gevaar dat verzoeker uitmaakt voor de Belgische samenleving in 

aanmerking genomen. Hij heeft tevens geconstateerd dat verzoeker tien verzoeken om internationale 

bescherming en verscheidene aanvragen om machtiging tot verblijf indiende en dat deze aanvragen 

allemaal werden afgewezen. Hij heeft ook vastgesteld dat verzoeker geen banden meer onderhoudt met 

de vrouw die hij initieel achterna reisde en dat deze vrouw en hun gemeenschappelijke kinderen niet 

meer in België verblijven. Hij heeft tevens gemotiveerd dat hij rekening hield met het feit dat verzoeker 

een nieuwe relatie heeft met een vrouw die in België werd erkend al vluchteling en dat verzoeker 

wellicht de biologische vader is van het jongste kind van deze vrouw. Verweerder heeft geoordeeld dat 

het niet onmogelijk lijkt dat deze vrouw, samen met haar kinderen, verzoeker in Polen vervoegt. Op 

basis van deze overwegingen heeft verweerder geconcludeerd dat er geen specifieke omstandigheden 
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aanwezig zijn die hem ervan zouden kunnen weerhouden om een inreisverbod met een kortere duur 

dan tien jaar op te leggen. Daar verweerder, bij de toepassing van artikel 74/11 van de Vreemdelingen-

wet, over een ruime discretionaire bevoegdheid beschikt en er niet blijkt dat hij bij het bepalen van de 

geldigheidsduur van het inreisverbod enig nuttig gegeven over het hoofd heeft gezien, dat enig relevant 

element incorrect werd beoordeeld of dat verweerder op kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit kwam 

kan verzoeker niet worden gevolgd in zijn betoog dat verweerder voormelde wetsbepaling heeft 

geschonden door te oordelen dat hij geen gegevens kon ontwaren die hem ertoe zouden moeten 

brengen een inreisverbod met een kortere geldigheidsduur op te leggen. Waar verzoeker nogmaals stelt 

dat onterecht wordt geoordeeld dat hij een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde, de 

openbare veiligheid of de nationale veiligheid kan het volstaan te verwijzen naar de voorgaande 

vaststellingen. Verzoekers betoog dat zijn ex-vrouw en kinderen zich niet in Frankrijk – waar zij volgens 

de stukken van het administratief dossier wel degelijk een tijd verbleven – maar in Polen bevinden doet 

geen afbreuk aan de argumentatie van verweerder dat deze personen niet langer in België verblijven en 

verzoekers eventuele banden met deze personen dus geen reden kunnen vormen om hem niet 

gedurende tien jaar de toegang tot het Belgisch grondgebied te ontzeggen.     

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatie-

bevoegdheid waarover verweerder beschikt. Een schending van de materiële motiveringsplicht of van 

artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet blijkt niet.  

 

3.2.2.2. Inzake de aangevoerde schending van het recht op een gezinsleven dient eerst en vooral te 

worden benadrukt dat uit artikel 8 van het EVRM geen algemene verplichting voor een Staat kan wor-

den afgeleid om de keuze van de gemeenschappelijke verblijfplaats van vreemdelingen te eerbiedigen 

of om een gezinsvorming op het grondgebied toe te laten (EHRM 19 februari 1996, nr. 23.218/94, 

Gül/Zwitserland; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze 

Commentaar, Volume I, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 754-756). De bestreden beslissing maakt 

ook geen einde aan enig bestaand verblijfsrecht. Verzoeker werd immers nooit tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk toegelaten of gemachtigd. Hij kon slechts tijdelijk in het Rijk verblijven in 

afwachting van een beslissing omtrent zijn verzoeken om internationale bescherming of bepaalde 

verblijfsaanvragen en hij wist of behoorde te weten dat hij het Rijk diende te verlaten indien deze 

verzoeken werden afgewezen. Van een inmenging in het gezinsleven is dan ook geen sprake. Er blijkt 

ook niet dat op verweerder enige, uit artikel 8 van het EVRM voortvloeiende, positieve verplichting zou 

rusten die zou verhinderen dat verzoeker een inreisverbod wordt opgelegd. Verzoeker wijst er weliswaar 

op dat hij een relatie is begonnen met een vrouw die in België werd erkend als vluchteling en dat hij met 

deze vrouw een kind heeft, maar uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat 

verweerder hiermee rekening heeft gehouden. Verweerder heeft aangegeven dat de personen met wie 

verzoeker stelt een gezin te vormen hem in Polen kunnen bezoeken en dat het ook niet onmogelijk lijkt 

dat verzoeker met zijn nieuwe partner en haar kinderen een nieuw leven opbouwt in Polen. Verzoeker 

wijst erop dat zijn Russische partner erkend werd als vluchteling en hij dus niet met haar kan samen-

leven in hun gemeenschappelijke land van herkomst. Hij maakt hiermee niet aannemelijk dat verweer-

der verkeerdelijk stelde dat een gezamenlijke vestiging in Polen niet onmogelijk is. In tegenstelling tot 

wat verzoeker voorhoudt kan van verzoekers partner, indien er werkelijk sprake is van een hechte 

relatie, in casu voorts wel degelijk worden verwacht dat zij hem in Polen vervoegt. Het gegeven dat een 

vrouw erkend werd als politiek vluchteling in België laat op zich geenszins toe te concluderen dat deze 

vrouw haar partner die in een andere lidstaat van de Europese Unie een internationale beschermings-

status kreeg of over een verblijfstitel beschikt, na zich administratief in regel te hebben gesteld, niet zou 

kunnen vervoegen. 

 

Verweerder heeft daarenboven geduid dat hij van oordeel is dat de belangen van de Belgische 

samenleving zwaarder doorwegen dan de persoonlijke belangen van verzoeker en hierbij opnieuw 

verwezen naar het gevaar dat verzoeker vormt voor de nationale veiligheid. De Raad merkt hierbij 

nogmaals op dat verweerder duidelijk heeft gemotiveerd dat verzoeker een actief lid is een terroristische 

organisatie en ook banden heeft met het criminele milieu. Het is niet kennelijk onredelijk om op basis 

van deze vaststellingen, die zoals reeds gesteld steun vinden in de verslagen van de bevoegde 

Belgische veiligheidsdiensten, te besluiten dat verzoeker een gevaar uitmaakt voor de in België 

verblijvende burgers en dat zijn persoonlijke belangen niet kunnen primeren op de belangen van de 

Belgische samenleving. Het gegeven dat verzoeker nog niet werd veroordeeld voor strafbare feiten en 

verzoekers verwijzing naar een arrest van het Hof voor de Rechten van de Mens dat werd geveld in een 

zaak waar de feitelijke gegevens totaal niet vergelijkbaar zijn met deze in voorliggende zaak doen aan 

het voorgaande geen afbreuk. 
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Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

3.2.2.3. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoeker ook niet worden gevolgd 

waar hij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

3.2.2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel – dat verzoeker ook geschonden acht – legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat verweerder op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen, zodat geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan 

worden vastgesteld.  

 

3.2.2.5. Verzoekers beschouwingen die betrekking hebben op de formele motiveringsplicht zijn niet 

dienend aangezien verzoeker hiermee geen schending van de in het tweede middel aangevoerde 

bepalingen aantoont. Ten overvloede stelt de Raad vast dat de motivering van de bestreden beslissing 

pertinent en draagkrachtig is en hoe dan ook niet kan worden besloten dat verweerder de formele 

motiveringsplicht miskende.    

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3.3.1. Verzoeker voert in een derde middel de schending aan van de artikelen 3, 7 en 9 van het 

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 november 

1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 (hierna: het Kinderrechtenverdrag), van artikel 24 

van het Handvest van de grondrechten, van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheids-

beginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Zijn betoog luidt als volgt: 

 

“In de zaak Boël tegen koning Albert oordeelde het Grondwettelijk Hof nog meest recent dat het om de 

afstamming te kennen voor een kind een fundamenteel grondrecht is. 

 

De enige reden dat verzoeker en moeder [A.I.] de vaderlijke afstamming via erkenning nog niet konden 

regelen in het gemeentehuis, is dat de gemeentelijke overheid dwarsligt inzake gebrek aan attesten van 

ongehuwde status. 

 

Bijgevolg werden intussen de nodige stappen gezet inzake gerechtelijke vaststelling van vaderschap 

middels procedure voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, in principe 

(conform de vaste rechtspraak aldaar) mits DNA-controle door gerechtsdeskundige (stuk 12). 

 

Deze afstammingsprocedure kan niet gevoerd worden bij een inreisverbod in hoofde van verzoeker ten 

belope van tien jaar. Immers kan verzoeker zich onmogelijk aanbieden bij de gerechtsdeskundige m.o.o. 

DNA-onderzoek indien hij het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod van 10 jaar. 

 

Het fundamenteel grondrecht van het kind om diens ouders te kennen en diens afstammingsband met 

beide ouders te zien vaststellen kom in casu in direct conflict met het openbaar belang op grond 

waarvan aan verzoeker een inreisverbod van 10 jaar werd opgelegd. 

 

Artikel 24, punt 2 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie stelt zeer duidelijk: 

 

“Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of 

particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.” 

 

Artikel 22bis van de Belgische Grondwet schrijft evenzoveel voor dat het belang van het kind de eerste 

overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat. Dit geldt evident ook voor beslissingen die indirect 

doch onherroepelijk een zeer grote impact hebben op deze minderjarige kinderen (quod in casu). 
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Art. 191 van de Grondwet verduidelijkt voorts dat iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van 

België bevindt, de bescherming verleend aan personen en aan goederen geniet (zodat door verweerder 

niet kan worden voorgehouden dat verzoeker zich niet op art. 22bis GW zou kunnen beroepen). 

 

Verzoeker kan en mag zich wel degelijk terecht beroepen op de bindende bepaling van artikel 24 van 

het Handvest van de grondrechten van de EU. 

 

De Toelichtingen bij artikel 24 van het Handvest stellen het volgende: 

 

“Dit artikel is gebaseerd op het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van het 

kind, dat door alle lidstaten is bekrachtigd, met name op de artikelen 3, 9, 12 en 13 van dat Verdrag. 

(…).” 

 

(cfr. Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten, Pb. C. 14 december 2007, afl. 303, 17.) 

 

Deze Toelichtingen hebben een belangrijke interpretatieve waarde. Krachtens artikel 52, § 7 van het 

Handvest zijn deze toelichtingen opgesteld om richting te geven aan de uitlegging van dit Handvest van 

de grondrechten en dient deze Toelichtingen door de rechterlijke instanties van de Unie en van de 

Lidstaten naar behoren in acht te worden genomen. 

 

Voor een beter begrip van artikel 24 van het Handvest is het derhalve aangewezen om artikel 3 van het 

VN Kinderrechtenverdrag nader te bekijken. 

 

Artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag luidt als volgt: 

 

“Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.” 

 

Het VN Kinderrechtencomité verduidelijkt omtrent artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag het 

volgende: 

 

“Article 3 (1): the best interests of the child as a primary consideration in all actions concerning children. 

The article refers to actions undertaken by “public or private social welfare institutions, courts of law, 

administrative authorities or legislative bodies”. The principle requires active measures throughout 

Government, parliament and the judiciary. Every legislative, administrative and judicial body or institution 

is required to apply the best interests principle by systematically considering how children’s rights and 

interests are or will be affected by their decisions and actions - by, for example, a proposed or existing 

law or policy or administrative action or court decision, including those which are not directly concerned 

with children, but indirectly affect children.” 

 

(cfr. UN Committee on the rights of the child, General Comment no. 5 (2003), General measures of 

implementation of the Convention on the Rights of the Child, 27 november 2003, CRC/GC/2003/5, par. 

12.) 

 

Ook maatregelen die kinderen onrechtstreeks beïnvloeden (quod in casu), vallen onder de 

werkingssfeer van artikel 3.1. van het VN Kinderrechtenverdrag en dus bij uitbreiding onder artikel 24 

van het Handvest (RvV nr. 123.160 van 28 april 2014). 

 

“Evenwel, waar kinderen betrokken zijn, moeten deze elementen van migratie-controle worden 

afgewogen tegen het belang van het kind. Het belang van het kind vormt een essentiële overweging die 

moet worden meegenomen in de belangenafweging vereist onder artikel 8 van het EVRM. Hoewel het 

belang van het kind op zich niet beslissend is, moet aan dit belang een zeker gewicht worden 

toegekend. Dit betekent dat nationale overheden, in beginsel, aandacht moeten besteden aan 

elementen met betrekking tot de uitvoerbaarheid, haalbaarheid, proportionaliteit van een verblijfs- en of 

verwijderingsmaatregel die wordt getroffen ten aanzien van een ouder en deze moeten beoordelen in 

het licht van het belang van de betrokken kinderen (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 78; EHRM 30 juli 2013, nr. 33169/10, Polidario v. Zwitserland; EHRM 30 juli 2013, nr. 

948/12, Berisha v. Zwitserland, par. 51 met verwijzing naar EHRM, Grote Kamer, 6 juli 2010, nr. 

41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserland, par. 135-136; EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, 

Paposhvili v. België, par. 144; EHRM 8 juli 2013, nr. 3910/13, M.P.E.V. v. Zwitserland; EHRM 24 juli 
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2014, nr. 32504/11, Kaplan e.a. v. Noorwegen; EHRM, 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. 

Nederland, par. 109). 

 

(RvV nr. 148.742 van 29 juni 2015) 

 

Onderhavig bestreden inreisverbod vormt een disproportionele inbreuk op het belang van het kind en 

het recht op afstamming tussen vader en kind / kind en vader, terwijl hier in de motivatie zelfs met geen 

woord over gerept wordt. 

 

Ook op dit punt schendt de bestreden beslissing de materiële motivatieplicht in samenlezing met het 

recht op afstamming.” 

 

3.3.2.1. Waar verzoeker de schending aanvoert van de artikelen 3, 7 en 9 van het Kinderrechten-

verdrag, merkt de Raad allereerst op dat, daargelaten de vraag of verzoeker een belang heeft bij het 

inroepen van deze bepalingen van het Kinderrechtenverdrag, gelet op het feit dat vordering niet mede 

namens één van zijn kinderen werd ingesteld (RvS 9 november 1994, nr. 50.131), de genoemde 

artikelen wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet volstaan om 

toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of vervollediging 

noodzakelijk is. Deze verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en juridisch volledige bepalingen die de 

verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een welbepaalde wijze 

te handelen, opleggen. Aan deze bepalingen moet derhalve een directe werking worden ontzegd. 

Verzoeker kan daarom de rechtstreekse schending van deze artikelen van het Kinderrechtenverdrag 

niet dienstig inroepen (RvS 21 oktober 1998, nr. 76.554).  

 

3.3.2.2. Betreffende aangevoerde schending van artikel 24 van het Handvest van de grondrechten 

iuncto de materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel merkt de 

Raad tevens op dat verzoeker niet aantoont dat indien hij zijn vaderschap ten aanzien van M.I., de 

jongste dochter van de vrouw die hij als zijn partner omschrijft, wenst te laten vaststellen dit zijn 

aanwezigheid in het Rijk vereist. Er blijkt geenszins dat een DNA-onderzoek of ruimer de vaststelling 

van het vaderschap niet in Polen zou kunnen gebeuren. Verzoekers uiteenzetting laat derhalve niet toe 

te besluiten dat de bestreden beslissing een hinderpaal zou vormen om zijn vaderschap ten aanzien van 

M.I. te laten vaststellen. Er kan dan ook niet worden geconcludeerd dat verweerder de aangehaalde 

bepalingen of beginselen schond door omtrent het gegeven dat  nog een afstammingsonderzoek diende 

te worden doorgevoerd geen specifieke overwegingen te voorzien.  

 

Verweerder heeft daarenboven wel duidelijk rekening gehouden met het feit dat verzoeker een relatie 

heeft met een in België verblijvende vrouw die drie kinderen heeft en uiteengezet dat deze personen 

verzoeker in Polen kunnen bezoeken en dat het zelfs niet geheel onmogelijk is dat deze vrouw en haar 

kinderen met verzoeker een nieuw leven opbouwen in Polen. Verweerder heeft bijkomend gemotiveerd 

dat de oudste kinderen in het begin wellicht wat problemen zullen hebben aangezien zij een nieuwe taal 

moeten aanleren en zij zich in een andere maatschappij moeten integreren, doch dat dit geen 

onoverkomelijke obstakels zijn. Bijgevolg kan niet worden gesteld dat verweerder geen oog had voor de 

belangen van de kinderen in België met wie verzoeker voorhoudt een relatie te hebben. Verzoeker geeft 

verder zelf aan dat de kinderen die hij heeft met een andere vrouw zich reeds in Polen bevinden. 

Verzoeker toont ook niet aan dat verweerders argumentatie incorrect of kennelijk onredelijk is. 

 

Evenzeer moet worden benadrukt dat hoewel het belang van het kind een primordiaal karakter heeft, 

het daarom nog geen absoluut karakter heeft. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande 

belangen, neemt het belang van het kind een bijzondere plaats in door het feit dat het de zwakke partij 

is in de familiale relatie. Deze bijzondere plaats verhindert evenwel niet dat eveneens rekening wordt 

gehouden met de belangen van de andere in het geding zijnde partijen (GwH 17 oktober 2013, nr. 

139/2013). In voorliggende zaak blijkt duidelijk dat verweerder de nood om de Belgische samenleving te 

beschermen als belangrijker heeft ingeschat en verzoeker toont met zijn theoretisch betoog niet aan dat 

verweerder hierbij disproportioneel optrad (cf. EHRM 1 december 2016, nr. 77036/01, Salem v. 

Denemarken, punt 76).   

 

Een schending van artikel 24 van het Handvest van de grondrechten iuncto de materiële motiverings-

plicht, het redelijkheidsbeginsel of het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt niet. 

 

Het derde middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 
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Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

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

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 
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