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 nr. 220 362 van 25 april 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. JANSSENS 

Duboisstraat 43 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 4 mei 2016 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging  van 15 april 2016 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 10 mei 2016 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van verzoeker, bijgestaan door advocaat M. KALIN loco advocaat P. 

JANSSENS en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 april 1999 dient verzoeker een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. Bij arrest met 

nummer 168 083 van 21 februari 2007 verwerpt de Raad van State het beroep ingediend tegen de 

weigeringsbeslissing van 3 maart 2003. 
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Op 28 april 2003 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 

9, derde alinea 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). Op 7 januari 

2004 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard en op 23 april 2004 wordt een beslissing genomen 

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

 

Op 3 december 2013 dient verzoeker opnieuw een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. De 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen neemt op 7 januari 2014 een beslissing 

houdende de weigering tot in overwegingname van de asielaanvraag. Op 9 december 2014 wordt deze 

beslissing ingetrokken. Het beroep, ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad), wordt op 27 januari 2015 bij arrest met nummer 137 298 verworpen. 

 

Op 22 januari 2014 neemt de gemachtigde de beslissing houdende een bevel om het grondgebied te 

verlaten-asielzoeker. 

 

Op 29 januari 2014 dient verzoeker wederom een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 4 juli 2014 wordt voormelde aanvraag onontvankelijk 

verklaard. 

 

Op 11 september 2015 neemt de commissaris-generaal de beslissing houdende de weigering van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Op 19 januari 2016 weigert de Raad bij 

arrest met nummer 160 358 eveneens voormelde statussen toe te kennen. 

 

Op 23 februari 2016 dient verzoeker opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 15 april 2016 wordt de beslissing genomen houdende de 

uitsluiting van het voordeel van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Eveneens worden beslissingen 

houdende een bevel om het grondgebied te verlaten en een inreisverbod genomen. Op 16 oktober 2017 

wordt bij arrest met nummer 193 695 het annulatieberoep door de Raad ten aanzien van de beslissing 

betreffende de aanvraag met toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet verworpen.  

 

Voormelde beslissing van 15 april 2016 houdende het inreisverbod, ter kennis gebracht op 29 april 

2016, betreft de in casu bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“INREISVERBOD 

 

Aan de heer die verklaart te heten: 

naam : M. 

voornaam : L. 

geboortedatum : (…)1970 

lieu de naissance/geboorteplaats : Kukes 

nationalité/nationaliteit : Albanië 

 

Betrokkene is gekend onder verschillende aliassen 

M.H. alias M.L. alias M. P. alias 

(…) 1971 alias (…) 1973 alias (…)1970 

Lieu de naissance : Kukes alias Decan alias Bujamov 

nationaliteit : Albanie alias Servië alias Kosovo 

 

wordt een inreisverbod voor 8 jaar opgelegd,  voor het grondgebied van België, evenals het 

grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten  volle toepassen2, tenzij hij beschikt over de 

documenten die vereist zijn om er zich naar toe te  begeven.   

 

De beslissing tot verwijdering van 15.04.2016 gaat gepaard met dit inreisverbod.  Het betreft hier de 

andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 

juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, 

ondertekend te Schengen op 19 juni 1990. De lijst van deze staten is beschikbaar via de website 

dofi.ibz.be, rubriek “Grenscontrole”, rubriek “informatie”,  “LIJST LIDSTATEN EER/EU/SCHENGEN”. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 
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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:  In uitvoering van artikel 74/11 §1 vierde lid van de 

wet van 15 december 1980, is de termijn van het  inreisverbod 8 jaar. De betrokkene vormt een ernstige 

bedreiging voor de openbare orde of de  nationale veiligheid:  Betrokkene werd in maart 2007 in zijn 

land van herkomst door de rechtbank van Tirana (Albanië)  veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 

jaar voor moord met voorbedachten rade (begaan met  een illegaal oorlogswapen).  Hij werd eveneens 

in België op 21.04.2004 door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld  tot een 

gevangenisstraf van 3 jaar en uit zijn burgerrechten ontzet voor een periode van 10 jaar voor  inbreuken 

op artikel 31 van het Strafrecht voor poging tot het aanzetten tot ontucht en prostitutie; het  aanzetten tot 

ontucht en prostitutie; valsheid in geschrifte, fraude en gebruik van een valse naam” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1 Verzoeker heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn van 

8 dagen, de griffie in kennis gesteld dat hij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met 

toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet 

overeenkomstig het eerste lid. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen doet uitspraak op basis van de 

middelen uiteengezet in het inleidend verzoekschrift en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de 

vreemdelingenwet.  

 

2.2 De Raad stelt vast dat verzoeker een beroep tot nietigverklaring indient tegen “de beslissing d.d. 

15.04.2016 met betrekking tot het inreisverbod, aan verzoekende partij betekend op 29 april 2016”, 

hetgeen blijkt uit het verzoekschrift. 

 

Zowel het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) als het inreisverbod (bijlage 13sexies) 

werden ter kennis gebracht aan verzoeker op 29 april 2016. 

 

Onder het stuk 1 voegt verzoeker bij het verzoekschrift een kopie van het inreisverbod (bijlage 13sexies) 

en van het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Verweerder weerhoudt in zijn nota met opmerkingen als bestreden beslissing het inreisverbod (bijlage 

13sexies). 

 

Ter terechtzitting geeft de raadsvrouw van verzoeker geen opmerkingen in verband met de door de 

Raad aangehaalde bestreden beslissing.  

 

Aldus wordt enkel het inreisverbod (bijlage 13sexies) weerhouden als bestreden beslissing in het beroep 

tot nietigverklaring.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het enige middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van het 

proportionaliteitsbeginsel. 

 

Ter adstruering van het middel voert verzoeker het volgende aan: 

 

“1. Algemeen juridisch kader   

Krachtens artikel 62 van de Vreemdelingenwet dienen alle administratieve beslissingen,  genomen in 

toepassing van deze wet, gemotiveerd te worden. Die motiveringsplicht omvat    de verschillende 

verwijderingsmaatregelen, waaronder het bevel om het grondgebied te  verlaten.2  Met de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van  bestuurshandelingen werd die motivering 

aangevuld met substantiële componenten.  Bestuurshandelingen moeten overeenkomstig deze wet 

afdoende gemotiveerd zijn en  dienen de juridische en feitelijke overwegingen te vermelden die aan de 

beslissing ten  grondslag liggen.3  Een afdoende motivering houdt in dat de aangehaalde redenen 

moeten volstaan om de  beslissing te kunnen dragen. De motivering moet m.a.w. draagkrachtig zijn. De 

aangevoerde  motieven moeten pertinent zijn en de beslissing verantwoorden. Dit wil zeggen dat ze  

duidelijk en concreet de redenen moet weergeven die haar kunnen verantwoorden. De  motivering moet 

ook volledig zijn, wat betekent dat zij een voldoende grondslag voor alle  onderdelen van de beslissing 

behoort te zijn.4   
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2. Toetsing van de bestreden beslissing aan de materiële en formele  motiveringsplicht en het 

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

Bestuurshandelingen.  De Staatssecretaris schendt de art. 2 en 3 van de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen De  beslissing van de staatssecretaris wordt niet gedragen door de feiten van het 

dossier.  De staatssecretaris legt aan verzoeker thans het bevel op om het grondgebied te verlaten  

alsmede een inreisverbod van 8 jaar (!).  De staatssecretaris argumenteert de bestreden beslissing als 

volgt:  - Omtrent het inreisverbod:  “Betrokkene werd in maart 2007 in zijn land van herkomst door de 

rechtbank van Tirana  (Albanië) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor moord met 

voorbedachten  rade (begaan met een illegaal oorlogswapen).  Hij werd eveneens in België door de 

correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot een  gevangenisstraf van 3 jaar en uit zijn 

burgerrechten ontzet voor een periode van 10 jaar voor  inbreuken op artikel 31 van het strafrecht voor 

poging tot aanzetten tot ontucht en  prostitutie; valsheid in geschrifte, fraude en gebruik van een valse 

naam.”  - Omtrent het bevel om het grondgebied te verlaten:   

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel van de  wet van 15 

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

van vreemdelingen en volgende feiten.:  Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 

1980, is hij een vreemdeling  vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de 

maximale duur van 90  dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 

uitvoeringsovereenkomst van  Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet 

overschreden werd.  Betrokkene woont sinds 03.12.2013 in België, datum van zijn asielaanvraag.  De 

staatssecretaris houdt totaal geen rekening met de precaire situatie waarin verzoeker zich bevindt. 

Verzoeker is immers het slachtoffer van een bloedvete jegens hem. De familie  van het slachtoffer van 

verzoeker zal niet rusten vooraleer men verzoeker heeft kunnen  doden. Daarvan getuige de aanslag op 

het leven van verzoeker in 2013 (meer dan 14 jaar na  de feiten!).  De motivatie van de genomen 

beslissing is buiten alle proportie voor de mogelijke gevolgen voor verzoeker wanneer hij het land 

effectief moet verlaten, en terug dient te keren naar  zijn land van herkomst. De staatssecretaris tekent 

op deze wijze bijna letterlijk het  doodvonnis van verzoeker.  Dit vormt ontegensprekelijk een schending 

van het recht op leven zoals omschreven in artikel 2 EVRM.  Het hoeft dan ook geen betoog dat de 

staatssecretaris door het nemen van de bestreden  beslissing omtrent enerzijds het inreisverbod van 

maar liefst 8 jaar, anderzijds omtrent de  beslissing met betrekking tot het bevel om het grondgebied te 

verlaten, het  proportionaliteitsbeginsel schendt, alsook de artikels 2 en 3 van de Wet Motivering  

Bestuurshandelingen.  Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.2 De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 waarvan verzoeker de schending aanvoert en artikel 

62 van de vreemdelingenwet waarnaar hij verwijst, hebben tot doel de bestuurde in kennis te stellen van 

de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden 

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

dient in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 

2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde 

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van het proportionaliteitsbeginsel moet worden gesteld 

dat het niet aan de Raad toekomt om - in de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht -  zijn oordeel over 

de gepastheid van een bestuursbeslissing in de plaats te stellen van het oordeel van de bevoegde 

overheid (cf. RvS 30 september 2008, nr. 186.641). 

 

De materiële motiveringsplicht waarnaar verzoeker verwijst, houdt in dat iedere administratieve 

rechtshandeling moet steunen op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan 

naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen 

kunnen worden (RvS 14 juli 2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 

2011, nr. 216.669). De materiële motiveringsplicht vereist dat er voor elke administratieve beslissing 

rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan, wat onder meer inhoudt dat die motieven steunen op 

werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden 

vastgesteld (RvS 29 maart 2012, nr. 218.725). Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort 

het niet tot de bevoegdheid van de Raad om zijn beoordeling in de plaats te stellen van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 
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In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd om welke reden een inreisverbod wordt opgelegd. De 

bevoegde gemachtigde verwijst naar artikel 74/11, § 1, vierde lid van de vreemdelingenwet waarna 

wordt verduidelijkt dat verzoeker een ernstige bedreiging voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid vormt. Meer bepaald, zo wordt uiteengezet, werd verzoeker in maart 2007 in zijn land van 

herkomst door de rechtbank van Tirana (Albanië)  veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor 

moord met voorbedachten rade (begaan met een illegaal oorlogswapen). Hij werd  eveneens in België 

op 21 april 2004 door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 

jaar en uit zijn burgerrechten ontzet voor een periode van 10 jaar voor inbreuken op artikel 31 van het 

Strafrecht voor poging tot het aanzetten tot ontucht en prostitutie; het aanzetten tot ontucht en 

prostitutie; valsheid in geschrifte, fraude en gebruik van een valse naam. 

 

De Raad benadrukt dat overeenkomstig het in casu van toepassing zijnde artikel 74/11, § 1, vierde lid 

van de vreemdelingenwet een verplichting tot het opleggen van een inreisverbod bestaat. De Raad stelt 

verder vast dat er wordt verwezen naar de specifieke omstandigheden van het geval. Het 

determinerende motief waarop de bestreden beslissing is gebaseerd, wordt dan ook uitdrukkelijk 

vermeld. De bestreden beslissing vermeldt wel degelijk de juridische en feitelijke gegevens op welke de 

bestreden beslissing is gegrond derwijze dat hierdoor is voldaan aan het doel van de motiveringsplicht. 

De motivering is juist, draagkrachtig en pertinent. Een schending van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

Verder stelt de Raad vast dat verzoeker voormelde motivering niet betwist, laat staan dat hij de 

elementen weerlegt zodat hij de motieven niet aan het wankelen brengt.  

 

Wel betoogt verzoeker, wat de concrete elementen in casu betreft, dat geen rekening werd gehouden 

met de precaire situatie waarin verzoeker zich bevindt; hij is immers het slachtoffer van een bloedvete 

jegens hem. Naar zijn mening zal de familie van het slachtoffer niet rusten vooraleer men verzoeker 

heeft kunnen doden. Daarvan getuige de aanslag op het leven van verzoeker in 2013, zijnde meer dan 

14 jaar na de feiten, zo stelt hij. 

 

De Raad wijst erop dat de bevoegde asielinstanties reeds hebben vastgesteld dat verzoeker niet in 

aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus en voor de subsidiaire beschermingsstatus. Dit gebeurde 

in de beslissing van de commissaris-generaal van 11 september 2015 houdende de weigering van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus en het daaropvolgende arrest van de Raad 

met nummer 160 358 van 19 januari 2016. Hieruit blijkt dat geen geloof werd gehecht aan de 

beweringen van verzoeker. Verzoeker toont in casu ook niet aan dat er zich nieuwe elementen 

voordoen, minstens toont hij niet aan dat hij in de onmogelijkheid was elementen voorheen voor te 

leggen.  

 

De Raad kan enkel vaststellen dat het niet kennelijk onredelijk is dat, gelet op het hogerstaande, in de 

bestreden beslissing geen verwijzing naar de beweerde bloedvete werd opgenomen.  

 

Een schending van het proportionaliteitsbeginsel blijkt bijgevolg niet, evenmin als een schending van de 

materiële motiveringsplicht en van artikel 2 van 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). 

 

Het enige middel is ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186,00 euro, komen ten laste van verzoeker. 

 

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

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


