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 nr. 220 410 van 26 april 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 11 februari 2019 

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

beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 2 februari 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) en tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 

13sexies), aan de verzoekende partij op 2 februari 2019 ter kennis gebracht. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat UNGER, die loco advocaat D. ANDRIEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 2 februari 2019 maakt verzoeker, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, het voorwerp uit 

van een administratief verslag vreemdelingencontrole. 

 

Op 2 februari 2019 wordt verzoeker gehoord. 

 

Op 2 februari 2019 wordt ten aanzien van verzoeker een beslissing houdende bevel om het 

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

is de eerste bestreden beslissing: 
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“(…) 

Aan de Heer/Mevrouw, die verklaart te heten(1): 

naam: D. (…) 

voornaam: N. (…) 

geboortedatum: (…)/1972 

geboorteplaats: R. (…) 

nationaliteit: Servië 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van Kempenland op 

2/2/2019 en werd rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) 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 en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

 

□ 2° de 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 verblijft reeds sedert 6/3/2018 in het Rijk/op het grondgebied van de Schengenstaten. 

 

Betrokkene werd gehoord op 2/2/2019 door de politiezone van Kempenland en verklaart een vrouw en 3 

kinderen te hebben in Nederland. Hij kent echter de geboortedata van zijn kinderen niet. Betrokkene 

komt enkel op bezoek bij familie. Hij verklaart last te hebben van hoge bloeddruk maar kan hiervan geen 

bewijzen aanbrengen. 

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13. 

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

□ artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

 

Betrokkene beweert sinds 31/1/2019 in België te verblijven. 

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij/zij op hotel logeert. 

 

Terugleiding naar de grens 

 



  

 

X - Pagina 3 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van Kempenland op 

2/2/2019 en werd rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen: 

 

Redenen waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

 

Betrokkene beweert sinds 31/1/2019 in België te verblijven. 

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij/zij op hotel logeert. 

 

Betrokkene werd gehoord op 2/2/2019 door de politiezone Kempenland en verklaart dat in België op 

bezoek te komen bij familie in België. Hij zegt uit Nederland te komen en daar een vrouw en kinderen te 

hebben. Hij kent de geboortedatum van zijn kinderen niet. Betrokkene is niet in het bezit van een 

verblijfsvergunning voor Nederland. 

We stellen dus vast dat betrokkene met zijn uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM aantoont. 

Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij aan te tonen dat er ernstige en 

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in Servië een ernstig en reëel risico loopt 

te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. 

Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan niet volstaan. 

 

Betrokkene werd gehoord op 2/2/2019 door de politiezone Kempenland en verklaart dat hij last heeft 

van een hoge bloeddruk. Betrokkene brengt geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt 

die hem belemmeren terug te keren naar zijn land van herkomst. 

 

Artikel 3 van Het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter 

om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en 

dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een 

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag 

aan de orde zijn. 

 

Vasthouding 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

 

Er bestaat een risico op onderduiken 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 
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Betrokkene beweert sinds 31/1/2019 in België te verblijven. 

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn. 

 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Het is noodzakelijk om betrokkene ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden om 

hem aan boord te laten gaan van de eerst volgende vlucht met bestemming Servië. 

(…)” 

 

Op 2 februari 2019 wordt verzoeker tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor twee jaar opgelegd. 

Dit is de tweede bestreden beslissing: 

 

“(…) 

Aan de Heer/Mevrouw, die verklaart te heten(1): 

Naam : D. (…) 

voornaam : N. (…) 

geboortedatum : (…).1972 

geboorteplaats: R. (…) 

nationaliteit: Servië 

 

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen(2), tenzij hij/zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 2/2/2019 gaat gepaard met dit inreisverbod (2) 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van Kempenland op 

2/2/2019 en werd rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

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 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

1 ° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

 

Betrokkene beweert sinds 31/1/2019 in België te verblijven. 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 
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Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

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

 

Betrokkene werd gehoord op 2/2/2019 door de politiezone van Kempenland en verklaart een vrouw en 3 

kinderen te hebben in Nederland. Hij kent echter de geboortedata van zijn kinderen niet. Betrokkene 

komt enkel op bezoek bij familie. Hij verklaart last te hebben van hoge bloeddruk maar kan hiervan geen 

bewijzen aanbrengen. 

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13. 

 

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 8 februari 2019 is verzoeker zonder verzet vertrokken naar Belgrado (Servië). 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Uit informatie verschaft door de verwerende partij, blijkt dat verzoeker van het Belgisch grondgebied 

verwijderd werd op 8 februari 2019. 

 

Ter terechtzitting erop gewezen dat verzoeker van het Belgisch grondgebied verwijderd werd op 

8 februari 2019 en gevraagd naar het belang dat verzoeker nog zou hebben in deze zaak, bevestigt de 

raadsvrouw van verzoeker dat hij zonder verzet is vertrokken naar zijn herkomstland en het belang bij 

het  beroep in zoverre het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing teloor is gegaan, maar het 

belang bij het beroep in zoverre het gericht is tegen de tweede bestreden beslissing behouden blijft.  

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

vreemdelingenwet) kunnen de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad worden 

gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of van een belang. Uit de memorie 

van toelichting bij het wetsontwerp waarbij voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd 

ingevoerd, blijkt dat voor de interpretatie van het begrip ‘belang’ kan worden verwezen naar de invulling 

die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad 

van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 

2479/001, 118). Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, 

rechtstreeks, actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037). Het actueel karakter van 

het belang houdt in dat het belang moet voorhanden zijn zowel op het ogenblik van het indienen van het 

beroep tot nietigverklaring, als op het tijdstip dat de Raad uitspraak doet over het beroep. 

 

Opdat verzoeker een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat hij gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling, m.a.w. een nadeel erdoor ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet aan verzoeker bovendien enig voordeel verschaffen, een nuttig effect sorteren.  

 

De eerste bestreden beslissing werd uitgevoerd, zodat de vraag rijst naar het actueel belang van 

verzoeker bij de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing. Er worden geen elementen 

aangevoerd die zouden wijzen op een belang in hoofde van verzoeker. 

 

De eventuele vernietiging van de eerste bestreden beslissing kan aan verzoeker geen nuttig effect 

sorteren, zodat het beroep niet ontvankelijk is bij gebrek aan het rechtens vereiste actueel belang. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt:  
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“Pris de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles 1, 5, 7, 62, 74/11, 74/13 et 74/14 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, du droit d'entendu et du devoir de minutie. 

Suivant le Conseil d'Etat (arrêt n° 234.164 du 17 mars 2016) : « 11.... la compétence du requérant pour 

l'adoption d'un ordre de quitter le territoire n'est pas une compétence entièrement liée, y compris dans 

les cas où l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée prévoit qu'il « doit » adopter un 

tel acte. Même dans ces hypothèses, le requérant n'est en effet pas tenu d'édicter un ordre de quitter le 

territoire s'il méconnaît les droits fondamentaux de l'étranger puisqu'aux termes de l'article 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980 précitée, qui transpose à cet égard l'article 5 de la directive, c'est « lors de la 

prise d'une décision d'éloignement » et non pas de « l'éloignement » lui-même - par hypothèse forcé -, 

que le ministre ou son délégué doit, le cas échéant, tenir « compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de 

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

confortée par le considérant 6 de l'exposé des motifs de la directive 2008/115/CE du Parlement 

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

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

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

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

Suivant l'article 74/11 de la loi, « § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de 

toutes les circonstances propres à chaque cas ...». 

Suivant l'article 62 de la loi, les décisions adverses doivent être motivées ; la même disposition prévoit 

également le droit d'être entendu, par ailleurs principe général de droit. 

Le devoir de minutie ressortit aux principes généraux de bonne administration et oblige l'autorité à 

procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de 

décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse prendre sa 

décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments 

utiles à la résolution du cas d'espèce (arrêt n° 216.987 du 21.12.2011). 

Suivant l'article 74/14 de la loi : « § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour 

quitter le territoire. Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à 

séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours... § 2. Aussi 

longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre 

un éloignement forcé. Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut 

être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en 

Conseil des ministres. 

§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand : 1 ° il existe un risque de fuite ... ». 

Suivant l'article 7 de la directive retour, « 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, 

comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière 

adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées 

pendant le délai de départ volontaire ». L'article 110quaterdecies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 

prévoit ces mesures préventives. 

En l'espèce, l'interdiction d'entrée est motivée par le fait qu'aucun délai n'est accordé pour le départ 

volontaire (article 74/11 §1er alinéa 2.1° de la loi). 

L'absence de délai pour le départ volontaire est motivée par le risque de fuite (article 74/14 §3.1° de la 

loi). 

Le risque de fuite est motivé par le fait que « l'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour à la 

suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou n'a pas présenté sa demande de protection 

internationale dans le délai prévu par la présente loi. L'intéressé prétend séjourner en Belgique depuis le 

31 janvier 2019. Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la 

manière légalement prévue... ». 

Suivant l'article 1er §1er .11° de la loi, « risque de fuite : le fait qu'il existe des raisons de croire qu'un 

étranger qui fait l'objet d'une procédure d'éloignement, d'une procédure pour l'octroi de la protection 

internationale ou d'une procédure de détermination de ou de transfert vers l'Etat responsable du 

traitement de la demande de protection internationale, prendra la fuite, eu égard aux critères énumérés 

au § 2». 

Suivant l'article 1er §2 de la loi, « Le risque de fuite visé au paragraphe 1er, 11°, doit être actuel et réel. Il 

est établi au terme d'un examen individuel et sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs suivants, en 

tenant compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas ». 

En l'espèce, la motivation des actes attaqués est parfaitement stéréotypée et ne révèle ni risque actuel 

et réel de risque de fuite, ni examen individuel, ni prise en compte de l'ensemble des circonstances du 

cas. 
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Or, le requérant est arrivé en Belgique le 31 janvier 2019 et était admis au séjour durant trois mois, étant 

dispensé de visa ; dans telles conditions, l'article 7 de la loi ne peut lui être appliqué et le délai visé à 

l'article 5 n'était pas expiré ; les décisions sont constitutives d'erreur manifeste et méconnaissent 

l'ensemble des dispositions visées au moyen. 

De plus, la partie adverse ne respecte pas le prescrit de l'article 74/13 de la loi, suivant lequel : « Lors 

de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur 

de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné » ; pas plus 

le prescrit de l'article 8 CEDH que le devoir de minutie et le droit d'être entendu : l'audition par la police a 

été très sommaire et n'a pas permis au requérant de s'exprimer en profondeur sur sa situation familiale 

dans une langue qu'il maitrisait parfaitement. 

En conclusion, les décisions sont constitutives d'erreur manifeste et méconnaissent l'ensemble des 

dispositions et principes visés au moyen.” 

 

3.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“Verzoekende partij haalt een schending aan van artikelen 1, 5, 7, 62, 74/11, 74/13 en 74/14 van de 

Vreemdelingenwet (Vw) en van het hoorrecht en het zorgvuldigheidsbeginsel. Zij stelt dat de motivering 

stereotiep is en geen actueel risico op onderduiken aantoont. Evenmin zou een individueel onderzoek 

zijn gevoerd en rekening zijn gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval. In de 

bestreden beslissing werd nochtans geoordeeld dat verzoeker niet aantoont dat hij zijn verblijf op de 

wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren en werd opgemerkt dat hij zich niet binnen de 

wettelijke termijn heeft aangemeld bij de gemeente, noch dat hij bewijs levert op hotel te verblijven. 

Hieruit blijkt dat de gemachtigde zich heeft gebaseerd op specifieke elementen in dit geval om te 

besluiten tot een risico op onderduiken. 

Verzoekende partij gaat echter verder dat verzoeker op 31 januari 2019 in België aankwam en dat hij 

visumvrij kan reizen en zich daardoor nog steeds binnen de in artikel 5 Vw voorziene termijn zou 

bevinden. De beslissing zou dan ook incorrect zijn. Echter, in het paspoort van verzoeker kan geen 

stempel gevonden worden waaruit zou blijken dat hij minder dan drie maanden voor het nemen van de 

bestreden beslissing het grondgebied van de Schengenzone binnenkwam, laat staan op 31.01.2019. 

Verzoekende partij voegt ook aan het verzoekschrift geen bewijs toe waaruit zou blijken dat hij pas sinds 

31.01.2019 in België of de Schengenzone zou verblijven. 

Vervolgens geeft verzoekende partij mee dat het verhoor door de politie zeer kort was en dat verzoeker 

zich niet grondig kon uitspreken over zijn familiale situatie in een taal die hij meester is. Wat dit betreft 

dient erop gewezen te worden dat uit verzoekers antwoorden blijkt dat hij de vragen begreep en hierop 

gepast kon antwoorden. Voorts geeft verzoekende partij in het verzoekschrift geen enkel bijkomend 

element mee dat verzoeker zou hebben willen meegeven in het verhoor bij de politie waarmee rekening 

zou moeten zijn gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. Wat de familie betreft verklaarde 

verzoeker dat zijn vrouw en drie kinderen in Nederland verblijven. Hij legt hiervan geen bewijzen neer. 

Evenmin werd tot nog toe bijkomende informatie hierover gegeven, zoals sinds wanneer zij daar 

verblijven, in wat voor omstandigheden, met wat voor eventueel statuut, en dergelijke. Op basis van 

dergelijke vage verklaringen kan verzoekende partij geen schending van artikel 8 EVRM aantonen. 

De middelen zijn ongegrond.” 

 

3.3.1. In de mate dat het enig middel de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing beoogt, is 

het onontvankelijk. Hoger onder punt 2. werd uiteengezet dat het belang bij de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing niet langer aanwezig is, zodat de aangevoerde schending van de artikelen 

1, 5, 7, 74/13 en 74/14 van de vreemdelingenwet om deze reden niet langer dienstig is.  

 

3.3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door artikel 62 van de vreemdelingenwet 

heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De uitdrukkelijke 

motiveringsplicht verplicht 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. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven van de tweede bestreden beslissing wordt verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet. Tevens 

bevat de tweede bestreden beslissing een motivering in feite, met name dat verzoeker een inreisverbod 
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wordt opgelegd omdat de beslissing tot verwijdering van 2 februari 2019 geen termijn voor vrijwillig 

vertrek toestaat, wat omstandig wordt toegelicht. Daarnaast worden in de tweede bestreden beslissing 

de elementen aangehaald waarom het opleggen van een inreisverbod met een duur van twee jaar 

proportioneel wordt geacht, met name omdat verzoeker niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in 

België te verblijven en gelet op het belang van immigratiecontrole. Tevens wordt overwogen dat de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris in zijn beslissing rekening heeft gehouden met de 

elementen uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet.  

Hieruit volgt dat de tweede bestreden beslissing in tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt niet 

stereotiep werd gemotiveerd. Bovendien zelfs indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

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

motivering, betekent dit louter feit op zich alleen nog niet dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

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

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 

van welke juridische en feitelijke gegevens de tweede bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

3.3.3. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de tweede bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat 

oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd 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 bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 

74/11 van de vreemdelingenwet.  

 

Deze bepaling luidt als volgt:  

 

“§ 1 De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval.  

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen:  

1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of;  

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

(…) 

§ 2 (…) 

§ 3 (…)” 

 

Verzoeker voert aan dat het onderzoek in de bestreden beslissing geen actueel en werkelijk risico op 

onderduiken aantoont, dat er geen sprake is van een individueel onderzoek en het geheel van de 

omstandigheden niet in rekening werd gebracht. Verzoeker werpt op dat hij in België aankwam op 

31 januari 2019 en hier drie maanden mocht verblijven gelet op het feit dat hij visumvrij kan reizen, 

zodat in deze omstandigheden artikel 7 van de vreemdelingenwet niet kon worden toegepast en de 

termijn voorzien in artikel 5 van de vreemdelingenwet nog niet verstreken is. 

 

3.3.4. In zover verzoeker kritiek uit op het motief inzake onderduiken, wordt opgemerkt dat dit in de 

tweede bestreden beslissing (het inreisverbod) een onderdeel vormt van het motief dat vermeld wordt 

als reden waarom een inreisverbod wordt opgelegd, met name dat de beslissing tot verwijdering (de 

eerste bestreden beslissing) gepaard gaat met een inreisverbod van maximum drie jaar omdat voor het 

vrijwillig vertrek geen enkele termijn werd toegestaan (artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° van de 

vreemdelingenwet). In het bestreden inreisverbod worden deze motieven uit de verwijderingsbeslissing 

volledigheidshalve herhaald, maar het “risico op onderduiken” kan op zich geen motief vormen voor een 

inreisverbod. Bijgevolg is deze kritiek van verzoeker gericht tegen de eerste bestreden beslissing, 

waarover hierboven reeds werd vastgesteld dat het beroep onontvankelijk is. 

 

Uit de motieven van de tweede bestreden beslissing blijkt dat rekening werd gehouden met de 

verklaringen die verzoeker heeft afgelegd tijdens zijn gehoor door de politie en met de stukken van het 
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administratief dossier, zodat verzoeker niet kan voorhouden dat er geen sprake is van een individueel 

onderzoek. 

 

De kritiek inzake de toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet betreft opnieuw 

een motief van de eerste bestreden beslissing, in verband waarmee hierboven reeds werd vastgesteld 

dat het beroep onontvankelijk is. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat uit de stukken van het 

administratief (inreisstempel in het paspoort van verzoeker) blijkt dat verzoeker sinds 6 maart 2018 op 

het grondgebied van de Schengenstaten verblijft. Zodoende blijkt dat verzoeker langer dan de voorziene 

termijn van 90 dagen op 180 dagen op het grondgebied van de Schengenstaten verblijft.  

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat in de tweede bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke 

gegevens wordt vastgesteld dat “niet (blijkt) dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft 

trachten te regulariseren.”  

 

Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

tweede bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht 

van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

3.3.5. Verzoeker werpt verder op dat zijn recht om te worden gehoord niet werd gerespecteerd. Hij laat 

gelden dat het gehoor door de politie erg summier was en hem niet toeliet om zich uitgebreid uit te 

spreken over zijn familiale situatie in een taal die hij perfect beheerst.  

 

In de tweede bestreden beslissing wordt onder meer het volgende uiteengezet:  

 

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

 

Betrokkene werd gehoord op 2/2/2019 door de politiezone van Kempenland en verklaart een vrouw en 3 

kinderen te hebben in Nederland. Hij kent echter de geboortedata van zijn kinderen niet. Betrokkene 

komt enkel op bezoek bij familie. (…) 

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13. 

(…)” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 2 februari 2019 werd gehoord in het 

Nederlands zonder behulp van een tolk en hij verklaarde dat hij in België was sinds 31 januari 2019, dat 

hij op bezoek was bij familie in Lommel en Bocholt, dat hij van Nederland kwam waar zijn vrouw en 

kinderen zijn, dat hij lang geleden in Nederland asiel heeft aangevraagd, dat hij een hoge bloeddruk 

heeft, dat hij een partner en drie kinderen in Nederland heeft waarvan hij de namen opgeeft maar de 

geboortedata niet kent. Hieruit blijkt dat verzoeker de vragen die hem werden gesteld, heeft begrepen 

en daarop zonder probleem een antwoord kon geven. 

 

De vraag rijst daarnaast of de omstandigheden waarin het hoorrecht werd uitgeoefend een bepalende 

invloed hebben gehad op de duur van en/of het opleggen van het kwestieuze inreisverbod. Het 

vervullen van de hoorplicht heeft immers slechts zin voor zover het horen van de betrokkene de 

overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of die haar 

appreciatie van de feiten kan beïnvloeden (RvS 21 juni 1999, nr. 81.126). 

 

Thans reikt verzoeker geen verdere informatie aan over zijn familiale situatie. Hij licht niet toe welke 

concrete elementen hij niet heeft kunnen zeggen tijdens zijn gehoor omwille van een eventuele 

taalproblematiek (die echter niet blijkt uit de weerslag van het gehoor) en welke elementen hij graag had 

meegedeeld.  

 

In deze omstandigheden wordt een schending van de hoorplicht niet aangetoond. Evenmin wordt een 

schending van artikel 8 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 wet van 

13 mei 1955 aangetoond. Verzoeker geeft immers geen enkele verdere uitleg over zijn familiale situatie. 

 

3.3.6. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de 

verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 
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feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat er in 

casu werd uitgegaan van een foutieve feitenvinding, zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht 

niet kan worden aangenomen. 

 

3.3.7. Het enig middel is, in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de eerste bestreden 

beslissing. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

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

tot nietigverklaring verworpen.  

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de tweede bestreden 

beslissing kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

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

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 


