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 nr. 221 711 van 24 mei 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. VAN DE STEEN 

Leopoldlaan 48 

9300 AALST 

  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 Surinaamse nationaliteit te zijn, op 25 oktober 2018 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 16 oktober 2018 

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

houdende een inreisverbod. 

 

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 15 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. VAN DE STEEN 

verschijnt voor verzoeker en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 16 oktober 2018 is verzoeker het voorwerp van een administratief verslag vreemdelingencontrole.  

 

Op 16 oktober 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing houdende een bevel 

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

verzoeker ter kennis gebracht op dezelfde dag. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de 

motivering luidt als volgt: 
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“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de heer, die verklaart te hetend 

naam: A. 

voornaam: S. 

geboortedatum: (…)1971 

geboorteplaats: III 

nationaliteit: Suriname 

 

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

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

er zich naar toe te begeven. 

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 Regio Turnhout op 

16/10/2018 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: 

1 ° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum op het moment van zijn arrestatie. 

Bij het verhoor van de politiezone Regio Turnhout op 16/10/2018 heeft betrokkene geen verklaringen 

afgelegd in verband met een gezinsleven en / of minderjarige kinderen in België. Bovendien verklaart 

dat geen medische problemen heeft. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris 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 juni 2018 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 op hotel logeert. 

Teruqleiding naar de grens 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van (plaats) op (datum) 

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: 

Reden 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 juni 2018 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 op hotel logeert. 

Betrokkene werd gehoord op 18/10/2018 door de politiezone Regio Turnhout en geeft geen reden op 

waarom hij niet kan terugkeren naar zijn herkomstland. 
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Betrokkene werd gehoord op 18/10/2018 door de politiezone Regio Turnhout en verklaart dat hij een 

gezonde man is. 

Betrokkene brengt geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren 

terug te keren naar zijn land van herkomst. 

Vasthouding 

(…)” 

 

Op 16 oktober 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens een inreisverbod voor twee 

jaar (bijlage 13sexies), aan verzoeker ter kennis gebracht op dezelfde dag. Dit is de tweede bestreden 

beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:  

 

“INREISVERBOD 

Aan de heer die verklaart te heten*1 >: 

 

Naam : A. 

voornaam : S. 

geboortedatum : (…)1971 

geboorteplaats: // 

nationaliteit: Suriname 

 

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

 

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

volle toepassen^, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naartoe te begeven. 

De beslissing tot verwijdering van 16/10/2018 gaat gepaard met dit inreisverbod <2) 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone Regio Turnhout op 

16/10/2018 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: 

70 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 juni 2018 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 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: 

Bij het verhoor van de politiezone Regio Turnhout op 16/10/2018 heeft betrokkene geen verklaringen 

afgelegd in verband met een gezinsleven en / of minderjarige kinderen in België. Bovendien verklaart 

dat geen medische problemen heeft. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris 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 18 november 2018 is verzoeker gerepatrieerd naar zijn land van herkomst.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

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 
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eerste lid. De Raad doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het inleidend verzoekschrift 

en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.  

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117).  

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148 037).  

 

Opdat de verzoekende partij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd is 

door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet aan de verzoekende partij bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect 

sorteren. 

 

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het actueel karakter van het belang inhoudt 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 (cf. RvS 16 januari 2006, nr. 153.761).  

 

Een verzoekende partij die haar belang bij het door haar ingestelde annulatieberoep bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen wil bewaren, moet een voortdurende en ononderbroken belangstelling voor 

haar proces tonen. Wanneer haar belang op grond van relevante gegevens in vraag wordt gesteld, moet 

zij daarover standpunt innemen en het actuele karakter van haar belang aantonen (RvS 18 december 

2012, nr. 222.810). 

 

Uit de informatie verstrekt door de verwerende partij aan de Raad blijkt dat verzoeker werd 

gerepatrieerd naar Suriname (Paramaribo) op 18 november 2018. Dit gegeven wordt niet 

tegengesproken door de raadsvrouw van verzoeker.  Uit voormeld gegeven volgt dat de eerste 

bestreden beslissing volledige uitvoering heeft gekregen en hierdoor uit het rechtsverkeer is verdwenen.  

 

Ingevolge de uitvoering van de eerste bestreden beslissing en aangezien het doel van verzoeker zich in 

het verleden situeert, heeft hij er geen actueel belang meer bij dat de eerste bestreden beslissing zou 

worden vernietigd.  

 

Bijgevolg doet verzoeker niet langer blijken van het rechtens vereiste actueel belang bij de aanhangig 

gemaakte procedure tot nietigverklaring zodat onderhavig beroep tegen de eerste bestreden beslissing 

niet ontvankelijk is. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift middelen aan waarbij hij een uitdrukkelijk onderscheid maakt 

tussen het middel dat hij aanvoert “aangaande het bevel om het grondgebied te verlaten” en 

“aangaande het inreisverbod”.   

 

Gelet op hogerstaande vaststelling, met name de onontvankelijkheid van het beroep ten aanzien van de 

eerste bestreden beslissing, zal enkel het middel aangevoerd ten aanzien van de tweede bestreden 

beslissing – het inreisverbod – worden behandeld. 

 

4.1 In het eerste middel, gericht tegen het inreisverbod voert verzoeker de schending aan van het 

redelijkheidsbeginsel.  

 

Ter adstrueren van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Doordat het redelijkheidsbeginsel, vervat in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit een zorgvuldig onderzoek en een 
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beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of orgaan zou kunnen worden genomen 

en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen zien en aanvaarden. 

 

Terwijl uit de genomen beslissing geenszins kan worden afgeleid waarom een beslissing van 2 jaar 

proportioneel is en een korte termijn, die een minder grote aantasting van het familieleven zou hebben 

betekend, niet in overweging werd genomen.  

 

Zodat de bestreden beslissing geenszins op redelijke wijze werd genomen. 

 

Toelichting : 

 

Verzoekende partij zal bij uitvoering van het inreisverbod met zekerheid in de onmogelijkheid zijn om 

zijn familie te bezoeken, dit voor een periode van maar liefst 2 jaar.  

 

Dergelijke nadelige gevolgen hield de Dienst Vreemdelingenzaken niet voor ogen bij het nemen van 

haar beslissing. 

 

De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken is dan ook onredelijk. 

 

Het middel is gegrond.” 

 

4.2 Het inreisverbod is genomen met toepassing van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° van de 

vreemdelingenwet omdat voor het vrijwillig vertrek geen termijn werd toegestaan. Aan verzoeker werd 

op dezelfde datum als het inreisverbod een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering afgegeven en er werd hem aldus geen termijn voor vrijwillig vertrek toegestaan. 

Dit wordt niet betwist.  

 

Over de duur van het inreisverbod wordt in de tweede bestreden beslissing uitdrukkelijk gemotiveerd dat 

verzoeker geen verklaringen heeft afgelegd in verband met een gezinsleven in België. Hij heeft geen 

minderjarige kinderen in België en hij verklaarde geen medische problemen te hebben. Verzoeker heeft 

niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Verzoeker verklaarde immers sinds juni 2018 

in België te verblijven maar uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk 

voorziene manier heeft trachten te regulariseren. In de nota met opmerkingen stelt de verwerende partij 

vast dat verzoekers toeristenvisum geldig was tot 17 december 2017 en de inreisstempel dateert van 3 

december 2017. De vaststelling dat verzoeker niet heeft getwijfeld om op illegale wijze in België te 

verblijven is bijgevolg niet kennelijk onredelijk. Verweerder besluit in het inreisverbod dat gelet op 

hogervermelde elementen en het belang van de immigratiecontrole, een inreisverbod van twee jaar 

proportioneel is.  

 

De Raad stelt vast dat de duur van het inreisverbod niet steunt op een verkeerde voorstelling van de 

feiten en verzoeker toont evenmin aan dat bepaalde elementen zouden zijn veronachtzaamd bij de 

bepaling van de duur van het inreisverbod. Verzoeker toont bijgevolg niet aan dat de duur van twee jaar, 

dat onder de maximumtermijn van drie jaar ligt niet redelijk zou zijn.  

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

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

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). De Raad stelt vast, na de bespreking hierboven en in het kader 

van zijn wettigheidstoezicht, dat de gemachtigde van de minister in redelijkheid tot de door hem gedane 

vaststelling is gekomen en er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die onverenigbaar zijn met 

die vaststelling. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 
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4.3 In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming voor 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). 

 

Ter adstrueren van het middel zet verzoeker het volgende uiteen:  

 

“Doordat artikel 8 van het EVRM voorziet in het recht op respect voor privé- en familieleven.  

 

Verzoekende partij verbleef bij zijn zus die net een wettelijke samenwoonst was aangegaan met haar 

partner. Verzoekende partij heeft zich op geen enkel ogenblik verrijkt op de Belgische maatschappij of 

beroep gedaan op de Belgische sociale zekerheid.  

 

Verzoekende partij was met een toeristenvisum in Frankrijk toegekomen en was bezig met de 

mogelijkheden te onderzoeken om zijn visum te verlengen. Deze pogingen werden evenwel abrupt 

onderbroken toen hij werd opgepakt en onmiddellijk werd opgesloten in het centrum voor illegalen te 

Merksplas. Verzoekende partij verkreeg aldus niet eens de kans om vrijwillig het land te verlaten.  

 

Beslissen dat aan verzoekende partij een inreisverbod wordt opgelegd gedurende twee jaar impliceert 

dat hij onverwijld België gedwongen dient te verlaten en in zijn land van herkomst dient te verblijven 

alwaar hij geen naast familie heeft. Zijn enige zus woont in België, andere familieleden wonen in 

Europa.  

 

De beslissing zal tot gevolg hebben dat verzoekende partij twee jaar lang in de onmogelijkheid is om zijn 

familie te bezoeken. Zijn familie heeft niet de mogelijkheid om verzoekende partij te bezoeken in 

Suriname.  

 

Indien verzoekende partij dient terug te keren naar haar land van herkomst, vormt dit bijgevolg een 

permanente inbreuk op het gezinsleven. Dit vormt een buitengewoon nadelig gevolg dat niet in 

verhouding staat met de beoogde situatie en een schending van art. 8 EVRM. 

 

Het  inreisverbod schendt bijgevolg art. 8 EVRM.  

 

Dit middel is derhalve gegrond.”  

 

4.4 De Raad merkt vooreerst op dat bij de beoordeling van een grief betreffende artikel 8 van het EVRM 

de Raad zich houdt aan de rechtspraak van het  Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). 

Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest 

Mokrani (EHRM 15 oktober 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, par. 33) stelt het EHRM dat 

betrekkingen tussen ouders en meerderjarige kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la 

protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux” (vrije vertaling: niet 

noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is 

aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve 

banden). Het EHRM oordeelde dat zelfs het gegeven dat een meerderjarig kind samenwoont met een 

ouder, geen voldoende graad van afhankelijkheid vormt om te resulteren in het bestaan van een 

gezinsleven (zie EHRM 12 januari 2010, nr. 47486/06, A.W. Khan v. Verenigd Koninkrijk, par. 32).  

 

Dezelfde redenering kan worden gehanteerd in de relatie tussen verzoeker, die meerderjarig is en zijn 

zus. Bij de beoordeling of er al dan niet een familieleven bestaat, moet rekening worden gehouden met 

alle indicaties die verzoeker dienaangaande aanbrengt. Verzoeker toont met zijn algemeen betoog dat 

hij deel uitmaakt van het gezin van zijn zus niet aan dat er een bijzondere band van afhankelijkheid 

bestaat tussen hem en zijn zus. Het louter gegeven dat hij bij zijn zus woont volstaat niet om een 

bijzondere band van afhankelijkheid aan te tonen. Verzoeker toont aldus geen beschermenswaardig 

gezinsleven aan in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

 

Verzoeker toont evenmin aan dat hij pogingen ondernam om zijn visum te verlengen, nu zijn 

toeristenvisum reeds verlopen was op 17 december 2017 en er verder uit het administratief dossier 

geen ‘poging’ blijkt.  
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Waar verzoeker betoogt dat het inreisverbod een “permanente inbreuk” vormt op zijn gezinsleven gaat 

hij eraan voorbij dat het inreisverbod slechts voor de duur van twee jaar wordt opgelegd en verzoekers 

betoog dat zijn familie niet in de mogelijkheid is om hem te bezoeken in Suriname is beperkt tot een 

loutere bewering en wordt geenszins aangetoond.  

 

De schending van artikel 8 van het EVRM wordt aangetoond.  

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

4.5 In het derde middel voert verzoeker de schending aan van het recht van verdediging door een 

gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van de beslissing.  

 

Ter adstrueren van het middel zet verzoeker het volgende uiteen:  

 

“Schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

 

Schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen. 

 

Schending van de motiveringsplicht vervat in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Doordat de bestreden beslissing beslist om een inreisverbod af te leveren gedurende twee jaar zonder 

ook maar enige motivatie weer te geven. 

 

Terwijl de formele en vooral materiële motiveringsplicht vervat in artikel 62 van Vreemdelingenwet en in 

de wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, een uitdrukkelijke en 

vooral afdoende motivering van een dergelijke beslissing vereisen. De beslissing dient de juridische en 

feitelijke overwegingen te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motiveringsplicht 

vervat in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur impliceert dat de opgegeven motieven de 

genomen beslissing moeten kunnen dragen. 

 

Zodat de bestreden beslissing niet aan deze vereisten voldoet, en derhalve in strijd is met de vereiste en 

de wil van de wetgever dat een individuele bestuurshandeling duidelijk, nauwkeurig en rechtsgeldig 

dient te worden gemotiveerd (Raad van State 11 januari 1993, arrest nr. 41.525). 

 

Toelichting : 

 

Er werd aan verzoekende partij een inreisverbod opgelegd gedurende twee jaar. 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat er geen rekening werd gehouden met het gezinsleven en familieleven van 

verzoekende partij. De Dienst Vreemdelingenzaken is hoe dan ook verplicht rekening te houden met het 

privé-en gezinsleven van verzoekende partij, ongeacht de genomen negatieve beslissingen in de 

voorafgaandelijke procedures. 

 

Bovendien wordt de termijn van twee jaar op geen enkele wijze gemotiveerd! In de beslissing wordt 

enkel gesteld dat “betrokkene niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op al 

deze elementen en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar 

proportioneel”.  

 

De aanname dat verzoekende partij niet getwijfeld zou hebben om zich op illegale wijze te vestigen is 

aldus de enige overweging om een inreisverbod van maar liefst 2 jaar op te leggen.  

 

De gemachtigde stelt dat een inreisverbod van 2 jaar proportioneel is verwijzende naar “al deze 

elementen” terwijl slechts 1 element wordt opgesomd, zijnde de aanname dat verzoekende partij “niet 

getwijfeld zou hebben om zich illegaal te vestigen”. Andere inhoudelijke elementen worden niet 

opgesomd doch de gemachtigde maakt wel melding van “al deze elementen”. 

 

Overigens wordt gesteld dat de gemachtigde in zijn verwijderingsbeslissing rekening heeft gehouden 

met de bepaling van art. 74/13 van de Vreemdelingenwet. Dit artikel schrijft voor dat bij een beslissing 

tot verwijdering de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 
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Het wordt niet betwist dat verzoekende partij in België was omwille van familiebanden, zijnde een verblijf 

bij zijn zus die net een wettelijke samenwoonst met haar partner was aangegaan. 

 

Op geen enkele wijze wordt in de beslissing gesteld hoe de gemachtigde met dit aspect, dat 

onmiskenbaar betrekking heeft op het familieleven van verzoekende partij, rekening heeft gehouden. De 

loutere vermelding dat verzoekende partij bij een verhoor bij de politiezone geen verklaring zou hebben 

afgelegd over zijn gezinsleven en / of minderjarige kinderen doet vermoeden dat zulks om een loutere 

stijlclausule gaat. Overigens werd aan verzoekende partij het recht op bijstand van een raadsman 

ontzegd en werd hij niet op de hoogte gebracht van het feit dat vermeldingen in deze aard relevant 

waren voor zijn dossier. 

 

Sterker, de beslissing om verzoekende partij maar liefst 2 jaar lang het recht te ontzeggen om in te 

reizen maakt dat hij 2 jaar lang in de onmogelijkheid zal zijn om zijn familie in België te komen 

opzoeken. Verzoekende partij is van Suriname doch heeft ook een verleden in Nederland. Het 

inreisverbod maakt dat hij evenmin naar Nederland kan reizen. 

 

Verzoekende partij vernam dat zijn zus aan gezinsuitbreiding werkt. Het inreisverbod betekent dat hij 

zijn toekomstig neefje/nichtje niet zal kunnen ontmoeten. Het reizen van familie naar Suriname is met 

een klein kind eveneens onmogelijk. 

 

De bepaling is aldus een aanslag op zijn familieleven. Bij een dergelijk zwaarwichtige beslissing mag op 

zijn minst verwacht worden dat de motivering helder, uitgewerkt en doordacht is.  

 

De gemachtigde steunt zich evenwel klaarblijkelijk enkel op de aanname “dat betrokken niet getwijfeld 

heeft om zich illegaal in België te vestigen” alsook wordt op geen enkele wijze gemotiveerd werd op 

welke mate de bepaling van art. 74/13 getoetst werd aan het dossier van verzoekende partij. 

 

Deze motivering is dan ook uitermate gebrekkig.  

 

Het middel is gegrond.” 

 

4.6 De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet hebben tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid 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 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

Zoals uit de bestreden beslissing blijkt wordt enerzijds gemotiveerd waarom de verzoeker een 

inreisverbod wordt opgelegd, met name omdat hem geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan 

waarbij verwezen wordt naar artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet en wordt 

omtrent de duur van het inreisverbod gemotiveerd dat deze twee jaar bedraagt in essentie omdat 

verzoeker geen enkel wettelijk motief heeft om in België te verblijven en gelet op het feit dat hij niet heeft 

getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Er wordt verder opgemerkt dat gelet op de 

specifieke elementen en het belang van de immigratiecontrole, een inreisverbod van twee jaar 

proportioneel is. Voorafgaand hieraan wordt gemotiveerd omtrent de feitelijkheden die verzoekers zaak 

kenmerken. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoeker de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissing kent nu hij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is 

aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 
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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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Zoals blijkt uit de bespreking onder punt 2 dat het beroep gericht tegen het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten onontvankelijk is bij gebrek aan actueel belang, nu het bestreden bevel 

volledige uitvoering heeft gekregen. In de mate verzoeker meent dat deze beslissing onwettig was zodat 

dit ook het bestreden inreisverbod aantast, wijst de Raad er evenwel op dat, verzoeker met de bewering 

dat hij een poging ondernam om zijn visum te verlengen, geen afbreuk doet aan het motief waarom 

verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten werd gegeven zonder termijn voor vrijwillig vertrek, 

met name omdat hij, conform artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet niet in bezit is van de 

vereiste documenten om legaal in België te verblijven – hetgeen niet betwist wordt door verzoeker.   

 

Waar verzoeker betoogt dat de duur van twee jaar enkel wordt gemotiveerd om reden dat hij niet zou 

hebben getwijfeld om zich op illegale wijze te vestigen gaat hij voorbij aan de vaststelling van 

verweerder dat hij verklaarde geen gezinsleven of minderjarige kinderen te hebben in België en geen 

medische problemen te hebben. Verzoeker kan bezwaarlijk opwerpen dat de motivering een 

“stijlclausule” betreft, nu hij geen verklaringen heeft afgelegd omtrent een beschermenswaardig 

gezinsleven in België. Verzoeker die meerderjarig is en die geen beschermenswaardig gezinsleven 

heeft op het Belgische grondgebied en waarvan niet blijkt dat hij enig medisch probleem heeft dat een 

terugkeer naar het herkomstland verhindert, kan aldus niet stellen dat enig gegeven opgesomd in artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet veronachtzaamd werd. 

 

Waar verzoeker verwijst naar familie in Nederland toont hij niet aan dat zijn familie niet bij machte is om 

hem, in de periode van twee jaar, te bezoeken in Suriname. Het feit dat hij zijn ‘toekomstig’ neefje of 

nichtje (kind van zijn zus) niet zal kunnen ontmoeten is een louter hypothetische stelling, nu verzoeker 

niet aantoont dat zijn zus zwanger zou zijn, laat staan kinderen heeft. Verzoeker maakt aldus het verwijt 

dat het inreisverbod een “aanslag is op zijn familieleven” niet aannemelijk.  

 

De verzoeker kan niet overtuigen dat het bestreden inreisverbod op kennelijke onredelijke of op foutieve 

gronden werd genomen. Verzoeker gaat er met zijn betoog volledig aan voorbij dat hij sinds 17 

december 2017 illegaal op het grondgebied verblijft en uit de stukken van het administratief dossier niet 

blijkt dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren.  

 

Het derde middel is ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


