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 nr. 221 918 van 27 mei 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. JACOBS 

Kroonlaan 207 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 19 februari 2018 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging, 

tot het opleggen van een inreisverbod van 18 januari 2018.  

 

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 14 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. JACOBS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van attaché C. MUSSEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Met een beslissing van 18 januari 2018 heeft de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris aan 

verzoeker een inreisverbod opgelegd voor de duur van drie jaar. Dit is de bestreden beslissing, die luidt 

als volgt: 

 

“ INREISVERBOD 

 

Aan de Heer die verklaart te heten: 

Naam : B. 
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voornaam : M. 

geboortedatum : 11.05.1991 

geboorteplaats : DALABA 

nationaliteit : Guinee 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, voor het grondgebied van België.  

 

De beslissing tot verwijdering van 18/01/2018 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 grand 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 legt valse of vervalste documenten voor aan de politie. Betrokkene heeft geen gekend of 

vast verblijfsadres 

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor het gebruik van een vals Guinees paspoort (PV 

HV.55.RB.000350/2018 van de Luchtvaartpolitie van Zaventem). Gezien het bedrieglijk karakter van 

deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te 

kunnen schaden. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

Drie jaar 

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

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor het gebruik van een vals Guinees paspoort (PV 

HV.55.RB.000350/2018 van de Luchtvaartpolitie van Zaventem). Gezien het bedrieglijk karakter van 

deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te 

kunnen schaden. 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde te 

schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de 

openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel.”  

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel wordt de schending aangevoerd van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 62 en 74/11, 

eerste lid, 2° en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

Vreemdelingenwet), van artikel 74, §2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

Vreemdelingenbesluit), van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten voor de mens en de 

Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM), van artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie (hierna: het Handvest), het zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel en het non-

refoulementbeginsel. Verzoeker verwijt de verwerende partij ook een manifeste appreciatiefout.  

 

Verzoeker betoogt in essentie dat in de bestreden beslissing niet wordt verwezen naar zijn Italiaanse 

verblijfstitel en dat niet blijkt dat de verwerende partij zich bij de Italiaanse autoriteiten heeft bevraagd of 

deze verblijfstitel al dan niet legitiem is maar gewoon is overgegaan tot de inbeslagname van het 

document met de mondelinge mededeling dat het stuk vals is zonder verdere verificatie en zonder dat 

hiervan melding wordt gemaakt in de bestreden beslissing. Verzoeker stelt verder dat het inreisverbod 

niet preciseert waarom zijn Guinnees paspoort vals wordt bevonden; het is een oud, niet-biometrisch 
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model maar het is nog niet vervallen. Bovendien was hij in het bezit van zijn Italiaanse verblijfstitel, die 

hem toeliet om in de Schengenzone te reizen, zo betoogt hij nog, en het is dus niet correct te stellen dat 

hij illegaal in België was, nu hij er tijdelijk mocht verblijven. Verzoeker licht toe dat hij in België was om 

er zich te informeren over de stappen die hij moet ondernemen om een kind te erkennen dat hij heeft 

met iemand die wettig in België verblijft en dat hij dus inderdaad geen vast verblijfsadres in België heeft, 

omdat hij in Italië verblijft en werkt.  

 

Verzoeker stelt verder dat hij niet werd gehoord en verwijst naar artikel 41 van het Handvest en de 

toepassing van het hoorrecht in casu in het licht van het algemeen unierechtelijk beginsel van de 

rechten van verdediging. Hij verwijt de verwerende partij al zijn documenten (zijn Italiaans rijbewijs, 2 

bankkaarten, een medische kaart, een verblijfskaart, een Italiaanse identiteitskaart en een Guinnees 

paspoort) te hebben in beslag genomen op grond van het idee dat als zijn paspoort vals zou zijn, alle 

andere stukken dat ook wel zouden zijn, zonder dat hij hierover de minste verklaring heeft kunnen 

geven.  

 

Tot slot voert verzoeker, in het kader van de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM, nog 

aan dat de verwerende partij ook op dit vlak geen rekening heeft gehouden met zijn persoonlijke 

situatie.  

 

2.2. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het 

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

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze 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 2004, nr. 135 618).  In de mate dat verzoeker 

artikel 74, §2 van het Vreemdelingenbesluit geschonden acht, kan alleen maar worden vastgesteld dat 

hierover geen enkele toelichting wordt verstrekt, zodat dit middelonderdeel onontvankelijk is.  

 

2.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). Artikel 62 

van de Vreemdelingenwet legt evenzeer de plicht op om de beslissingen die voortvloeien uit de 

toepassing van de Vreemdelingenwet formeel te motiveren. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de totstandkoming van de bestreden 

beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 

101.624). 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

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

Van een schending van het evenredigheidsbeginsel kan slechts sprake zijn wanneer een beslissing 

berust op feitelijk juiste en op zich rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding 

bestaat tussen die motieven en de inhoud van de beslissing (RvS 29 januari 2015, nr. 230.023) 
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Het onderzoek naar een mogelijke schending van deze beginselen moet worden gevoerd in het licht van 

de toepasselijke wettelijke bepaling.  

 

Het inreisverbod werd opgelegd op grond van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, waarin het 

volgende wordt bepaald:  

 

“§ 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. 

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien 

de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft gebruikt, 

teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden. 

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. 

(…)”.  

 

In de bestreden beslissing staat met verwijzing naar artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet vermeld dat een inreisverbod van drie jaar wordt opgelegd met als reden dat voor 

het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan. Verzoeker betwist niet dat hem op 18 januari 

2018 een bevel om het grondgebied met vasthouding met het oog op verwijdering werd afgeleverd, 

beslissing waarnaar in het thans bestreden inreisverbod wordt verwezen. In dat bevel werd de illegaliteit 

van zijn verblijf vastgesteld en werd geen termijn voor vrijwillig vertrek toegestaan. Verzoeker heeft er 

evenwel voor gekozen om het bevel niet aan te vechten, zodat dit in het rechtsverkeer aanwezig is. 

Verzoeker kan dan ook niet, in het kader van het huidige beroep, op dienstige wijze een middel 

aanvoeren over de wettigheid van dat bevel. 

 

Gelet op het voorgaande kon de verwerende partij wel degelijk overgaan tot het opleggen van een 

inreisverbod.  

 

Overeenkomstig het eerste lid van de voormelde bepaling wordt de duur van het inreisverbod 

vastgesteld “door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval”. 

 

In casu heeft de verwerende partij een inreisverbod voor België van drie jaar proportioneel geacht in het 

belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde omdat verzoeker niet heeft 

getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en hij op heterdaad werd betrapt op het gebruik van 

een vals Guinees paspoort. Verzoeker heeft dus kennis van de motieven op grond waarvan de 

bestreden beslissing werd genomen en wordt aldus in de mogelijkheid gesteld om er zich tegen te 

verweren. Dat er sprake is van een stereotiepe nietszeggende motivering, zonder dat rekening zou zijn 

met individuele omstandigheden, is dan ook niet aangetoond. In de mate dat hij ter zitting een uittreksel 

voorlegt uit het register der geboorteakten waarop de geboorte van een kind op 12 oktober 2016 staat 

vermeld, moet erop worden gewezen dat hij met dit stuk geenszins aantoont dat hij in België was om dit 

kind te erkennen, laat staan dat hij aantoont dat hij er de vader van zou zijn of er een gezinsleven mee 

zou hebben of wensen te hebben, zodat niet valt in te zien op welke wijze dit de totstandkoming van de 

bestreden beslissing had kunnen beïnvloeden.  

 

De ingeroepen schending van artikel 3 van het EVRM en van het non-refoulementbeginsel zijn 

onlosmakelijk verbonden met verzoekers verwijdering van het grondgebied en dus met het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit bevel maakt niet het voorwerp uit van het onderhavige beroep, meer nog, 

het werd zoals reeds gesteld, nooit aangevochten. Het inreisverbod gelast op zich verwijdering van het 

grondgebied maar houdt enkel in dat het de betrokken derdelander verboden is om zich gedurende de 

geldingstermijn toegang te verschaffen tot -in casu- het Belgisch grondgebied (cf. artikel 1, 8° van de 

Vreemdelingenwet). De beweerde onmenselijke of vernederende behandeling heeft derhalve geen 

uitstaans met het opleggen van het thans bestreden inreisverbod. Er valt dan ook niet in te zien waarom 

de gemachtigde, in de bijlage 13sexies, hierover zou dienen te motiveren of er een onderzoek aan zou 

moeten besteden in het kader van de totstandkoming van het inreisverbod. De aangevoerde 

schendingen van artikel 3 van het EVRM en van het non-refoulementbeginsel kunnen niet leiden tot de 

vernietiging van de bestreden beslissing. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

  

Verzoeker stelt dat in de bestreden beslissing geen enkele verwijzing staat naar zijn Italiaanse 

verblijfstitel, die overigens in beslag werd genomen met de mondelinge toelichting dat ze vals zou zijn, 

doch zonder dat de verwerende partij één en ander zou hebben geverifieerd bij de Italiaanse 

autoriteiten. 

 

De Raad moet echter vaststellen dat uit niets blijkt, en verzoeker ook niet aantoont, dat zijn Italiaanse 

verblijfstitel in beslag werd genomen, en evenmin het feit dat deze verblijfskaart van valsheid zou zijn 

beticht. In tegendeel, uit een stuk in het administratief dossier blijkt dat het bestuur van oordeel was dat 

een inreisverbod voor België moest worden opgelegd, en geen Schengeninreisverbod omdat verzoeker 

een geldige Italiaanse verblijfskaart heeft. Het inreisverbod wordt, volgens de bewoordingen ervan, ook 

slechts opgelegd “voor het grondgebied van België”. In die optiek toont hij niet aan om welke reden over 

zijn Italiaanse verblijfskaart had moeten worden gemotiveerd. Waar verzoeker overigens verwijst naar 

zijn Italiaanse verblijfskaart en stelt dat die hem toelaat binnen de Schengenzone te reizen, moet erop 

worden gewezen dat dit geen afbreuk doet aan de vaststellingen aangaande de valsheid van het door 

hem voorgelegde Guinees paspoort, waarmee hij vanuit België naar Guinee wou reizen, zoals blijkt uit 

de stukken van het dossier.  

 

Verzoeker betoogt verder ook dat niet wordt gemotiveerd waarom het Guinees paspoort dat hij 

voorlegde vals zou zijn.  

 

De Raad stelt in eerste instantie vast dat in de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat verzoeker op 

heterdaad betrapt is voor het gebruik van een vals paspoort.  

 

In het administratief verslag van 18 januari 2018 werd het volgende vastgesteld: 

 

“Betrokkene heeft de intentie om naar Guinee af te reizen in het bezit van een paspoort van Guinnee en 

een verblijfskaart van Italië. 

Aan het paspoort stellen wij vast dat de identiteitspagina vals is, zowel het beroep als het adres op 

pagina 1 en twee veranderd werden door schrapping en overschrijving.  

Betrokkene blijft erbij dat de documenten authentiek zijn. Het paspoort heeft hij gekregen van zijn broer 

die hem dit heeft opgestuurd en de ambassade heeft hem gezegd dat hij met dit paspoort nog mocht 

reizen.” 

 

Hieruit blijkt dat verzoeker werd geconfronteerd met de onregelmatigheden die werden vastgesteld aan 

zijn paspoort en zich heeft kunnen verweren aangaande deze vaststellingen. In die optiek valt dan ook 

niet in te zien welke belangenschade verzoeker zou hebben geleden doordat in de bestreden beslissing 

niet nogmaals werd gespecifieerd waaruit de valsheid precies bestaat. Verzoeker toont in die optiek niet 

aan dat hij niet in de mogelijkheid was om concrete argumenten aan te brengen die erop zouden wijzen 

dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze zou hebben geoordeeld dat het 

Guinees paspoort dat hij gebruikte vals is.  

 

Nauw daarbij aansluitend moet worden vastgesteld dat hij dus wel degelijk werd gehoord aangaande de 

valsheid van het paspoort en dat hij de mogelijkheid heeft gehad om zich uit te drukken aangaande de 

vastgestelde onregelmatigheden, doch is blijven volhouden dat het ging om een authentiek paspoort. 

Daaraan kan nog worden toegevoegd dat verzoeker wel stelt dat ook zijn Italiaanse verblijfskaart van 

valsheid zou zijn beticht, doch dat dit helemaal niet blijkt. In die zin valt ook niet in te zien waarom hij 

bijkomend zou moeten zijn gehoord over de geldigheid van dit stuk, die in de bestreden beslissing niet 

in vraag wordt gesteld.  

 

Tot slot, waar verzoeker betoogt dat al zijn documenten in beslag werden genomen, moet erop worden 

gewezen dat de Raad geen bevoegdheid heeft inzake de inbeslagname van documenten, nog 

daargelaten de vaststelling dat hij niet aantoont dat hij, nadat de bestreden beslissing werd genomen, in 

het bezit werd gesteld van de documenten die niet van valsheid werden beticht.  

 

Verzoeker heeft dus niet aangetoond dat de verwerende partij op onwettige, kennelijk onredelijke of 

onzorgvuldige wijze heeft besloten tot het opleggen van een inreisverbod of dat het niet of niet afdoende 

zou zijn gemotiveerd, en evenmin dat dit verbod zou moeten worden vernietigd op grond van een 

schending van het hoorrecht. Een schending van het evenredigheidsbeginsel blijkt evenmin: de Raad 

kan niet vaststellen dat de duur van het inreisverbod en de gevolgen daarvan buiten alle proportie zijn, 

waardoor het ten enenmale ondenkbaar is dat een redelijk en zorgvuldig handelende overheid tot 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

eenzelfde beslissing zou kunnen komen in het licht van de in de beslissing vermelde omstandigheden 

en de mogelijkheid om een inreisverbod op te leggen voor een maxiumumduur van drie jaar. Het is nu 

eenmaal eigen aan de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid zoals deze tot het bepalen van 

de duur van een inreisverbod, dat uiteenlopende beslissingen denkbaar zijn, die nochtans alle de toets 

aan het redelijkheidsbeginsel doorstaan (cf. RvS 13 oktober 2014, nr. 228.740). 

 

Het enig middel kan niet worden aangenomen.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

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 zevenentwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


