
  

 

 

X Pagina 1 

 
 

 nr. 222 126 van 29 mei 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. MALANDA 

Adolphe Lacomblélaan 59-61/5 

1030 SCHAARBEEK 

  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 Oekraïense nationaliteit te zijn, op 2 januari 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 18 december 2017 

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

van het 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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

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 N. MALANDA, die verschijnt voor verzoeker en van advocaat E. 

WILLEMS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 18 december 2017 maakt verzoeker het voorwerp uit van een administratief verslag 

vreemdelingencontrole.  

 

Op 18 december 2017 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), 
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aan verzoeker ter kennis gebracht op dezelfde dag. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de 

motivering luidt als volgt: 

 

“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: P. voornaam: I. geboortedatum: (…)1973 geboorteplaats: M.TEPHOMIMB 

nationaliteit: Oekraïne 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

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: 

 

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: 

X 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; 

 

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

 

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

 

Betrokkene verblijft reeds sedert 15.09.2017 op het grondgebied van de Schengenstaten. 

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te melden. 

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen zijn verblijf te regulariseren. 

 

Het feit dat betrokkenes Poolse echtgenote samen met hem in België verblijft, geeft hem niet 

automatisch recht op verblijf. 

Een repatriëring naar zijn land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van 

het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk 

van de familiale relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

Betrokkene en zijn partner kan door middel van moderne communicatiemiddelen contact onderhouden 

met elkaar. Bovendien kan betrokkenes partner hem steeds bezoeken in Oekraïne. 

Terugleiding naar de grens 

 

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 van het bevel om het grondgebied te verlaten: 

 

Betrokkene is niet vrijwillig vertrokken voor het vervallen van zijn toestemming. Betrokkene verblijft op 

het Schengengrondgebied sinds 15.09.2017. Betrokkene respecteert de reglementeringen niet. Het is 

dus weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat aan 

hem afgeleverd zal worden. 
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Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige 

verblijfssituatie zodat een gedwongen verwijdering zich opdringt. 

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te melden. 

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen zijn verblijf te regulariseren. 

 

Vasthouding 

(…)” 

   

Op 18 december 2017 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: 

Naam : P. voornaam: I. geboortedatum : (…)1973 geboorteplaats: M.TEPHOMIMB 

nationaliteit: Oekraïne 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

 

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

volle toepassend, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 18.12.2017 gaat gepaard met dit inreisverbod <2) 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

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

   2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te melden. 

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen zijn verblijf te regulariseren. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

Twee jaar 

 

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

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder geldige inreisstempel. 

 

Het feit dat betrokkenes Poolse echtgenote samen met hem in België verblijft, geeft hem niet 

automatisch recht op verblijf. Een repatriëring naar zijn land van oorsprong staat dan ook niet in 

disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van 

het EVRM en betekent geen breuk van de familiale relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen 

nadeel met zich meebrengt. Betrokkene en zijn partner kan door middel van moderne 

communicatiemiddelen contact onderhouden met elkaar. Bovendien kan betrokkenes partner hem 

steeds bezoeken in Oekraïne. 

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 29 december 2017 is verzoeker gerepatrieerd naar Oekraïne.  
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2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verwerende partij werpt in de nota met opmerkingen op dat het beroep gericht tegen de eerste 

bestreden beslissing onontvankelijk is omdat het bevel is uitgevoerd en omwille van die uitvoering uit het 

rechtsverkeer is verdwenen.  

 

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 Oekraïne op 29 december 2017. 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.  

 

Verzoeker werpt in de synthesememorie op dat hij wel nog belang heeft aangezien het inreisverbod 

enkel kon worden opgelegd doordat hem een bevel om het grondgebied te verlaten werd afgegeven 

zonder een termijn voor vrijwillig vertrek, terwijl daartoe geen enkele grondslag was. De vernietiging van 

het bevel leidt in dat geval ook tot een vernietiging van het inreisverbod. De Raad merkt op dat waar 

verzoeker in zijn middel gericht tot het inreisverbod de wettelijkheid van het bevel betwist, het middel 

wordt onderzocht in het kader van het beroep gericht tegen het inreisverbod.   

 

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. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

  

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

tussen het middel dat hij aanvoert ten aanzien van het ‘inreisverbod’ en van de ‘verwijderingsmaatregel’.  

 

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. 

 



  

 

 

X Pagina 5 

In het middel, gericht tegen het inreisverbod 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), van de artikelen 7, 41 en 48 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, van 

de artikelen 5 en 11, tweede lid van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de 

Terugkeerrichtlijn), van artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Rome, 

25 maart 1957 (VWEU), van artikel 9 van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake 

de minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling 

of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft en de inhoud van deze bescherming 

(hierna: de Richtlijn 2004/83/EG), van de artikelen 7, 62, 74/11 en 74/14 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 de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het recht om gehoord te worden, 

van de rechten van verdediging en van het zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel.  

 

Ter adstrueren van het middel zet verzoeker het volgende uiteen in de synthesememorie:  

 

“3.2.1. Eerste onderdeel 

Schending van artikel 8 EVRM, 7,41 en 48 van het Handvest van de Grondrechten van   de Europese 

Unie en artikel 5 Terugkeerrichtlijn   Zoals reeds uiteengezet, blijkt uit het feitenrelaas dat de heer P. 

gehuwd is   met een EU-burger, bij wie hij zich gevoegd heeft.   Door aan de heer P. een inreisverbod 

voor een duur van twee jaar op te leggen   schendt de overheid het recht op de eerbiediging van het 

privé- familieleven, dat   voortvloeit uit artikel 8 EVRM en artikel 7 van het Handvest van de 

Grondrechten van de   Europese Unie.   Artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn schrijft voor dat de overheid 

bij het uitvoeren van de   Terugkeerrichtlijn rekening moet houden met "het hoger belang van het kind, 

het   gezins- en familieleven (...) van de betrokken onderdaan van een derde land". Dit werd   bevestigd 

in het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 11 december   2014 in zaak C-249/13.   

Uit de tekst van de aan verzoeker afgeleverde bijlage 13sexies blijkt geenszins dat de   overheid 

rekening heeft gehouden met het gezinsleven van de heer P.. Dit,   terwijl de Dienst 

Vreemdelingenzaken gehouden is tot het voeren van een actief   onderzoek wat dat betreft en zich niet 

louter kan beperken tot wat hij al weet6. Er is dus   sprake van een schending van artikel 5 van de 

Terugkeerrichtlijn alsook van de overige,   hierin aangehaalde artikelen.   In zijn nota van antwoord voert 

verweerder aan dat verzoekende partij niet aantoont dat   zij het voorgehouden gezinsleven niet elders 

kan leiden en dat verzoeker niet aannemelijk   kan maken dat zijn echtgenote hem niet kan bezoeken in 

Oekraïne en dat ze niet door   middel van de moderne communicatiemiddelen met elkaar contact 

kunnen blijven   onderhouden.   Verzoeker benadrukt echter dat verweerder hem voor twee jaar de 

toegang tot de hele   Schengen-zone heeft ontzegd en niet enkel tot België en dat dit het voeren van 

een   gezinsleven met zijn Poolse echtgenote weldegelijk bemoeilijkt. 

 

3.2.2. Tweede onderdeel 

Schending van artikelen 20 VWEU en artikel 9 van de Richtlijn 2004/38/EG   De sub 3.1.2. aangehaalde 

argumenten gelden ook wat het inreisverbod betreft.    

 

De heer P. geniet als familielid van een EU-burger van het recht zich vrij op   het grondgebied van de 

lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven.    

Uit artikel 9 van de Richtlijn 2004/38/EG blijkt dat hij zich binnen de drie maanden had   dienen aan te 

melden om een verblijfskaart aan te vragen. Niet—naleving van de   verplichting om een verblijfskaart 

aan te vragen kan echter slechts worden bestraft met   "evenredige en niet-discriminerende evenredige 

sancties".   Het opleggen door de Dienst Vreemdelingenzaken van een bevel om het grondgebied   te 

verlaten, zonder termijn, met vasthouding en inreisverbod van twee jaar aan   verzoeker, is echter 

duidelijk geen evenredige en niet-discriminerende evenredige   sanctie.   De door de Dienst 

Vreemdelingenzaken genomen beslissingen niet in verhouding tot   de concrete situatie van verzoeker, 

terwijl de Dienst Vreemdelingenzaken gehouden is   tot het voeren van een actief onderzoek wat dat 

betreft en zich niet louter kan beperken   tot wat hij al weet7.    

 

3.2.3. Derde onderdeel 

Schending van de artikelen 41,2 en 48 van het Handvest van de Grondrechten van de   Europese Unie 

en van artikel 62 Vw Net zoals reeds uiteengezet in het eerste middel (betreffende de bijlage 13septies) 

blijkt uit de bijlage 13sexies evenmin dat de heer P. gehoord werd door de Dienst   Vreemdelingenzaken 



  

 

 

X Pagina 6 

met betrekking tot de genomen beslissing. De overheid voert geen enkele uitzonderlijke 

omstandigheden aan die deze   tekortkoming zouden kunnen rechtvaardigen. Het recht om te worden 

gehoord waarborgt dat eenieder naar behoren en   daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar kan maken in 

het kader van een administratieve   procedure en dit voordat een besluit wordt genomen dat zijn 

belangen op nadelige   wijze kan beïnvloeden8.    

Zoals uiteengezet sub 3.1.3v wordt dit recht gewaarborgd door de artikelen 41, 2, eerste   streep en 48 

van het handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en artikel 62 Vw § 1, en werd dit 

bevestigd door rechtspraak van het Hof van Justitie van de   Europese Unie. Bovendien is het recht om 

gehoord te worden een algemeen rechtsbeginsel.    

 

In casu heeft verzoeker, doordat verwerende partij hem niet op de hoogte heeft gebracht   van zijn recht 

om gehoord te worden, dit recht niet kunnen uitoefenen vóór dat de   overheid hem de bijlage 13sexies 

ter kennis bracht hetgeen een schending uitmaakt van   de in dit onderdeel opgesomde artikelen, van 

het algemeen rechtsbeginsel van het recht   om gehoord te worden, alsook van het elementair recht om 

zichzelf te kunnen   verdedigen.   Verzoeker heeft immers geen elementen uit zijn specifieke situatie 

kunnen aanvoeren,   zoals onder andere zijn gezinsleven, alvorens de beslissing werd genomen.   

Verzoeker voegt toe dat hij ook bestuurder is van een onderneming in Estland en dat de   bestreden 

beslissing een onredelijke last zal betekenen voor zijn economische activiteit.    

 

3.2.4. Vierde onderdeel    

 

Schending van de artikelen 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn, 74/11 en 74/14 Vw  De bijlage 13sexies wordt, 

zeer summier, als volgt gemotiveerd: 

 

"REDEN VAN DE BESLISSING 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel   van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van de volgende feiten:   Artikel 74/11, § 1, tweede lid, de beslissing tot 

verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 1° voor het vrijwillige vertrek geen enkele termijn 

is toegestaan en/of; 

(...) 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te melden.   

zijn verblijf te    

Twee jaar 

 

Om de volgende redenen gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee   jaar:   Betrokkene 

verblijft op het Schengen grondgebied zonder geldige inreisstempel. Het feit dat betrokkenes Poolse 

echtgenote samen met hem in België verblijft,   geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Een 

repatriëring naar zijn land   van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het   

recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 EVRM en   betekent geen breuk van de 

familie relaties, wat geen ernstig en moeilijk te   herstellen nadeel met zich meebrengt. Betrokken en zijn 

partner kan (sic) door middel van moderne communicatiemiddelen contact onderhouden met elkaar.   

Bovendien kan betrokkenes partner hem steeds bezoeken in Oekraïne.    

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." Aan 

verzoeker werd dus een inreisverbod opgelegd voor een duur van twee jaar, met als   reden dat hij "niet 

getwijfeld zou hebben om op illegale wijze in België te verblijven".  

De   overheid toont dit vermeend "gebrek aan twijfel" echter geenszins aan. Bovendien, zoals   reeds 

aangehaald sub 3.2.2., was verzoeker, indien er al sprake zou zijn van overschrijding   van de termijn 

van 90 dagen, slechts een beperkt aantal dagen langer aanwezig op het   Belgisch grondgebied dan 

toegelaten, en is een inreisverbod van 2 jaar, gelet op zijn   situatie helemaal niet proportioneel.   Dit, 

terwijl artikel 11, lid 2 van de Terugkeerrichtlijn en 74/11 Vw bepalen dat de duur van   het inreisverbod 

dient te worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke   omstandigheden van elk geval. 

Verweerder motiveert geenszins waarom een   inreisverbod van 2 jaar aangewezen is. Voor 

eensluidend verklaard afschrift Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen regulariseren.   

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd.     

 

Het is duidelijk dat verweerder helemaal geen rekening houdt met de specifieke   omstandigheden van 

de heer P., onder meer het feit dat hij een gezinsleven heeft in België, waardoor artikelen 11 lid 2 

Terugkeerlijn en 74/11 Vw geschonden worden. Bovendien bepaalt artikel 74/11, §1, 1° Vw dat de 



  

 

 

X Pagina 7 

beslissing tot verwijdering gepaard   gaat met een inreisverbod van maximum drie jaar indien voor het 

vrijwillig vertrek   geen enkele termijn is toegestaan, hetgeen in casu het geval is.   De basisregel is 

echter artikel 74/14, § 1, dat bepaalt dat de beslissing tot verwijdering een maximumtermijn van dertig 

dagen om het grondgebied te verlaten oplegt.    

 

Artikel 74/14, §3 stelt dat er daarvan kan worden afgeweken indien:   

 "1° er een risico op onderduiken bestaat, of;    

2° de onderdaan van een derde land de opgelegde preventieve maatregel niet heeft   gerespecteerd, of;   

3° de onderdaan van een derde land een bedreiging is voor de openbare orde of de   nationale 

veiligheid, of;    

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere   beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven, of;    

5° het verblijf op het grondgebied werd beëindigd in toepassing van artikel 11, § 2, 4°,   artikel 13, §2bis, 

§ 3,3°, §4,5°, § 5, of artikel 18, § 2, of;    

6° de onderdaan van een derde land meer dan twee asielaanvragen heeft ingediend, behalve indien er 

nieuwe elementen zijn in zijn aanvraag    

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn."    

Uit de beslissing 13sexies blijft geenszins dat één van de in 74/14, § 3 opgesomde uitzonderingen die 

het opleggen van een bevel om het grondgebied te verlaten zonder termijn voor vrijwillig vertrek, van 

toepassing zijn op verzoeker.    

Ter herinnering verwijzen wij naar de uiteenzetting sub 3.1.4. betreffende het vermeend   

onderduikingsgevaar, waar reeds werd aangetoond dat dit onvoldoende wordt aangetoond door de 

Dienst Vreemdelingenzaken en dat deze beslissing bovendien geen   wettelijke grondslag heeft.    

 

Bijgevolg had de overheid weldegelijk een termijn van vrijwillig vertrek moeten   toekennen aan 

verzoeker, hetgeen hem de nodige tijd zou hebben gegeven om zijn   situatie te regulariseren.   In het 

licht van hetgeen voorafgaat is de beslissing om een inreisverbod van 2 jaar op te leggen aan verzoeker 

manifest onrechtmatig.   

 

3.2.4. Vierde lid 

Schending van de motiveringsplicht zoals voorzien in artikel 62 Vw en de artikelen 2  en 3 van de Wet 

van 29/07/1991 met betrekking tot de uitdrukkelijke motivering van   bestuurshandelingen;   Schending 

van het algemeen rechtsbeginsel van het recht om gehoord te worden, de   rechten van de verdediging, 

en het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, meer bepaald het evenredigheids-, 

vertrouwens- en zorgvuldigheidsbeginsel. Gelet op de op de overheid rustende verplichtingen zoals 

uiteengezet sub 3.2.1., 3.2.2,   en 3.2.3., maakt het feit dat de bijlage 13sexies helemaal niet verwijst 

naar het   gezinsleven van de heer P., geen afdoende motivering bevat omtrent de   reden waarom hém 

een inreisverbod van twee jaar wordt opgelegd, een schending uit van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke   motivering van de bestuurshandelingen. Verwijzend naar 

het reeds aangehaald arrest C-249/13 van het Hof van Justitie van de   Europese Unie, is het ook 

duidelijk dat dé overheid niet alleen het recht van de heer P. om gehoord te worden niet heeft 

gerespecteerd en zijn rechten van de   verdediging heeft geschonden, maar ook, dat zij, door de bijlage 

13sexies onvoldoende   te motiveren tekortgekomen is aan haar vertrouwens- en zorgvuldigheidsplicht.   

De bevelen om het grondgebied te verlaten en het inreisverbod van twee jaar vormen,   gelet op de 

specifieke situatie van verzoeker een schending van het   evenredigheidsbeginsel. In casu, werd het 

algemeen rechtsbeginsel van deugdelijk bestuur duidelijk niet nageleefd.” 

 

3.2 Waar verzoeker betoogt dat er geen rekening is gehouden met zijn gezinsleven, kan hij niet worden 

gevolgd. In de bestreden beslissing wordt het volgende gemotiveerd: “Het feit dat betrokkenes Poolse 

echtgenote samen met hem in België verblijft, geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Een 

repatriëring naar zijn land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het 

recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van 

de familiale relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Betrokkene 

en zijn partner kan door middel van moderne communicatiemiddelen contact onderhouden met elkaar. 

Bovendien kan betrokkenes partner hem steeds bezoeken in Oekraïne.” Verzoeker kan aldus 

bezwaarlijk beweren dat er geen rekening is gehouden met zijn gezinsleven.  

Verzoeker betoogt vervolgens dat zijn gezinsleven wordt geschonden door de bestreden beslissing.  

 

Met betrekking tot het recht op gezinsleven, merkt de Raad op dat het door artikel 8 van het EVRM 

gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven niet absoluut is. Inzake immigratie heeft 



  

 

 

X Pagina 8 

het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor 

een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 

2014,Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het 

voor een staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 

staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 

te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 

2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand 

beginsel van internationaal recht, behoudens hun verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, 

de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, 

Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De 

staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van 

niet onderdanen vast te leggen. 

 

In bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding geven tot 

een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder artikel 8 

van het EVRM. Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet onderzocht worden in het licht van de vraag of 

de vreemdeling voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, dan wel of 

het gaat om een weigering van een voortgezet verblijf. 

 

In casu betreft het een situatie eerste toelating. 

 

Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM, maar moet eerder onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat 

om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied toe te laten of te laten verblijven zodat hij zijn recht 

op eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen 

(EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt 

aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een redelijke afweging heeft 

gemaakt tussen de concurrerende belangen van het individu enerzijds, en de samenleving anderzijds. 

Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. 

 

De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 

betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 

37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), §§ 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal 

elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk 

wordt verbroken, de omvang van de banden in de Verdragsluitende staat, alsook de aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief 

wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen 

van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

 

Een ander belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin de 

betrokken personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen er toe leidt 

dat het voortbestaan van het gezins- en privéleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. 

Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending 

van artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 

april 2014, Paposhvili/België, § 142). 

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 

door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM 

tevens van toepassing op situaties waar sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 

2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). Staten gaan hun 

beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige 

wijze een redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 

10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

Verzoeker wist dat zijn verblijf precair was vanaf het overschrijden van de 90 dagen verblijf op het 

Belgische grondgebied op een periode van 180 dagen. Verzoeker voert geen elementen aan waaruit 
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kan blijken dat zijn gezins- of privéleven in het land van herkomst niet kan worden verdergezet. 

Verzoeker kan niet verwachten dat de Belgische Staat in die omstandigheden een positieve verplichting 

zou hebben om hem toe te laten verder op het grondgebied te verblijven. De Raad herhaalt dat het 

Europees Hof zich streng toont ten aanzien van vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair 

verblijf een relatie hebben aangegaan of een gezinsleven hebben opgebouwd. Het is eigen aan 

grensoverschrijdende relaties dat een van de partners het land waarvan hij de nationaliteit heeft en waar 

hij verblijft, dient te verlaten. Het loutere feit dat hij gehuwd is met een Poolse die op het Belgisch 

grondgebied verblijft, verschaft verzoeker niet automatisch een verblijfsrecht en verhindert niet dat een 

bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven. Bovendien heeft de bestreden beslissing niet tot 

gevolg dat hij definitief van zijn echtgenote wordt verwijderd. Hij zal enkel tijdelijk het land moeten 

verlaten met de mogelijkheid er terug te keren nadat hij zich in het bezit heeft gesteld van de nodige 

documenten voor een regelmatige binnenkomst en nadat hij eventueel de opheffing van het 

inreisverbod heeft aangevraagd.   

 

De schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.   

 

Los van de vraag naar de directe werking van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn merkt de Raad op dat 

de bepaling geen motiveringsplicht bevat. Het volstaat dat verweerder bij het nemen van de bestreden 

beslissing rekening heeft gehouden met de in de voormelde bepaling opgesomde elementen waaronder 

het gezinsleven van de betrokken onderdaan van een derde land. Het kan niet worden betwist dat 

verweerder er rekening mee heeft gehouden, nu er omtrent het gezinsleven is gemotiveerd in de 

bestreden beslissing. Een schending van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn wordt niet aannemelijk 

gemaakt.  

 

Verzoeker betoogt dat artikel 20 van het VWEU zich verzet tegen nationale maatregelen die tot gevolg 

hebben dat burgers van de Unie het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan hun status 

van burger van de Unie ontleende rechten, met name het recht zich vrij op het grondgebied van de 

lidstaten te verplaatsen en te verblijven.  

 

Het Hof van Justitie heeft inderdaad herhaaldelijk verklaard dat de hoedanigheid van Unieburger de 

primaire hoedanigheid van onderdanen van lidstaten moet zijn. In die omstandigheden verzet artikel 20 

van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, (hierna: VWEU) zich tegen nationale 

maatregelen die tot gevolg hebben dat Unieburgers het effectieve genot wordt ontzegd van de 

belangrijkste aan deze status ontleende rechten (HvJ 8 maart 2011, C-34/09, Ruiz Zambrano, pt. 41; 

HvJ 5 mei 2011, C-434/09, McCarthy, pt. 41-42). Zulke situatie doet zich voor wanneer de nationale 

maatregelen tot gevolg hebben dat Unieburgers worden verplicht het grondgebied van de Unie als 

geheel te verlaten. 

 

Dit criterium van de ontzegging van het effectieve genot van de belangrijkste aan de status van burger 

van de Unie ontleende rechten, heeft betrekking op gevallen die erdoor worden gekenmerkt dat de 

Unieburger feitelijk wordt verplicht om het grondgebied van niet alleen de lidstaat waarvan hij 

staatsburger is, maar ook dat van de Unie als geheel te verlaten. Dit is dus een criterium van zeer 

bijzondere aard dat ziet op gevallen waarin, ondanks dat het secundaire recht inzake het verblijfsrecht 

van staatsburgers van derde landen niet van toepassing is, uitzonderlijk geen verblijfsrecht kan worden 

ontzegd aan een staatsburger van een derde land die lid is van de familie van een staatsburger van een 

lidstaat, omdat anders de nuttige werking zou worden ontnomen aan het burgerschap van de Unie dat 

deze laatste staatsburger toekomt. De beoordeling van zulke situatie vergt een beoordeling van de 

feitelijke omstandigheden van elk concreet geval, waarbij alle omstandigheden van de zaak moeten 

worden onderzocht. Het enkele feit dat het voor een staatsburger van een lidstaat misschien wenselijk 

is, om economische redenen of om de eenheid van de familie op het grondgebied van de Unie te 

bewaren, dat de leden van zijn familie, die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, bij hem op het 

grondgebied van de Unie verblijven, volstaat bijgevolg op zich niet om aan te nemen dat de burger van 

de Unie verplicht zal worden om het grondgebied van de Unie te verlaten indien een dergelijk recht niet 

wordt toegekend (HvJ 15 november 2011, C-256/11, Dereci, pt. 66-68). 

 

In casu liggen er geen bewijzen voor dat de echtgenote van verzoeker een dermate 

afhankelijkheidsverhouding heeft met haar echtgenoot die ertoe leidt dat de echtgenote van de 

verzoeker, een Unieburger, wordt gedwongen door de bestreden beslissing de Unie samen met de 

verzoeker te verlaten. Bovendien merkt de Raad op dat verzoeker tot op heden geen poging heeft 

ondernomen om zich bij zijn Poolse echtgenote te voegen in België. Verzoeker heeft zelf nagelaten om 
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zijn verblijf te regulariseren gedurende de drie maanden dat hij wettig in het Rijk verbleef. Een 

schending van artikel 20 van het VWEU wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

Waar verzoeker de schending aanvoert van de Richtlijn 2004/38/EG volstaat het te stellen dat deze 

richtlijn is omgezet in het nationaal recht (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15.12.1980 

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

vreemdelingen, Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2845/001). Verzoeker toont 

niet aan welk artikel van de Richtlijn niet of foutief zou zijn omgezet in het nationaal recht, zodat hij zich 

niet meer op de directe werking van de bepalingen van deze richtlijnen kan beroepen.  

 

Vervolgens betoogt verzoeker dat hij niet werd gehoord, voorafgaand aan het nemen van de bestreden 

beslissing.  

 

Uit het administratief verslag vreemdelingencontrole van 18 december 2017 blijkt dat verzoeker, in 

tegenstelling tot zijn betoog, werd gehoord en nuttig voor zijn belangen kon opkomen. Bovendien laat 

het betoog van verzoeker niet toe te besluiten dat hij elementen had kunnen aanbrengen die de inhoud 

van de bestreden beslissing had kunnen beïnvloeden. Verweerder heeft blijkens de motivering in de 

bestreden beslissing wel degelijk rekening gehouden met zijn gezinsleven en was zich wel degelijk 

bewust van het gegeven dat hij gehuwd is met een Poolse die op het grondgebied verblijft. Deze 

elementen doen echter geen afbreuk aan de vaststellingen dat verzoeker langer in het Rijk verblijft dan 

de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen. Verzoeker verblijft sinds 15 september 

2017 op het grondgebied van de Schengenstaten. Dit wordt niet betwist. Verzoeker heeft zich tijdens 

zijn verblijf niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te melden en heeft geen 

poging ondernomen om zijn verblijf te regulariseren. Dat hij en zijn echtgenote nog op zoek waren naar 

een woning doet aan voorgaande vaststellingen geen afbreuk.  

 

De aangevoerde schending van de artikelen 41 en 48 van het Handvest en van het hoorrecht wordt niet 

aangetoond.  

 

Verzoeker voert in het vierde onderdeel van het middel de schending aan van artikel 11, tweede lid van 

de Terugkeerrichtlijn en van de artikelen 74/11 en 74/14 van de vreemdelingenwet omdat in de 

bestreden beslissing niet werd gemotiveerd waarom een inreisverbod van twee jaar aangewezen is. 

Verzoeker betoogt dat hij slechts een beperkt aantal dagen langer aanwezig was op het grondgebied 

dan toegelaten. De termijn van twee jaar inreisverbod is daarom niet proportioneel. Verzoeker betoogt 

verder dat het opleggen van een bevel om het grondgebied te verlaten zonder termijn voor vrijwillig 

vertrek niet is gemotiveerd. Hierdoor heeft het bevel geen wettelijke grondslag en heeft het inreisverbod 

evenmin een wettelijke grondslag.  

 

Zoals uit de bestreden beslissing blijkt wordt enerzijds gemotiveerd waarom 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 op het 

Schengengrondgebied verblijft zonder geldige inreisstempel, zijn huwelijk met een Poolse die op het 

grondgebied verblijft hem geen automatisch recht op verblijf verschaft, hij niet heeft getwijfeld om op 

illegale wijze in België te verblijven en er wordt opgemerkt dat gelet op al deze elementen en het belang 

van de immigratiecontrole, een inreisverbod van twee jaar proportioneel is.  

 

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

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

uitvoering heeft gekregen. Verzoeker meent wel dat deze beslissing onwettig was zodat dit ook het 

bestreden inreisverbod aantast. De Raad wijst er evenwel op dat verzoeker niet het bewijs levert niet 

langer in het Rijk te verblijven dan de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen. 

Verzoeker betwist niet dat hij illegaal op het grondgebied verblijft. Er werd hem geen termijn voor 

vrijwillig vertrek toegestaan om reden dat er een risico op onderduiken bestaat (artikel 74/14, § 3, 1° van 

de vreemdelingenwet). Verweerder motiveerde dienaangaande dat verzoeker op het grondgebied 

verblijft sinds 15 september 2017 en zich nooit heeft aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn 

aanwezigheid te melden en verzoeker heeft nooit een poging ondernomen om zijn verblijf te 

regulariseren. Verzoeker toont het tegendeel niet aan, aldus is het niet kennelijk onredelijk om te 

oordelen dat er een risico op onderduiken bestaat.  
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Artikel 1, § 1, 11° van de vreemdelingenwet omschrijft het begrip ‘risico op onderduiken’ als volgt: “het 

feit dat er redenen bestaan om aan te nemen dat een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een 

verwijderingsprocedure, een procedure voor toekenning van internationale bescherming of een 

procedure tot vaststelling van of tot overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor de 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming, met het oog op de criteria die opgesomd 

worden in § 2 zal onderduiken.” 

 

De voormelde § 2 luidt als volgt: “Het in paragraaf 1, 11°, bedoelde risico op onderduiken moet actueel 

en reëel zijn. Het wordt na een individueel onderzoek en op basis van een of meer volgende objectieve 

criteria vastgesteld, rekening houdend met alle omstandigheden die eigen zijn aan elk geval : 

   1° de betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen 

verblijfsaanvraag ingediend, of heeft zijn verzoek om internationale bescherming niet binnen de door 

deze wet voorziene termijn gedaan; 

    2° de betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, 

verwijdering of terugdrijving valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten gebruikt, 

of heeft fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt;  

   3° de betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt in het kader van zijn betrekkingen met de 

overheden die belast zijn met de uitvoering van en/of het toezicht op de naleving van de reglementering 

inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 

   4° de betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan een van de volgende maatregelen wil 

houden of heeft zich reeds niet aan een van deze maatregelen gehouden: 

   a) een overdrachts-, terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel; 

    b) een inreisverbod dat noch opgeheven, noch opgeschort is; 

   c) een minder dwingende maatregel dan een vrijheidsberovende maatregel die erop gericht is om zijn 

overdracht, terugdrijving of zijn verwijdering te garanderen, ongeacht of het om een vrijheidsbeperkende 

maatregel of een andere maatregel gaat; 

   d) een vrijheidsbeperkende maatregel die erop gericht is om de openbare orde of de nationale 

veiligheid te garanderen; 

    e) een door een andere lidstaat genomen maatregel die gelijkwaardig is aan de maatregelen bedoeld 

in a), b), c) of d); 

    5° de betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk en/of in een andere lidstaat 

dat noch opgeheven, noch opgeschort werd; 

   6° de betrokkene heeft onmiddellijk na het voorwerp te hebben uitgemaakt van een beslissing tot 

weigering van binnenkomst of verblijf of een beslissing die een einde heeft gemaakt aan zijn verblijf, of 

onmiddellijk na het voorwerp te hebben uitgemaakt van een terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel, 

een nieuwe verblijfsaanvraag of een nieuw verzoek om internationale bescherming ingediend; 

   7° terwijl hij in verband met dat punt ondervraagd werd, heeft de betrokkene verborgen dat hij zijn 

vingerafdrukken reeds heeft gegeven in een andere Staat die gebonden is door de Europese 

reglementering met betrekking tot de bepaling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een verzoek om internationale bescherming, na een verzoek om internationale bescherming te 

hebben ingediend; 

   8° de betrokkene heeft in het Rijk of in een of meerdere andere lidstaten meerdere verzoeken om 

internationale bescherming en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een 

negatieve beslissing of die niet tot de afgifte van een verblijfstitel hebben geleid; 

   9° terwijl hij in verband met dat punt ondervraagd werd, heeft de betrokkene verborgen dat hij vroeger 

reeds een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend in een andere staat die gebonden is 

door de Europese reglementering met betrekking tot de bepaling van de staat die verantwoordelijk is 

voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming; 

   10° de betrokkene heeft verklaard of uit zijn dossier blijkt dat hij voor andere doeleinden dan de 

doeleinden waarvoor hij een verzoek om internationale bescherming of een verblijfsaanvraag heeft 

ingediend naar het Rijk gekomen is; 

   11° de betrokkene maakt het voorwerp uit van een geldboete omdat hij een kennelijk onrechtmatig 

beroep heeft ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.” 

 

In casu kan verzoeker bezwaarlijk betwisten dat hij nooit een poging heeft ondernomen om zijn verblijf 

te regulariseren, nu hij het tegendeel niet aantoont (artikel 1, § 2, 1° van de vreemdelingenwet). 

Bovendien gaat verzoeker eraan voorbij dat hij zijn aanwezigheid op het Rijk niet heeft gemeld. Aldus 

toont verzoeker niet aan dat het bevel om het grondgebied te verlaten steunt op een onwettig motief of 

geen wettelijke grondslag zou hebben voor wat de afwezigheid van een termijn voor vrijwillig vertrek 

betreft. Het betoog dat het inreisverbod steunt op een onwettig bevel is bijgevolg niet dienstig.  
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Waar verzoeker betoogt dat het inreisverbod voor twee jaar niet proportioneel is omdat ‘het gebrek aan 

twijfel’ geenszins is aangetoond door verweerder, kan hij niet worden gevolgd. In de bestreden 

beslissing wordt vastgesteld dat hij “(niet) heeft (…) getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven” 

aangezien hij zich niet heeft aangemeld bij de Belgische autoriteiten, reeds sinds 15 september 2017 op 

het grondgebied van de Schengenstaten verblijft en nooit een poging ondernomen heeft om zijn verblijf 

te regulariseren. Het is niet kennelijk onredelijk om op grond van deze elementen te oordelen dat 

verzoeker niet heeft getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Verzoeker toont het tegendeel 

niet aan. De Raad benadrukt dat het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toelaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het 

onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). De 

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

slechts het proportionaliteitsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen, wat niet het geval is. 

 

Ten slotte voert verzoeker de schending aan van de motiveringsplicht, het vertrouwens- en 

zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel omdat er niet verwezen is naar zijn gezinsleven 

en de termijn van twee jaar inreisverbod niet afdoende gemotiveerd is.  

  

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). 

 

De Raad merkt op dat de motieven in de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in de beslissing 

kunnen worden gelezen en dat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of 

het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover verzoeker 

in rechte beschikt. Waar verzoeker opnieuw betoogt dat er geen rekening is gehouden met zijn 

gezinsleven en dat de termijn van twee jaar niet afdoende is gemotiveerd verwijst de Raad naar de 

bespreking hierboven.  

 

De schending van de motiveringsplicht, het vertrouwens- en zorgvuldigheidsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

Het middel gericht tegen het inreisverbod is, in de mate dat het ontvankelijk 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 negenentwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


