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 nr. 223 168 van 25 juni 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VANTIEGHEM 

Hulstboomstraat 30 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 20 februari 2019 heeft 

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 11 februari 2019 tot het opleggen van 

een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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 18 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat B. VANTIEGHEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 11 februari 2019 beslist de gemachtigde van de bevoegde minister (hierna: de gemachtigde) de 

verzoekende partij een inreisverbod op te leggen van twee jaar.  

 

Dit is de bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd:  

 

“(…) 

Aan de Heer/Mevrouw, die verklaart te heten:  

Naam: F. 

Voornaam: I.    
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geboortedatum: 06.11.1988  

geboorteplaats: <AANVULLEN - LIEUNAISSANCE>  

nationaliteit: Ghana 

 

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 toepassen, tenzij hij/zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naartoe te 

begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 11/02/2019 gaat gepaard met dit inreisverbod  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van Gent op 11/02/2019 

en werd rekening gehouden met zijn/haar 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: 

 

□ voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

 

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 oktober 2017 in België te verblijven. 

 

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

te regulariseren, 

 

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

 

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

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

 

Betrokkene geeft geen reden waarom hij niet terug kan naar het land van herkomst.  

We stellen dus vast dat betrokkene met zijn/haar uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM 

aantoont. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij/zij aan te tonen dat er 

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij/zij In Ghana een ernstig en 

reëel risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen 

of bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan 

niet volstaan. 

 

Hij legt geen verklaring af over zijn gezondheidstoestand, We nemen dus aan dat er geen medische 

problemen zijn, Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat 

te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van 

herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de 

levensverwachting van een vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze 

verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen 

die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, het geen In voorliggende zaak niet blijkt, kan een 

schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn. 

 

Betrokkene verklaart niet een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische 

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

de bepalingen van artikel 74/13. 

 

Betrokkeene wenst geen verklaringen af te leggen omtrent zijn familiaal of gezinsleven. Conclusie: Een 

schendig van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

 

Twee jaar 

 

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

 

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. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 74/11 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 11, § 1, van de richtlijn 

2008/115/EG in samenhang met de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het vertrouwensbeginsel.  

 

De verzoekende partij licht haar enig middel als volgt toe:  

 

“2.2. Aangaande de gegrondheid van het beroep 

 

Verwerende partij verwijst naar artikel 74/11 par. 1 2° om haar toch wel drastische beslissing de dragen. 

 

De vraag die zicht stelt of er in casu wel een inreisverbod mag worden uitgeleverd? Verzoeker is van 

oordeel dat dit niet mag. 

 

Artikel 7 richtlijn 2008/115/EG par 1 stelt expliciet: In een terugkeerbesluit wordt een passende termijn 

voor vrijwillig vertrek van zeven tot 30 dagen vastgesteld. 

 

Dit artikel is vertaald in de Belgische wetgeving in artikel 74/14 par. 1 dat stelt: De beslissing tot 

verwijdering bepaalt een termijn van 30 dagen om het grondgebied te verlaten. Verwerende partij 

verwijst dan zonder het artikel de citeren en dus impliciet naar artikel 74/14 par. 3 om aan verzoeker een 

inreisverbod om te leggen op basis van art 74/11 en samenhang met artikel 74/14 par. 3 1° er een risico 

op onderduiken bestaat. 

 

Doch artikel 11 lid 1 en 2 van de richtlijn 2008/115/EG stelt dat er pas een inreisverbod mag worden 

afgeleverd in twee gevallen: 

• Indien er geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend, of 

• indien niet aan de terugkeerverplichtring is voldaan. 

 

Deze twee gevallen worden eveneens beschreven in artikel 74/11 par. 1 Vw. 

 

Verzoeker leest nu in de beslissing dat hem een inreisverbod wordt opgelegd omdat er een risico op 

onderduiken bestaat. 

 

Nergens staat in de richtlijn noch in de Belgische wet dat er een inreisverbod mag worden opgelegd 

indien er een risico op onderduiken bestaat. 

 

---- 

 

Verder stelt de beslissing dat betrokkene 3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de 

overheden. 

 

Verzoeker begrijpt dit al helemaal niet. Gezien er aldaar een 3° in het cursief staat afgedrukt op de 

bestreden beslissing zou dit een citaat moeten betreffen uit de wet. Doch bij lezen van artikel 74/11 (of 
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zelf van 74/11 par. 3 Vw) staat nergens vermeld dat er een reden is om een inreisverbod op te leggen 

omdat betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

 

Naar welke wettelijke bepaling de verwerende partij alhier verwijst, heeft verzoeker het raden naar. 

 

Vindt verwerende partij hier eigen wetgeving uit? Verwerende partij is geen wetgever maar een 

administratie die de wet en enkel en alleen de letter van de wet moet toepassen. Niks meer of niks 

minder. 

 

BESLUIT 

 

Verzoeker toont derhalve aan dat: 

• risico op onderduiken 

• niet mee werken met de overheden  

niet voorkomen in artikel 74/11 par. 1 Vw 

 

Verzoeker stelt aldus vast dat verwerende partij niet correct motiveert. Zij verwijst naar een artikel die 

inderdaad bepaalt op welk ogenblik er een inreisverbod mag worden afgeleverd namelijk artikel 74/11 

Vw doch gebruikt andere feitelijke motivering dan deze neergeschreven in artikel 74/11 Vw. 

 

Het middel is derhalve gegrond in die zin dat de feitelijke motivering niet in overeenstemming is met de 

juridische motivering. 

 

De beslissing is aldus gebouwd op een ondeugdelijk motief omdat: 

risico op onderduiken en werkt niet mee met de overheden niet voorkomen in de wettelijke bepaling. 

 

De vereiste van een deugdelijk motief houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen 

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en dit inderdaad passen in het wettelijk artikel. 

Dit is alhier niet van toepassing. 

 

Verzoeker stelt derhalve dat de beslissing gegrieft is door zowel een schending van de materiële 

motiveringsplicht als de formele motiveringsplicht. 

 

---- 

 

Verzoeker is van oordeel dat ook het vertrouwensbeginsel is geschonden. Verzoeker kon er op 

vertrouwen dat verwerende partij de wetgeving zijnde artikel 74/11 en artikel 11 richtlijn correct toepast. 

Zowel in de Belgische wet als in de Europese wet staat duidelijk vermeld in welke gevallen een 

inreisverbod mag worden opgelegd. De motieven die verwerende partij aanhaalt in de bestreden 

beslissing vallen daar niet onder. 

 

Ook het zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden. Mocht verwerende partij gehandeld hebben als een 

goede huisvader en derhalve de wetgeving correct lezen zou zij nooit geen motieven aanhalen om een 

inreisverbod op te leggen die niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 74/11 par. 1 Vw. 

 

Het middel is derhalve gegrond.” 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op 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, met name 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht 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 de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 
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De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven. Dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht treedt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) niet op als rechter 

in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de 

overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het 

dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de 

Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet 

onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de rechtmatige 

verwachtingen, welke de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit houdt in dat de 

burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of 

beloften die de overheid in een concreet geval heeft gedaan (RvS 22 maart 2004, nr. 129.541). Het 

vertrouwensbeginsel houdt in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige 

verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd.  

 

De verzoekende partij stelt in haar enig middel dat er volgens haar geen inreisverbod mocht worden 

opgelegd. Artikel 11, lid 1 en 2, van de richtlijn 2008/115/EG stelt dat er pas een inreisverbod mag 

worden afgeleverd in twee gevallen: indien er geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend, of indien 

niet aan de terugkeerverplichting is voldaan. Deze twee gevallen worden eveneens beschreven in artikel 

74/11, §1, van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij stelt dat zij in de bestreden beslissing leest 

dat haar een inreisverbod wordt opgelegd omdat er een risico op onderduiken bestaat. Nergens staat 

volgens de verzoekende partij in de richtlijn, noch in de Belgische wet dat er een inreisverbod mag 

worden opgelegd indien er een risico op onderduiken bestaat. Verder stelt de verzoekende partij dat de 

beslissing: “3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden”. De verzoekende 

partij begrijpt dit al helemaal niet. Gezien er daar een 3° in het cursief staat afgedrukt op de bestreden 

beslissing, zou dit volgens de verzoekende partij een citaat moeten betreffen uit de wet. Maar bij het 

lezen van artikel 74/11 (of zelfs van 74/11, §3, van de vreemdelingenwet) staat nergens vermeld dat een 

reden om een inreisverbod op te leggen is dat betrokkene niet meewerkt of niet heeft meegewerkt met 

de overheden. Het middel is volgens de verzoekende partij derhalve gegrond in die zin dat de feitelijke 

motivering niet in overeenstemming is met de juridische motivering. De verzoekende partij stelt verder 

dat zij erop kon vertrouwen dat de verwerende partij de wetgeving, namelijk artikel 74/11 en artikel 11 

van de richtlijn, correct zou toepassen.  

 

De bestreden beslissing bepaalt expliciet dat de beslissing tot verwijdering van 11 februari 2019 

gepaard gaat met het inreisverbod en zij vermeldt als rechtsgrond artikel 74/11, § 1, tweede lid, van de 

vreemdelingenwet.  

 

Artikel 74/11, § 1, tweede lid, van de vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“(…) 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. (…)” 

 

In de bestreden beslissing wordt artikel 74/11, §1, tweede lid, 1°, van de vreemdelingenwet letterlijk 

vermeld en geciteerd. Bovendien blijkt uit de bestreden beslissing dat zij gepaard gaat met de beslissing 

tot verwijdering van 11 februari 2019. De verzoekende partij stelde tegen deze beslissing tot 

verwijdering bij uiterst dringende noodzakelijkheid een beroep tot schorsing in op 14 februari 2019. De 
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Raad verwierp het beroep bij arrest nr. 217 005 van 18 februari 2019. Uit deze beslissing tot 

verwijdering, die zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat inderdaad geen termijn voor vrijwillig 

vertrek werd toegestaan. De verzoekende partij was duidelijk op de hoogte van het feit dat de beslissing 

tot verwijdering van 11 februari 2019 bepaalde dat geen termijn voor vrijwillig vertrek was toegestaan. 

Uit de formulering van de in casu bestreden beslissing blijkt verder, zoals gezegd, dat het determinerend 

motief voor het opleggen van een inreisverbod het feit is dat geen termijn voor vrijwillig vertrek werd 

toegestaan en niet, zoals de verzoekende partij voorhoudt, dat er een risico op onderduiken zou 

bestaan. Waar de verwerende partij verwijst naar het risico op onderduiken, is dit niets meer dan een 

verduidelijking van de reden waarom er in de verwijderingsmaatregel werd gekozen om geen termijn 

voor vrijwillig vertrek toe te staan. In zoverre de verzoekende partij kritiek uit op de termijn voor vertrek 

en hierbij verwijst naar de terugkeerrichtlijn en artikel 74/14 van de vreemdelingenwet, merkt de Raad 

op dat haar kritiek niet dienstig is aangezien deze betrekking heeft op verwijderingsmaatregelen en de 

bestreden beslissing in casu geen verwijderingsmaatregel betreft, maar wel een inreisverbod.  

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar de nummering ‘3°’, zoals vermeld in de bestreden beslissing, 

en stelt niet te begrijpen naar welke wettelijke bepaling de verwerende partij verwijst, merkt de Raad op 

dat uit een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij hiermee enkel 

motiveert waarom ze van oordeel is dat er een risico op onderduiken bestaat. De opsomming die daarna 

in de bestreden beslissing wordt gegeven, blijkt op dit motief betrekking te hebben. De opsomming is 

niets meer dan een weergave van de wettelijke criteria voor het bepalen van het risico op onderduiken. 

De verzoekende partij maakt het tegendeel in ieder geval niet aannemelijk. Dit argument van de 

verzoekende partij kan dan ook niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden.  

 

De verzoekende partij betwist verder de overige motieven van de bestreden beslissing niet, zodat zij 

overeind blijven.  

 

Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij de schending van de door haar 

opgeworpen bepalingen en beginselen niet aannemelijk heeft gemaakt, noch heeft zij aannemelijk 

gemaakt dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze werd genomen.  

 

Het enig middel is niet gegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

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

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN J. CAMU 

 


