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 nr. 223 807 van 9 juli 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. RECTOR 

J. P. Minckelersstraat 164 

3000 LEUVEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

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

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

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

van 25 februari 2019 houdende een inreisverbod. 

 

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 19 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. VUYLSTEKE, die loco advocaat L. RECTOR verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, 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 In 1999 wordt de verzoekende partij geboren te Turnhout. Tussen 2002 en 2005 dient de moeder 

van de verzoekende partij voor zichzelf en onder meer de verzoekende partij drie aanvragen in om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, derde lid (oud) of artikel 9bis 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). Op 25 maart 2008 worden deze aanvragen zonder 

voorwerp verklaard, omdat de moeder van de verzoekende partij op 2 juli 2007 reeds in het bezit is 

gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen en bijgevolg reeds gemachtigd is in het Rijk. Ook de 

verzoekende partij wordt in het bezit gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen (C kaart), 

waarbij de laatste geldig is tot 28 september 2017. 
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1.2 Op 22 juni 2015 wordt de verzoekende partij ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister. Op 8 

juni 2018 wordt ten aanzien van haar een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) genomen. 

Op 9 augustus 2018 vraagt de verzoekende partij om terug in haar vorige administratieve toestand te 

worden geplaatst. Op 10 september 2018 wordt beslist om geen gunstig gevolg te geven aan het 

verzoek van de verzoekende partij om opnieuw te worden ingeschreven. 

 

1.3 Op 14 en 24 februari 2019 wordt de verzoekende partij opnieuw aangetroffen in België. Op 25 

februari 2019 wordt ten aanzien van haar een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) genomen. Op 27 juni 2019, bij arrest nr. 223 383, 

verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het tegen deze beslissing ingestelde beroep. 

 

1.4 Op 25 februari 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) tevens een beslissing houdende een inreisverbod 

(bijlage 13sexies) van drie jaar. Dit is de bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan de verzoekende 

partij ter kennis werd gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) Aan de Heer, die verklaart te heten: 

Naam : V(...) 

voornaam : M(...) 

geboortedatum : (...).1999 

geboorteplaats : Turnhout 

nationaliteit : Servië en Montenegro 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

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

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

 

De beslissing tot verwijdering van 25/02/2019 gaat gepaard met dit inreisverbod 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

25/02/2019 en werd rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

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

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

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

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

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

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 08/06/2018 

dat hem ter kennis gegeven werd op 12/06/2018. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Verschillende processen-verbaal werden opgemaakt ten laste van betrokkene: 

LE. (...)/2018 - 15/09/18 - Slagen en verwondingen 

LE. (...)/2019 - 24/01/19 - Gewone diefstal 

LE. (...)/2019 - 29/01/19 - Bedreigingen, met bevel of voorwaarde 

LE. (...)/2019 - 11/02/19 - Belaging 

 

Gezien het gewelddadige karakter van deze feiten en de korte tijdsspanne waarbinnen de feiten 

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

kunnen schaden. 
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Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

Drie jaar 

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

 

Artikel 74/13 

Artikel 74/13 van de wet van 15/12/1980 bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

[…] de minister of zijn gemachtigde rekening moet houden met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Betrokkene werd gehoord op 25/02/2019 door de politiezone van Leuven en verklaart dat hij geen 

partner of kinderen heeft in België en dat hij niet aan een medische aandoening lijdt. Bijgevolg heeft de 

gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de bepalingen van 

artikel 74/13. 

 

Naast de wet kunnen ook bovenstatelijke bepalingen, inzonderheid de artikelen 3 en 8 EVRM, bij de 

motivering betrokken worden. Het uitgangspunt blijft evenwel dat: 

- volgens het internationale recht komt het in beginsel aan de Staten toe om toe te zien op de toegang, 

het verblijf en verwijdering van vreemdelingen (cf. EHRM 6 december 2012, D.N.W./Zweden, § 34; 

EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland, § 54); 

- elke Staat bepaalt vrij welke vreemdelingen tot het grondgebied worden toegelaten, er op mogen 

verblijven of ervan verwijderd worden (cf. E. VAN BOGAERT, Volkerenrecht, Antwerpen, Kluwer, 1982, 

2012, 77), artikel 5,1, f. EVRM indachtig. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat zijn moeder en broer legaal in België zijn. Het feit dat hij familie in 

België heeft, geeft hem echter niet automatisch recht op verblijf. Ten eerste is het begrip gezinsleven 

een autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich 

dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied 

van artikel 8 lid 1 EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een 

gezinsleven in de betekenis van dat artikel. Ten tweede heeft betrokkene inbreuken gepleegd die de 

openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 EVRM. Het recht op eerbiediging van 

het privé- en gezinsleven is niet absoluut. De schending van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden 

aangenomen. Artikel 8 EVRM, dat geen verblijfsrecht inhoudt, omdat de Staat verblijf mag regelen, 

beschermt ook het recht op een privéleven. Het feit dat betrokkene gedurende een bepaalde periode 

gemachtigd was tot verblijf doordat hij als minderjarige het statuut van zijn moeder volgde, en hij vanuit 

zijn gerechtigd verblijf hier een privéleven en sociale banden heeft opgebouwd, houdt echter geen 

schending in van dit artikel van het EVRM, aangezien betrokkene geen buitengewone relaties, die de 

gebruikelijke banden overstijgen, aantoont. Deze sociale banden stellen betrokkene niet vrij van de 

verplichting om op legale wijze het grondgebied binnen te komen en er te verblijven. Van betrokkene 

mag verwacht worden dat hij in het land van herkomst, zijn privéleven kan verderzetten of kan 

uitbouwen. Doordat betrokkene op volgehouden wijze illegaal in België verblijft, maakt hij zich schuldig 

aan een strafrechtelijk misdrijf. Belangen, zoals migratiecontrole, het economisch welzijn van het land, 

de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, of voor de bescherming 

van de rechten en vrijheden van anderen, zijn aan de orde. Gelet op wat vooraf gaat, primeert, ook wat 

betreft het privéleven, de toepassing van de verblijfsregelgeving en houdt een verwijderingsmaatregel 

derhalve geen onrechtmatige inmenging in diens privé-leven in België. De schending van artikel 8 

EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

 

Betrokkene verklaarde eveneens geen medische problemen te hebben. Betrokkene brengt geen 

elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren terug te keren naar zijn 

land van herkomst. Een schending van artikel 3 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Verschillende processen-verbaal werden opgemaakt ten laste van betrokkene: 

LE. (...)/2018 - 15/09/18 - Slagen en verwondingen 

LE. (...)/2019 - 24/01/19 - Gewone diefstal 

LE. (...)/2019 - 29/01/19 - Bedreigingen, met bevel of voorwaarde 

LE. (...)/2019 - 11/02/19 - Belaging 

 

Gezien het gewelddadige karakter van deze feiten en de korte tijdsspanne waarbinnen de feiten 

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

kunnen schaden. 



  

 

 

RvV  X Pagina 4 

 

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. Over de rechtspleging 

 

2.1 Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet 

kan worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te 

leggen van de verzoekende partij. 

 

2.2 Ter terechtzitting van 16 mei 2019 legt de verzoekende partij een nota tot aanvulling van het 

verzoekschrift en tot neerlegging van enkele bijkomende stukken neer. De verwerende partij geeft aan 

dat zij deze nota met stukken ook ontvangen heeft, maar vraagt de toepassing van het koninklijk besluit 

van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: het PR RvV). 

 

De Raad wijst erop dat zijn procedure inquisitoriaal van aard is. Bijgevolg kan enkel met de in de 

procedureregeling voorziene procedurestukken rekening worden gehouden. Aangezien het PR RvV niet 

voorziet dat de partijen ter terechtzitting nog een aanvullende nota kunnen neerleggen, moet de 

voormelde nota van de verzoekende partij, met inbegrip van de bijhorende stukken, uit de debatten 

worden geweerd. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van Europees 

Verdrag tot bescherming van 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 artikel 

74/11 van de vreemdelingenwet, van het motiveringsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“B. Schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

 

1. (...) 

 

Dat volgens het Hof de zinsnede “noodzakelijk in een democratische samenleving” betekent dat een 

inmenging onder meer moet beantwoorden aan een “dwingende maatschappelijke behoefte” en 

proportioneel moet zijn aan het gerechtvaardigd doel dat wordt nagestreefd. 

 

Op straffe van nietigheid vanwege schending van artikel 8 E.V.R.M., moet dan ook een afweging 

worden gemaakt tussen enerzijds de motieven van de weigeringsbeslissing of verwijderingsmaatregelen 

en anderzijds de door de beslissing of maatregel veroorzaakte ontwrichting van het gezin (Nr. 26.933, 

R.W., 1986-87, 2854 e.v.; zie ook Raad van State, 13.02.1992, nr. 38.739, Arr. R.v.St., 1992, z.p, en 

Raad van State, 25.06.1992, nr. 39.848, Arr. R.v. St., 1992, z.p.). 

 

Er moet dus worden nagegaan of de inmenging in het privé levensnoodzakelijk is, met name 

gerechtvaardigd wordt door een dwingende sociale behoefte en proportioneel is met het nagestreefde 

doel (EHRM19 februari 1998, nr. 26102/95, Dalia v. Frankrijk, par. 52). 

 

Deze beoordeling geschiedt aan de hand van de fair balancetoets, waarbij wordt nagegaan of een 

billijke afweging werd gemaakt tussen de belangen van het individu en de belangen van de samenleving 

(EHRM 23 juni 2008, nr. 1638/03, Maslov v. Oostenrijk, par. 76). 

 

In concreto betekent dit dat de uitwijzende staat een groter voordeel moet hebben bij de verwijdering en 

de uitwijzing dan het nadeel dat betrokkene hierdoor ondervindt. 

 

2. Verweerster heeft in haar beslissing geenszins een afdoende afweging doorgevoerd tussen enerzijds 

de bescherming van de openbare orde en noodzakelijkheid ervan in een democratische samenleving en 

anderzijds het recht op een privé en familieleven in hoofde van verzoeker. 
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Verzoeker meent dat er sprake is van een onevenwicht en wel omwille van volgende reden: 

 

De enige persoon die verzoeker doorheen de jaren is blijven steunen, is zijn stiefvader. 

 

Het moge duidelijk zijn dat verzoeker minstens een feitelijk gezin vormt met deze man. 

 

Verzoeker wijst erop dat artikel 8 EVRM de term “gezin” geenszins beperkt tot het wettelijk gesloten 

huwelijkt 

 

Ook andere de facto familiebanden kunnen dus onder het begrip “gezin” vallen. 

 

Artikel 8 E.V.R.M. dient gelezen te worden in het licht van de huidige normen en waarden. De 

opvattingen waarbij niet-huwen, wettelijk samenwonen, feitelijk samenwonen, nieuwe samengestelde 

gezinnen, ..., vandaag algemeen aanvaarde vormen van gezinsleven zijn, kunnen niet uitgesloten 

worden van het beschermingsveld van artikel 8 E.V.R.M. 

 

Het recht op een familie -en gezinsleven kan worden ingeroepen door alle personen die feitelijk een 

gezin vormen met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België'. Er moet niet noodzakelijk 

een bloed- of aanverwantschap zijn. 

 

Een feitelijk gezin kan bestaan uit het samenleving tussen echtgenoten, (groot)ouders en 

(klein)kinderen, maar ook tussen bloedverwanten in de zijlijn (broers, tantes,...), het pleeggezin, het 

adoptiegezin, ongehuwde samenwoners (eventueel van hetzelfde geslacht), verloofden,... (Paul De 

Hert, artikel 8: recht op privacy, in Johan Vande Lanotte en Yves Haeck, Handboek EVRM, deel 2, 

artikelsgewijze commentaar, volume 1,2004, Intersentia, p. 742) 

 

Bij het beoordelen van het al dan niet bestaan van een gezinsleven zal veel belang worden gehecht aan 

de omstandigheid of de betrokkenen samenleven en aan de duur van de samenwoonst, de onderlinge 

betrokkenheid, zorg en genegenheid. 

 

In casu zijn alle componenten aanwezig om van een feitelijk gezin gewag te maken. 

 

Toch wordt hierin in de bestreden beslissing met geen woord gerept. Op geen enkel wijze wordt er 

verwezen naar de feitelijke gezinssituatie van verzoeker en zijn contacten met zijn stiefvader. 

 

Daarbij komt dat ook verzoeker ook nog een halfzus en een broer heeft hier in BELGIË. Met betrekking 

tot deze relaties geldt dezelfde argumentatie. 

 

Bovendien is het voor verzoeker zeer moeilijk om een gezinsleven te vormen in zijn land van herkomst. 

Hij woont al 19,5 jaar, zijn zijn volledige leven in BELGIË en heeft hier noodzakelijkerwijze intense 

sociale en affectieve banden gesmeed. Hij heeft geen enkele binding meer met zijn vaderland. 

 

Gelet op het voorgaande, kan er niet aan worden getwijfeld dat verweerster met haar beslissing van 25 

februari 2019 een inbreuk pleegt op artikel 8 van het EVRM. 

 

C. Schending van artikel 74/11 Vw. 

 

1. De bestreden beslissing zou gebaseerd zijn op artikel 74/11 §1 tweede lid dat het volgende voorziet: 

(...) 

 

2. Artikel 74/11 §1 lid 1 Vw. vereist verder dat bij het opleggen van een inreisverbod rekening wordt 

gehouden met de specifieke omstandigheden van elk geval. 

 

Verweerster moet bij het bepalen van de duur van het inreisverbod met andere woorden een 

evenredigheidstoets in acht nemen. 

 

Dit betekent dat de duur van een inreisverbod moet worden bepaald aan de hand van de relevante 

omstandigheden van het geval. 

 



  

 

 

RvV  X Pagina 6 

Bovendien moet de duur van het inreisverbod evenredig zijn aan het doel of de reden tot oplegging 

ervan. 

 

Het moge echter duidelijk zijn dat verweerster geen, minstens onvoldoende rekening heeft gehouden 

met de specifieke situatie van verzoeker, met name : 

 

- Het feit dat verzoeker in BELGIË geboren is in 1999 en hier sindsdiens ononderbroken verblijft Het 

feit dat verzoeker door zijn jarenlange verblijf in BELGIË ontegensprekelijk geïntegreerd is, zodanig 

zelfs dat het centrum van zijn belangen in BELGIË ligt 

- Het feit dat verzoeker zijn hele jeugd geplaatst was in jeugdinstellingen en/of de psychiatrie Het feit 

dat verzoeker geen contact meer heeft met zijn moeder (of zijn vader) 

- Het feit dat hij helemaal geen banden heeft met ‘SERVIË EN MONTENEGRO’, een land dat zelfs 

niet meer bestaat 

- Het feit dat verzoeker geen enkel identiteitsdocument heeft van enig ander land dan BELGIË Het feit 

dat hij nauwe banden heeft met zijn stiefvader die voor hem als pseudo-vader fungeert 

- ... 

 

D. Schending van de motiveringsplicht 

 

1. De gemachtigde moet zijn beslissing op afdoende, draagkrachtige en duidelijke wijze motiveren 

(RvV., arrest nr. 92 227 dd. 27.11.2012). 

 

2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht voorzien in bovengenoemde bepalingen heeft tot doel de 

vreemdeling 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 dus de beslissing op een afdoende wijze te 

motiveren (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21juni 2004, nr. 132.710). 

 

2. De materiële motiveringsplicht houdt dan weer 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). 

 

3. Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet vereist verder dat bij het opleggen van een inreisverbod 

rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van elk geval. 

 

Verweerster laat echter na dit te doen. 

 

Uit de motivering van het inreisverbod blijkt duidelijk dat zij geen rekening heeft gehouden met 

onderstaande gegevens:  

 

- Het feit dat verzoeker in BELGIË geboren is in 1999 en hier sindsdiens ononderbroken verblijft Het 

feit dat verzoeker door zijn jarenlange verblijf in BELGIË ontegensprekelijk geïntegreerd is, zodanig 

zelfs dat het centrum van zijn belangen in BELGIË ligt 

- Het feit dat verzoeker zijn hele jeugd geplaatst was in jeugdinstellingen en/ of de psychiatrie Het feit 

dat verzoeker geen contact meer heeft met zijn moeder (of zijn vader) 

- Het feit dat hij helemaal geen banden heeft met ‘SERVIË EN MONTENEGRO’, een land dat zelfs 

niet meer bestaat 

- Het feit dat verzoeker geen enkel identiteitsdocument heeft van enig ander land dan BELGIË Het feit 

dat hij nauwe banden heeft met zijn stiefvader die voor hem als pseudo-vader fungeert 

- ... 

 

4. Het klopt dat artikel 74/11 §1 bepaalt dat een inreisverbod van maximum 3 jaar kan worden opgelegd. 

 

Verweerster verduidelijkt niet waarom zij ervoor kiest om een inreisverbod van 3 jaar op te leggen, in 

plaats van een met een geldigheidsduur van 1 jaar of enkele maanden. 
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Nochtans bestaat er wel degelijk een significant verschil tussen een inreisverbod van bijvoorbeeld 2 

maanden en een van 2 jaar. 

 

E. Schending van het redelijkheidsbeginsel 

 

1. Elke discretionaire bevoegdheid heeft de redelijkheid tot grens. 

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. 

 

Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een 

beslissing staan waarvan men na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen 

is. 

 

Het is de taak van Uw Raad om het oordeel van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de 

administratieve beslissing tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde 

verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 

september 1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, 

punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine). 

 

2. De duur van een inreisverbod moet evenredig zijn aan het doel of de reden tot oplegging ervan. In 

casu heeft verweerster deze balans duidelijk niet gerespecteerd. 

 

Verweerster heeft in de bestreden beslissing op kennelijk onredelijk wijze geoordeeld door (de 

samenloop) van de omstandigheden te negeren en alsnog te besluiten tot de aflevering van een bevel 

om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en een inreisverbod van 3 

jaar (!). 

 

F. Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

 

1. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. arrest n° 154.954 

van 14 februari 2006; R.v.St. arrest n° 167.411 van 2 februari 2007; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 

2010). 

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van de beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het betreffende dossier en op ALLE 

daarin vervatte dienstige stukken (R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest n° 28.599 van 

11 juni 2009, punt 2.4.). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert verder dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande 

en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. 

 

2. Hierboven werd reeds uiteengezet dat verweerster, geen rekening heeft gehouden met het feit dat 

verzoeker zijn aandeel in de feiten waarnaar wordt verwezen betwist. 

 

Indien verweerster op zorgvuldige wijze had gehandeld, en verzoeker had gevraagd om duidelijkheid te 

verschaffen aangaande de redenen waarom om valse documenten wenste te gebruiken, zijn 

verblijfsduur op het Belgische grondgebied en de reden van zijn aanwezigheid op het Belgische 

grondgebied, dan had zij ontegensprekelijk vastgesteld dat er geen reden is om een inreisverbod op te 

leggen, laat staan één met een geldigheidsduur van 3 jaar. 

 

3. Verweerster heeft in strijd met het zorgvuldigheidbeginsel nagelaten om dit alles in rekening te 

brengen.” 

 

3.2 In een eerste onderdeel van het enig middel voert de verzoekende partij een schending aan van 

artikel 8 van het EVRM, dat luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  
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2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

De Raad herinnert eraan dat artikel 8 van het EVRM erop gericht is om het individu te beschermen 

tegen een willekeurige overheidsinmenging in het gezins- of privéleven. Uit de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) volgt dat een correcte belangenafweging is 

vereist waarbij rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak 

kenmerken. 

 

In de eerste plaats moet echter worden nagekeken of er een gezins- en/of privéleven bestaat in de zin 

van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van 

het EVRM. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’ noch het begrip 

‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht moeten 

worden geïnterpreteerd. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezins- of privéleven moet 

de Raad zich plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 13 februari 2001, 

Ezzoudhi/Frankrijk, § 25). 

 

In casu beroept de verzoekende partij, die meerderjarig is, zich op een gezinsleven met haar stiefvader. 

Ook verwijst zij naar haar halfzus en broer.  

 

De Raad wijst erop dat de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt, in beginsel hoofdzakelijk 

betrekking op het kerngezin, zijnde gehuwden of partners in een stabiele de facto relatie en, 

desgevallend, hun minderjarige kinderen (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Banden 

met andere gezinsleden dan die van het kerngezin of familieleden worden slechts gelijkgesteld met een 

gezinsleven in de zin van het voormelde artikel 8 indien het bestaan van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond. Het EHRM oordeelt 

dat ‘de relaties tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen 

genieten zonder dat het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, 

naast de gewone affectieve banden’ (EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36; EHRM 13 februari 

2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34). De afhankelijkheidsrelatie moet aldus de gebruikelijke banden die 

tussen gezins- en familieleden bestaan, overstijgen. In casu moet dan ook een meer dan gebruikelijke 

afhankelijkheidsrelatie tussen de verzoekende partij en haar stiefvader, halfzus en broer worden 

aangetoond. 

 

In haar verzoekschrift zet de verzoekende partij uiteen dat de enige persoon die haar doorheen de jaren 

is blijven steunen, haar stiefvader is en dat zij minstens een feitelijk gezin vormt met deze man. De 

Raad stelt echter vast dat de verzoekende partij in haar verzoekschrift zelfs niet aangeeft om welke 

persoon het gaat, laat staan dat zij aantoont dat in casu sprake is van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid. Ook tijdens haar gehoren op 14, 24 en 25 februari 2019 maakt zij geen melding van 

haar stiefvader, maar slechts van het feit dat haar moeder in Herent woont. Met haar ongestaafd betoog 

dat zij een feitelijk gezin vormen, kan de verzoekende partij niet aannemelijk maken zij met haar 

stiefvader een gezinsleven heeft in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

Met betrekking tot haar halfzus en broer geeft de verzoekende partij aan dat met betrekking tot deze 

relaties dezelfde argumentatie geldt. Het volstaat voor de Raad dan ook te verwijzen naar zijn 

vaststellingen met betrekking tot de stiefvader van de verzoekende partij. 

 

Gelet op het bovenstaande maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat zij met haar stiefvader, 

halfzus en broer een gezinsleven heeft in de zin van artikel 8 van het EVRM. Bijgevolg kan zij ook niet 

aannemelijk maken dat de gemachtigde geen afdoende afweging heeft doorgevoerd tussen enerzijds de 

bescherming van de openbare orde en noodzakelijkheid ervan in een democratische samenleving, en 

anderzijds het recht op een familieleven in haar hoofde. Aangezien de verzoekende partij een 

gezinsleven in de zin van het voormelde artikel 8 niet aannemelijk kan maken, kan zij ook de schending 

van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk maken. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij weliswaar theoretisch verwijst naar het recht op privéleven, 

maar dat zij zich niet op een schending van haar concrete privéleven beroept. In de mate dat zij verwijst 



  

 

 

RvV  X Pagina 9 

naar het gegeven dat zij al 19,5 jaar, zijnde haar volledig leven in België woont, hier noodzakelijkerwijze 

intense sociale en affectieve banden heeft gesmeed en geen enkele binding meer heeft met haar 

vaderland, stelt de Raad vast dat zij dit slechts doet in het kader van haar uiteenzetting met betrekking 

tot de mogelijkheid een gezinsleven te vormen in haar land van herkomst. 

 

Ten slotte stelt de Raad vast dat de verzoekende partij geenszins concreet ingaat op de motivering van 

de bestreden beslissing met betrekking tot haar gezins- en privéleven in België en het voormelde artikel 

8, zodat zij eraan geen afbreuk kan doen. 

 

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

 

In een tweede onderdeel van het enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 

74/11 van de vreemdelingenwet. Gelet op hun onderlinge samenhang wordt dit onderdeel samen 

behandeld met het derde onderdeel van het enig middel, waarin de schending van de formele en 

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd. 

 

De Raad wijst erop dat de formele motiveringsplicht de administratieve overheid verplicht in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag 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, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De 

belangrijkste bestaansreden van de formele motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene in de hem 

aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd 

genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met 

een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 9 september 2015, nr. 232.140).  

 

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen, zodat de verzoekende partij niet kan voorhouden dat de juridische en feitelijke 

overwegingen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, niet in deze beslissing zouden zijn 

opgenomen. In deze mate maakt zij een schending van de formele motiveringsplicht niet aannemelijk. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt vervolgens 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 5 

december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De 

materiële motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens 

aanvaardbare motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 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 na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van 

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De vraag of sprake is van een afdoende motivering en de voorgehouden schending van de materiële 

motiveringsplicht worden onderzocht in het licht van de bepaling waarop de bestreden beslissing steunt, 

met name artikel 74/11 van de vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partij zoals gezegd 

eveneens de schending aanvoert en dat luidt als volgt: 

 

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

omstandigheden van elk geval. 

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

gevallen : 

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

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

 

Voorafgaandelijk wijst de Raad erop dat artikel 74/11, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet de 

gemachtigde oplegt de verwijderingsbeslissing met een inreisverbod gepaard te laten gaan, wanneer in 

deze verwijderingsbeslissing voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of wanneer een 

vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. In casu blijkt uit het bestreden inreisverbod dat 

beide gevallen van toepassing zijn. Dit blijkt tevens uit het bevel om het grondgebied te verlaten met 
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vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) van 25 februari 2019, waarmee het thans 

bestreden inreisverbod van dezelfde datum gepaard gaat. Het tegen de verwijderingsbeslissing gerichte 

beroep werd op 7 juni 2019, bij arrest nr. 223 383, door de Raad verworpen, zodat deze beslissing 

definitief is geworden. Wat betreft het opleggen van het inreisverbod op zich kan de verzoekende partij 

dan ook niet aannemelijk maken dat een schending van het voormelde artikel 74/11 en de 

motiveringsplicht zou voorliggen. 

 

De verzoekende partij gaat in haar verzoekschrift echter uitdrukkelijk in op het feit dat haar een 

inreisverbod met een specifieke duur van drie jaar werd opgelegd en dat daarbij geen of onvoldoende 

rekening werd gehouden met, en niet werd gemotiveerd omtrent, haar specifieke situatie. Zij wijst 

daarbij op het feit dat zij in 1999 in België is geboren en hier sindsdien ononderbroken verblijft, dat zij 

hier door haar jarenlange verblijf ontegensprekelijk geïntegreerd is en het centrum van haar belangen 

zelfs in België ligt, dat zij haar hele jeugd was geplaatst in jeugdinstellingen en/of de psychiatrie, dat zij 

geen contact meer heeft met haar moeder (of vader), dat zij helemaal geen banden heeft met “Servie en 

Montenegro”, een land dat zelfs niet meer bestaat, dat zij geen enkel identiteitsdocument heeft van enig 

ander land dan België, en dat zij nauwe banden heeft met haar stiefvader die voor haar als pseudo-

vader fungeert. Verder voert zij nog aan dat de gemachtigde niet verduidelijkt waarom hij ervoor kiest 

een inreisverbod van drie jaar op te leggen, in plaats van één met een geldigheidsduur van een jaar of 

enkele maanden. 

 

Zoals blijkt het de bewoordingen van artikel 74/11, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet moet de 

gemachtigde voor het vaststellen van de duur van het inreisverbod inderdaad rekening houden met de 

specifieke omstandigheden van elk geval. Hierbij kan nog erop worden gewezen dat het voormelde 

artikel 74/11, § 1 een omzetting is van artikel 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 (de zogenaamde Terugkeerrichtlijn). Het voormelde artikel 11, tweede lid stelt 

het volgende: “De duur van het inreisverbod wordt volgens alle relevante omstandigheden van het 

individuele geval bepaald, en bedraagt in principe niet meer dan vijf jaar. De duur kan meer dan vijf jaar 

bedragen indien de onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare 

orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid.” In de parlementaire voorbereiding aangaande 

het voormelde artikel 74/11 en het inreisverbod wordt het volgende benadrukt: “de richtlijn legt echter op 

dat men tot een individueel onderzoek overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met “alle 

omstandigheden eigen aan het geval en dat men het evenredigheidsbeginsel respecteert” (Wetsontwerp 

van 19 oktober 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie van toelichting, 

Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 53-1825/001, 23). 

 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij beweert, 

wel degelijk uitgebreid wordt gemotiveerd waarom is gekozen voor een inreisverbod met een specifieke 

duur van drie jaar. Hierbij verwijst de gemachtigde onder meer naar het feit dat de verzoekende partij 

familie met legaal verblijf in België heeft (met name haar moeder en zus) en naar het feit dat zij hier in 

België een privéleven en sociale banden heeft opgebouwd. De verzoekende partij laat na concreet aan 

te geven waarom de door de gemachtigde opgenomen motivering in dit verband niet zou volstaan.  

 

Met betrekking tot het gebrek aan banden met het herkomstland wijst de Raad erop dat de verzoekende 

partij tijdens haar gehoor van 24 februari 2019 uitdrukkelijk heeft verklaard dat zij geen banden heeft 

met het land waarvan zij de nationaliteit bezit. Ook op 14 februari 2019 verklaarde zij dat België haar 

land is, dat zij niets heeft in haar land van herkomst, dat zij geen ander land kent dan België, dat zij nog 

nooit in Servië is geweest en er geen bindingen heeft, en dat haar ouders Albanees zijn, maar zij verder 

geen bindingen met Albanië heeft. De gemachtigde kan bijgevolg niet voorhouden van deze elementen 

geen kennis te hebben gehad. De Raad stelt vervolgens vast dat de gemachtigde hieromtrent niet 

motiveert en zelfs zonder meer poneert dat van de verzoekende partij kan verwacht worden dat zij in 

haar land van herkomst haar privéleven kan verderzetten of uitbouwen. De verzoekende partij gaat 

echter niet concreet in op deze motivering, en zet in haar verzoekschrift ook niet uiteen op welke manier 

het gegeven dat zij geen banden zou hebben met “Servië en Montenegro” relevant zou zijn in het licht 

van de specifieke duur van drie jaar waarvoor het bestreden inreisverbod wordt opgelegd. De Raad 

benadrukt dat de bestreden beslissing een inreisverbod uitmaakt, zijnde een beslissing waarbij de 

toegang tot en het verblijf op het grondgebied van het Rijk of het grondgebied van alle lidstaten, met 

inbegrip van het grondgebied van het Rijk, voor een bepaalde termijn verboden wordt (artikel 1, § 1, 8° 

van de vreemdelingenwet). Bijgevolg is het gevolg van de bestreden beslissing op zich slechts dat de 
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verzoekende partij de toegang tot en het verblijf op het Schengengrondgebied wordt verboden. De 

gedwongen verwijdering naar “Servië en Montenegro” is het gevolg van de verwijderingsbeslissing 

waarmee het bestreden inreisverbod gepaard gaat, met name de voormelde bijlage 13septies van 25 

februari 2019. Deze laatste beslissing is echter niet de thans bestreden beslissing en maakte het 

voorwerp uit van een afzonderlijk beroep. Zoals reeds meermaals gesteld, werd dit beroep door de 

Raad op 27 juni 2019 verworpen. Verder benadrukt de Raad nogmaals dat het opleggen van het 

inreisverbod op zich niet ter discussie kan staan, maar slechts de specifieke duur van drie jaar. De Raad 

herhaalt dat de verzoekende partij in haar uiteenzetting niet duidelijk maakt waarom het voorgehouden 

gebrek aan banden met “Servië en Montenegro” zou maken dat de motivering van de gemachtigde met 

betrekking tot de specifieke duur van drie jaar voor het bestreden inreisverbod niet zou volstaan. 

 

Ook met betrekking tot haar verblijf in jeugdinstellingen en de psychiatrie, het gegeven dat zij geen 

contact meer zou hebben met haar moeder en vader en het gegeven dat zij geen enkel 

identiteitsdocument heeft van enig ander land dan België, maakt de verzoekende partij in haar 

uiteenzetting niet duidelijk op welke manier deze elementen relevant zijn voor het bepalen van de duur 

van het inreisverbod. 

 

Met betrekking tot de nauwe banden met haar stiefvader ten slotte, volstaat het te verwijzen naar de 

vaststellingen van de Raad in het kader van het eerste onderdeel van het enig middel. Hieruit is immers 

gebleken dat de verzoekende partij zich in dit verband beperkt tot een ongestaafd betoog en dat 

bovendien hoe dan ook niet blijkt dat de gemachtigde van dit element kennis had. 

 

Daarnaast benadrukt de Raad nog dat het loutere feit dat de verzoekende partij het niet eens lijkt te zijn 

met de vaststellingen van de gemachtigde, niet maakt dat een schending van de motiveringsplicht zou 

voorliggen. In de mate dat de verzoekende partij met haar kritiek blijk geeft van een andere feitelijke 

beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, nodigt het onderzoek van 

deze andere beoordeling de Raad bovendien uit tot een opportuniteitsonderzoek. Dit behoort echter niet 

tot zijn bevoegdheid als annulatierechter. 

 

Met haar betoog kan de verzoekende partij niet aannemelijk maken dat de motivering van de bestreden 

beslissing aangaande de duur van het inreisverbod niet afdoende, onjuist, kennelijk onredelijk of in strijd 

met artikel 74/11 van de vreemdelingenwet zou zijn. 

 

In een vierde onderdeel van het enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

De Raad wijst erop dat het redelijkheidsbeginsel slechts is geschonden wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van een bepaalde keuze is 

kunnen komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, 

moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat 

ze werkelijk genomen is (cf. RvS 20 september 1999, nr. 82.301).  

 

De verzoekende partij voert ook in dit onderdeel van haar enig middel aan dat de gemachtigde op 

kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld door (de samenloop) van de omstandigheden te negeren en 

alsnog te besluiten tot de aflevering van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering en een inreisverbod van drie jaar. De Raad benadrukt nogmaals dat het bevel 

om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering niet het voorwerp van het 

thans voorliggend beroep uitmaakt en dat het beroep dat wel op deze beslissing betrekking had, reeds 

door de Raad is verworpen. Daarnaast wijst de Raad nogmaals op de duidelijke tekst van artikel 74/11, 

§ 1, tweede lid van de vreemdelingenwet, waarbij de gemachtigde een verwijderingsbeslissing in de in 

casu relevante omstandigheden met een inreisverbod gepaard moet laten gaan. Met betrekking tot de 

duur van het inreisverbod ten slotte volstaat het te verwijzen naar de uiteenzetting van de Raad met 

betrekking tot het tweede en derde onderdeel van het enig middel. Hierin heeft de Raad immers reeds 

vastgesteld dat de verzoekende partij niet aannemelijk kan maken dat de gemachtigde wat dit betreft 

kennelijk onredelijk heeft gehandeld. 

 

Een schending van het redelijkheidsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

In een vijfde onderdeel van het enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 
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In dit verband wijst de Raad erop dat dit beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 

2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel 

houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De verzoekende partij voert aan dat zij hoger reeds heeft uiteengezet dat de gemachtigde geen 

rekening heeft gehouden met het feit dat zij haar aandeel in de feiten waarnaar wordt verwezen, betwist. 

Het is voor de Raad echter niet duidelijk waarop de verzoekende partij precies doelt. Zij gaat in haar 

verzoekschrift immers niet in op de verwijzingen in de bestreden beslissing naar een aantal processen-

verbaal die ten laste van de verzoekende partij werden opgemaakt.  

 

Verder stelt de verzoekende partij dat, als de gemachtigde op zorgvuldige wijze had gehandeld en haar 

had gevraagd om duidelijkheid te verschaffen aangaande de redenen waarom zij valse documenten 

wenste te gebruiken, haar verblijfsduur op het Belgisch grondgebied en de reden van haar 

aanwezigheid op het Belgische grondgebied, zij ontegensprekelijk had vastgesteld dat er geen reden is 

om een inreisverbod op te leggen, laat staan één met een geldigheidsduur van drie jaar. De Raad 

benadrukt nogmaals dat de verblijfsduur van de verzoekende partij en de reden van haar aanwezigheid 

op het Belgisch grondgebied reeds blijken uit het administratief dossier, en dat de gemachtigde hiermee 

ook rekening heeft gehouden. Voor het overige maakt de verzoekende partij niet duidelijk waarop zij met 

haar verwijzing naar valse documenten doelt. De processen-verbaal waarvan in de bestreden beslissing 

sprake is, hebben geen betrekking op misdrijven aangaande valse documenten, maar wel op slagen en 

verwondingen, gewone diefstal, bedreigingen met bevel of voorwaarde, en belaging. Ten slotte herhaalt 

de Raad dat het opleggen op zich van het bestreden inreisverbod louter het gevolg is van het feit dat 

aan de verzoekende partij een verwijderingsbeslissing is opgelegd waarin voor het vrijwillig vertrek geen 

enkele termijn is toegestaan (met name de reeds meermaals aangehaalde bijlage 13septies van 25 

februari 2019) en omdat zij een vroegere beslissing tot verwijdering niet heeft uitgevoerd. 

 

Met dit betoog kan de verzoekende partij een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel niet 

aannemelijk maken. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3.3 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden dat tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. 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 negen juli tweeduizend negentien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 


