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 nr. 223 814 van 9 juli 2019 

in de zaak RvV x / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 10 mei 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 11 april 2019 tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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 5 juni 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juni 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker wordt op 11 december 2018 aangehouden en vastgehouden op verdenking van teelt van 

verdovende middelen in vereniging.  

 

Verzoeker vult op 3 januari 2019 de zogenaamde “vragenlijst” in het kader van zijn hoorrecht in.  

 

Op 11 april 2019 wordt verzoeker door de correctionele rechtbank te Antwerpen veroordeeld tot een 

niet-definitieve gevangenisstraf van twee jaar, met uitstel van vijf jaar, wegens inbreuken op de drugs-

wetgeving. Op dezelfde datum wordt verzoeker in vrijheid gesteld uit de gevangenis van Antwerpen.  
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Op 11 april 2019 neemt de verwerende partij een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Verzoeker dient hiertegen een beroep in, gekend onder rolnummer 

232 521. Het beroep wordt door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verworpen 

bij arrest nr. 223 813 van 9 juli 2019.  

 

Op 11 april 2019 neemt de verwerende partij eveneens een beslissing tot het opleggen van een 

inreisverbod van drie jaar (bijlage 13sexies).  

Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“INREISVERBOD  

 

Aan de Heer,(1): Naam: [C.], Voornaam: [A.] Geboortedatum: […]1989 Geboorteplaats: [F.] Nationaliteit: 

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

grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de 

documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven.  

 

De beslissing tot verwijdering van 11.04.2019 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; 

 

  

 

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 in de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht ingevuld op 03.01.2019 sinds een tweetal 

weken in België te verblijven.  

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

trachten te regulariseren.  

 

Betrokkene heeft de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht ingevuld op 03.01.2019. Hij verklaart 

geen duurzame relatie te hebben in België, noch minderjarige kinderen. Hij heeft geen gezondheids-

problemen en blijkt een terugkeer naar zijn land van oorsprong niet te vrezen.  

Artikelen 3 en 8 van het EVRM zijn in onderhavige beslissing dus niet van toepassing. Bijgevolg heeft 

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

van artikel 74/13.  

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd.  

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

 

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 in de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht ingevuld op 03.01.2019 sinds een tweetal 

weken in België te verblijven.  

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

trachten te regulariseren.  

 

Betrokkene heeft de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht ingevuld op 03.01.2019. Hij verklaart 

geen duurzame relatie te hebben in België, noch minderjarige kinderen. Hij heeft geen gezondheids-

problemen en blijkt een terugkeer naar zijn land van oorsprong niet te vrezen. Artikelen 3 en 8 van het 

EVRM zijn in onderhavige beslissing dus niet van toepassing. Bijgevolg heeft de gemachtigde van de 

Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de bepalingen van artikel 74/13.  

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake verdovende middelen, 

feit(en) waarvoor hij op 11.04.2019 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeeld werd 
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tot een niet-definitieve gevangenisstraf van 2 jaar (5 jaar uitstel voor wat de voorhechtenis overtreft) 

Gezien de maatschappelijke impact en de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.  

 

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

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

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

  

Verzoeker keerde inmiddels zelf terug naar zijn land van herkomst, Albanië.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan verzoeker 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 te zijnen laste te leggen. 

 

2.2. De Raad merkt ter terechtzitting op dat de verwerende partij twee nota’s met opmerkingen heeft 

ingediend. De verwerende partij doet ter zitting afstand van de nota die namens haar werd ingediend 

door advocaat E. Matterne.  

Zij volhardt in de nota die werd overgemaakt door een ambtenaar van haar eigen diensten.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een tweede middel voert verzoeker onder meer 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 het zorgvuldigheidsbeginsel en van 

de materiële motiveringsverplichting.  

De kern van zijn betoog is dat uit de gegeven motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de 

verwerende partij bij het bepalen van de exacte duurtijd van het inreisverbod kennelijk geen rekening 

heeft gehouden met een aantal omstandigheden eigen aan zijn geval.  

 

3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorg-

vuldige 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). Bijgevolg dient de overheid zich op afdoende wijze te 

informeren over alle relevante elementen en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van 

het dossier deugdelijk worden onderzocht, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen (RvS 11 juni 

2002, nr. 107.624; RvS 22 november 2012, nr. 221.475).   

 

De Raad benadrukt daarenboven dat in casu de bestreden beslissing geen uitspraak doet over een door 

de bestuurde gevraagd voordeel waarbij de administratie kan veronderstellen dat zij over alle nuttige 

gegevens beschikt om tot een oordeel te komen. Bijgevolg komt het aan de administratie toe om alle 

nuttige informatie te vergaren alvorens een zwaarwichtige beslissing, zoals het opleggen van een 

inreisverbod voor de duur van drie jaar, te treffen. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van deze 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 aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht wordt 

onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, 

waarop de bestreden beslissing steunt.   

3.3. Het bestreden inreisverbod wordt opgelegd in uitvoering van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet, omdat verzoeker geen enkele termijn voor vrijwillig vertrek is toegestaan.  

Deze vaststelling vindt steun in het bevel om het grondgebied te verlaten 11 april 2019. In dit bevel werd 

op basis van artikel 74/14, § 3, 1° en 3° van de Vreemdelingenwet een afwezigheid van termijn om het 

grondgebied te verlaten vastgesteld omdat voor verzoeker een risico op onderduiken bestond en hij 

werd geacht een gevaar te zijn voor de openbare orde. 

Uit de duidelijke bewoordingen van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet volgt dat 

de verwerende partij verplicht is een inreisverbod van maximum drie jaar op te leggen “indien voor het 
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vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan”. Deze verplichting tot het opleggen van een inreis-

verbod is conform artikel 11 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: Terugkeerrichtlijn), 

waarvan artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet de omzetting vormt. 

3.4. Uit de bewoordingen ervan blijkt dat het bestreden inreisverbod niet is beperkt tot het Belgische 

grondgebied. De draagwijdte ervan strekt zich uit tot het grondgebied van de staten die het Schengen-

acquis ten volle toepassen, tenzij verzoeker beschikt over de documenten die vereist zijn om zich er 

naar toe te begeven.  

Dit is ook conform de doelstelling van de Terugkeerrichtlijn zoals beschreven in overweging 14: “Het 

effect van nationale terugkeermaatregelen moet een Europese dimensie krijgen, door middel van een 

inreisverbod dat de betrokkene de toegang tot en het verblijf op het grondgebied van alle lidstaten 

ontzegt.” 

Een inreisverbod ontzegt aldus de toegang tot alle lidstaten. Inreisverboden zijn bindend voor alle 

lidstaten die aan de Terugkeerrichtlijn zijn gebonden en worden bovendien in het Schengen Informatie-

systeem geregistreerd (d.w.z. alle EU-lidstaten, uitgezonderd het VK en Ierland, plus Zwitserland, 

Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). 

3.5. Het is niet betwist dat de verwerende partij over een discretionaire bevoegdheid beschikt bij het 

bepalen van de duur van het inreisverbod. Evenwel moet, overeenkomstig het eerste lid van artikel 

74/11, § 1 van de Vreemdelingenwet,  de duur van het inreisverbod worden vastgesteld “door rekening 

te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval”.  

In de parlementaire voorbereiding wordt inzake artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, als omzetting 

van artikel 11 van de Terugkeerrichtlijn, 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” (Parl.St. Kamer, 2011-2012, 

nr. 53K1825/001, 23). 

Artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet vereist bij het bepalen van de duur van het 

inreisverbod aldus een individueel onderzoek naar alle omstandigheden eigen aan het geval alsook een 

evenredige afweging van deze omstandigheden.  

Opdat de verplichting tot het voeren van een individueel onderzoek in het kader van artikel 74/11, §1, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet een nuttig effect kent, dient de verwerende partij zich te 

vergewissen van “de specifieke omstandigheden van elk geval” vóór zij overgaat tot de beoordeling 

omtrent de duur van het opgelegde inreisverbod. 

Uit de beslissing aangaande het bepalen van de duur van het inreisverbod moet dit onderzoek naar of 

afweging van de specifieke omstandigheden van het geval blijken (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

Hoewel de verwerende partij niet moet motiveren waarom er niet voor een kortere termijn wordt 

gekozen, is er overeenkomstig artikel 74/11, § 1 van de Vreemdelingenwet wel een specifieke 

motivering vereist die de gekozen de duur van het opgelegde inreisverbod afdoende verantwoordt (cf. 

RvS 26 juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900; RvS 22 maart 2016, nrs. 234.225, 234.228, 234.229, 

234.230, 234.231 en 234.233). De discretionaire bevoegdheid inzake het bepalen van de duur van het 

inreisverbod impliceert derhalve een nauwgezette motiveringsplicht.  

3.6. In casu wordt de duur van het bestreden inreisverbod vastgesteld op drie jaar. Er wordt hierover 

gemotiveerd als volgt: 

“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 in de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht ingevuld op 03.01.2019 sinds een tweetal 

weken in België te verblijven.  

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

trachten te regulariseren.  

 

Betrokkene heeft de vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht ingevuld op 03.01.2019. Hij verklaart 

geen duurzame relatie te hebben in België, noch minderjarige kinderen. Hij heeft geen gezondheids-

problemen en blijkt een terugkeer naar zijn land van oorsprong niet te vrezen. Artikelen 3 en 8 van het 

EVRM zijn in onderhavige beslissing dus niet van toepassing. Bijgevolg heeft de gemachtigde van de 

Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de bepalingen van artikel 74/13.  
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Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake verdovende middelen, 

feit(en) waarvoor hij op 11.04.2019 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen veroordeeld werd 

tot een niet-definitieve gevangenisstraf van 2 jaar (5 jaar uitstel voor wat de voorhechtenis overtreft) 

Gezien de maatschappelijke impact en de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.  

 

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

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

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

 

Uit deze motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij haar onderzoek naar de 

omstandigheden van het individueel geval van verzoeker in casu heeft beperkt tot zijn illegale 

verblijfsstatus in België, hetgeen verzoeker verklaard heeft in het kader van zijn hoorrecht op 3 januari 

2019 en de aanwezige elementen van openbare orde. De verwerende partij concludeert daaruit dat in 

casu een inreisverbod van drie jaar proportioneel is. 

3.7. De vraag die zich in casu stelt is of de verwerende partij de duur van het inreisverbod heeft 

vastgesteld door een zorgvuldig onderzoek te voeren naar alle specifieke omstandigheden eigen aan 

het geval van de verzoeker, conform artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet. 

Verzoeker voert immers aan dat de verwerende partij bepaalde specifieke omstandigheden van zijn 

geval niet in acht heeft genomen bij het bepalen van de duur van het opgelegde inreisverbod. In het 

bijzonder werd er geen rekening gehouden met het gegeven dat hij een duurzame relatie heeft met 

mevrouw C.E. van Albanese nationaliteit die studente is aan de universiteit in Milaan en een legaal 

verblijf aldaar heeft. Verzoeker wijst er op dat het inreisverbod ook uitwerking heeft in Italië. Verzoeker 

wijst erop dat door het inreisverbod het hem onmogelijk wordt gemaakt om gebruik te maken van de 

vrijstelling van visumplicht die Albanese onderdanen genieten en dit gedurende drie jaar. Deze 

beslissing heeft ook gevolgen in Italië, hetgeen een zware impact heeft op verzoekers leven daar het 

hem onmogelijk wordt gemaakt om zijn vriendin in Italië te bezoeken gedurende drie jaar. Verzoeker 

voegt bij zijn verzoekschrift een bewijs van inschrijving van zijn vriendin aan de universiteit van Milaan, 

een kopie van de Italiaanse verblijfskaart van zijn vriendin en enkele foto’s van zichzelf en zijn vriendin.  

De Raad stelt vast dat de verwerende partij in haar nota met opmerkingen niet uitdrukkelijk betwist dat 

mevrouw C.E. de vriendin is van verzoeker, dat zij aan de universiteit van Milaan studeert en daar een 

legaal verblijf heeft. 

 

In het administratief dossier bevindt zich een nota van 15 januari 2019 van de dienst identificatie 

gevangenen (DID) waaruit blijkt dat verzoeker tijdens zijn vasthouding bezoek heeft ontvangen van 

mevrouw C.E., die als “vriendin” wordt aangemerkt. Verzoekers betoog in zijn verzoekschrift vindt aldus 

steun in de stukken van het administratief dossier.  

 

3.8. In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij:  

“Waar verzoekende partij aanhaalt dat niet alle elementen werden beoordeeld voor de motivering over 

de termijn, kan opgemerkt worden dat volgens artikel 74/11, §1 lid niet bepaald wordt dat de minister of 

zijn gemachtigde moet motiveren waarom er een bepaalde termijn van inreisverbod wordt opgelegd en 

geen minder lange termijn, alleen dat de beslissing van verwijdering gepaard gaat met een inreisverbod 

van maximum drie jaar indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of indien een 

vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. Er wordt wel vermeld in artikel 74/11 dat er 

rekening dient gehouden te worden met de specifieke omstandigheden van elk geval. Uit de beslissing 

aangaande het bepalen van de duur van het inreisverbod moet derhalve een onderzoek naar of 

afweging van de specifieke omstandigheden van het geval blijken (cf. RvS nr. 227.900 dd. 26 juni 2014). 

Derhalve is een specifieke motivering vereist die de gekozen duur van het opgelegde inreisverbod 

verantwoordt (RvS nrs. 272.898 en 227.900 dd. 26 juni 2013). Dit betekent echter niet dat de 

gemachtigde van de Minister moet motiveren waarom niet voor een kortere termijn wordt gekozen 

(R.v.V. nr. 163 926 van 11 maart 2016).In casu werd de bestreden beslissing als volgt gemotiveerd: 

(…)  

Er werd dus rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van het dossier, zoals zijn 

verklaringen en zijn veroordeling. Dat er niets vermeld werd in de bestreden beslissing over de partner 

in Italië, kan niet weerhouden worden gezien verzoeker dit gegeven nooit kenbaar heeft gemaakt aan de 
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verwerende partij, zodat het de verwerende partij niet ten kwade kan worden geduid hiermee geen 

rekening te hebben gehouden. Verzoeker heeft helemaal niets vermeld over zijn partner in het hoorrecht 

van 03-01-2019 (zie bijlage 1). Dat er geen rekening is gehouden met de concrete omstandigheden die 

aanleiding hebben gegeven tot de veroordeling van verzoeker, kan niet worden weerhouden gezien 

verzoeker niet verduidelijkt welke concrete omstandigheden dit precies zijn, en hoe dit element kon 

leiden tot een andere beslissing. (…) Verzoeker haalt in het verzoekschrift aan dat hij een duurzame 

relatie heeft met mevrouw C.E., student in Italië met de Albanese nationaliteit, en door de bestreden 

beslissing hij haar onmogelijk kan opzoeken in Italië gedurende drie jaar. Hier kan ten eerste opgemerkt 

worden dat verzoeker helemaal niets vermeld heeft over zijn partner in het hoorrecht van 03-01-2019 

(zie bijlage 1). De verwerende partij was hiervan dus niet op de hoogte. Ten tweede kan opgemerkt 

worden dat zij zelf aantonen dat een tijdelijke scheiding geen probleem is gezien hij woont in Albanië en 

zij student is in Italië, daargelaten de vraag of er sprake is van een duurzaam geloofwaardig 

gezinsleven. Ten derde wordt niet aangetoond dat zijn partner hem niet kan bezoeken in Albanië, of dat 

zij hun gezinsleven niet elders kunnen verderzetten, bv in Albanië. Er worden geen hinderpalen 

aangetoond om het gezinsleven elders verder te zetten. Ten slotte kunnen zij gebruik maken van de 

moderne communicatiemiddelen om contact te onderhouden.” 

De verwerende partij benadrukt aldus in haar nota dat verzoeker zijn relatie met zijn vriendin, die legaal 

in Italië verblijft, nooit kenbaar heeft gemaakt nu hij dit niet heeft vermeld in het kader van de uitoefening 

van zijn hoorrecht op 3 januari 2019. Het kan verwerende partij dan ook niet worden aangewreven met 

deze omstandigheid geen rekening te hebben gehouden.  

 

De raadsman van verzoeker repliceert tijdens de terechtzitting dat alle vragen die verzoeker werden 

gesteld in het kader van zijn hoorrecht enkel betrekking hadden op zijn belangen in België, terwijl zijn 

belang in Italië ligt. 

 

3.9. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 3 januari 2019 werd gehoord door de 

verwerende partij op basis van een vragenlijst. In het administratief dossier steekt enkel een Albanese 

versie van deze vragenlijst, maar verwerende partij voegt bij haar nota een Nederlandstalige versie. De 

vragen in deze vragenlijst zijn de volgende: 

“ 1. Sinds wanneer bent u in België?  

2. Op welke manier ben u naar België gekomen?  

3. Bent u nog in het bezit van reisdocumenten?  

4. Heeft u een ziekte die u belemmert te reizen of naar uw herkomstland terug te keren? 

5. Vraag voor vrouwen: bent u zwanger? 

6. Heeft u een duurzame relatie in België?  

7.Heeft u familie in België?  

8. Heeft u minderjarige kinderen in België? 

9. Heeft u redenen waarom u niet naar uw eigen land kan terugkeren?” 

Uit het bestreden inreisverbod blijkt voorts dat de verwerende partij deze vragen heeft gesteld in het 

kader van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet maar deze wetsbepaling is enkel van toepassing 

wanneer de verwerende partij een verwijderingsbeslissing neemt.   

Gelet op de gestelde vragen, kan de raadsman van verzoeker worden bijgetreden in de vaststelling dat 

de vragen die hem werden gesteld in het kader van zijn hoorrecht zich beperkten tot zijn belangen in 

België, die hij alle negatief beantwoordde.  

Evenwel, aangezien het opgelegde inreisverbod zich uitstrekt tot alle staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen, waaronder Italië, mag de verwerende partij zich bij haar onderzoek niet beperken tot 

die specifieke omstandigheden die enkel betrekking hebben op België. Anderszins oordelen, doet 

afbreuk aan het nuttig effect van artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet en miskent de 

EU-brede werking van het inreisverbod en de implicaties ervan. Er blijkt uit het administratief dossier niet 

dat verzoeker de mogelijkheid had om gehoord te worden over zijn belangen in andere lidstaten waarop 

een eventueel inreisverbod ook van toepassing kan zijn. 

Door het individueel onderzoek naar de specifieke omstandigheden van verzoeker te beperken naar zijn 

belangen in België, wordt de in artikel 74/11, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet vervatte onder-
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zoeksplicht, die inhoudt dat rekening wordt gehouden met de “specifieke omstandigheden van elk 

geval”, zinledig gemaakt.  

Deze handelwijze van de verwerende partij, waarbij de vreemdeling niet de mogelijkheid wordt geboden 

om alle specifieke elementen eigen aan zijn geval kenbaar te maken die van invloed kunnen zijn op de 

duur van een opgelegd inreisverbod dat een EU-brede werking heeft, geeft allerminst blijk van een 

zorgvuldig handelen en een zorgvuldige voorbereiding van de bestreden beslissing. Er wordt aan 

herinnerd dat in het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel het aan de verwerende partij toekomt om alle 

nuttige informatie te vergaren alvorens een zwaarwichtige beslissing, zoals het opleggen van een 

inreisverbod en het bepalen van de duur ervan, te treffen.  

 

3.10. De Raad stelt vast dat de relatie van verzoeker met zijn vriendin die legaal in Italië verblijft, onmis-

kenbaar een element kan vormen dat een specifieke omstandigheid uitmaakt die het individueel geval 

van verzoeker kenmerkt en dat bijgevolg relevant kan zijn in het kader van het besluitvormingsproces 

inzake het opleggen van een inreisverbod, in het bijzonder bij het bepalen van de geldingstermijn 

hiervan.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verwerende partij niet is tegemoetgekomen aan de op haar rustende 

individuele onderzoeksplicht, gelet op de beperkte vraagstelling in het kader van verzoekers hoorrecht. 

De afweging van de specifieke omstandigheden van verzoeker bij het bepalen van de duur van het 

inreisverbod is daardoor onvolledig. Bijgevolg heeft de bestreden beslissing geen deugdelijke materiële 

grondslag. Het vastgestelde illegaal verblijf van verzoeker en de elementen van openbare orde zijn 

weliswaar zeer zwaarwichtige elementen – dat valt niet te ontkennen – maar een afweging veronderstelt 

dat alle relevante specifieke omstandigheden van verzoeker, en dus ook deze die betrekking hebben op 

zijn belang in Italië, in de weegschaal worden gelegd, quod non. De Raad kan niet zelf tot deze 

beoordeling en belangenafweging overgaan zonder zich in de plaats van het bestuur te stellen. 

 

3.11. In de verweernota wordt nog aangehaald dat verzoeker zelf aantoont dat een tijdelijke scheiding 

geen probleem is gezien hij in Albanië woont en zijn vriendin student is in Italië, daargelaten de vraag of 

er sprake is van een duurzaam geloofwaardig gezinsleven, alsook dat niet is aangetoond dat zijn 

partner hem niet kan bezoeken in Albanië, of dat zij hun gezinsleven niet elders kunnen verderzetten, 

bijvoorbeeld in Albanië. Er worden volgens verwerende partij geen hinderpalen aangetoond om het 

gezinsleven elders verder te zetten en zij wijst er nog dat zij gebruik kunnen maken van de moderne 

communicatiemiddelen om contact te onderhouden. 

De Raad stelt vast dat dit betoog van verwerende partij neerkomt op een zekere beoordeling en 

afweging waarvan voor het eerst blijk wordt gegeven in de nota. Daardoor maakt dit betoog een a 

posteriori motivering uit die niet is terug te vinden in de bestreden beslissing zodat de wapengelijkheid 

onder de gedingpartijen in het gedrang wordt gebracht (RvS 25 januari 2010, nr. 199.865) en dit 

verzoeker de mogelijkheid ontneemt om zijn beroepsrecht ter zake naar behoren uit te oefenen (cf. HvJ 

11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, ptn 38 en 59). Door a posteriori te pogen een onderzoek te 

voeren en een afweging te maken van alle specifieke omstandigheden die het individueel geval van 

verzoekende partij kenmerken, zoals artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet vereist, 

wordt de hierboven vastgestelde schending door de verwerende partij niet rechtgezet (cf. RvS 28 

oktober 2008, nr. 187.420).  

 

3.12. Het middel is, in zoverre het is gestoeld op de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de 

materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 74/11, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, 

gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Een onderzoek van 

de overige onderdelen van het middel dringt zich bijgevolg niet op 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 11 april 2019 tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen juli tweeduizend negentien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


