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 nr. 224 089 van 17 juli 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. KEULEN 

Koningin Astridlaan 77 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 17 april 2019 heeft 

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

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

en Migratie van 29 maart 2019 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering en 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 7 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat J. KEULEN verschijnt voor 

verzoeker en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 29 maart 2019 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. Deze beslissing wordt op 

dezelfde dag ter kennis gebracht aan verzoeker en betreft de eerste bestreden beslissing waarvan de 

motivering luidt als volgt: 

 

“Aan de Heer die verklaart te heten: 

Naam: Z. 

Voornaam: E. 

Geboortedatum: (…)1968 
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Geboorteplaats: 

Nationaliteit: Servië 

In voorkomend geval, ALIAS: 

Z. E. geboren op (…) 1968 nationaliteit Joegoslavië 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, 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 naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

 

X 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten. 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldige inreisstempel 

/verblijfstitel op het moment van zijn arrestatie 

 

X 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan gewone diefstal, feit waarvoor hij op 20/12/2018 door de 

correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 24 

maanden. 

 

Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. 

 

Artikel 74/13 

 

Betrokkene werd gehoord op 02/06/2018 in België. De betrokkene heeft verklaard geen duurzame 

relatie, geen familie en geen kinderen in België te hebben. De betrokkene heeft wel verklaard een zoon 

in Servië te hebben. Gezien deze elementen is het art 8 van het EVRM niet van toepassing. 

 

De betrokkene heeft verklaard medische problemen te hebben. De betrokkene heeft verklaard een 

herseninfart gehad te hebben. Dit zou volgend jaar geopereerd moeten worden. De betrokkene heeft 

verklaard een stent te hebben en problemen te hebben met zijn cholesterol. 

 

Uit het voorgelegde medische dossier kan besloten worden dat er geen medische contra-indicatie 

bestaan voor een vliegtuigreis en dat de noodzakelijke medicatie en specialistische opvolging 

(cardioloog, neuroloog, psychiater) beschikbaar zijn in Servië. 

 

De betrokkene heeft verklaard niet te willen terugkeren naar zijn land van herkomst omwille van zijn 

ziekte en betrokkene verklaart moslim te zijn en angst te hebben voor zijn leven. Echter op 25/07/2018 

heeft betrokkene een verzoek tot internationale bescherming ingediend in België Deze aanvraag werd 

op 09/10/2018 afgesloten door een negatieve beslissing van het CGVS; weigering vluchtelingenstatus 

en weigering subsidiaire bescherming. Gezien deze elementen is het art 3 van het EVRM niet van 

toepassing. 

 

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

de bepalingen van artikel 74/13 

 

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

 

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

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden 
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Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem betekend 

werd op 02/06/2018. 

De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze beslissing(en) heeft uitgevoerd. 

 

X Artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid. 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan gewone diefstal, feit waarvoor hij op 20/12/2018 door de 

correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 24 

maanden. 

 

Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen om de volgende redenen: 

 

Betrokkene kan met zijn/haar eigen middelen niet wettelijk vertrekken. Betrokkene is niet in het bezit van 

de vereiste reisdocumenten op het moment van zijn/haar arrestatie. 

 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn/haar onwettige 

verblijfssituatie zodat een gedwongen verwijdering zich opdringt. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan gewone diefstal, feit waarvoor hij op 20/12/2018 door de 

correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 24 

maanden. 

 

Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. 

 

Er bestaat een risico tot nieuwe schending van de openbare orde. 

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek 

 

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 dat hem betekend 

werd op 02/06/2018 De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze beslissing heeft 

uitgevoerd. 

 

Betrokkene werd gehoord op 02/06/2018 in België. 

 

De betrokkene heeft verklaard medische problemen te hebben. De betrokkene heeft verklaard een 

herseninfart gehad te hebben. Dit zou volgend jaar geopereerd moeten worden. De betrokkene heeft 

verklaard een stent te hebben en problemen te hebben met zijn cholesterol. 

 

Uit het voorgelegde medische dossier kan besloten worden dat er geen medische contra-indicatie 

bestaan voor een vliegtuigreis en dat de noodzakelijke medicatie en specialistische opvolging ( 

cardioloog, neuroloog, psychiater) beschikbaar zijn in Servië. 

 

De betrokkene heeft verklaard niet te willen terugkeren naar zijn land van herkomst omwille van zijn 

ziekte en betrokkene verklaart moslim te zijn en angst te hebben voor zijn leven. Echter op 25/07/2018 

heeft betrokkene een verzoek tot internationale bescherming ingediend in België Deze aanvraag werd 

op 09/10/2018 afgesloten door een negatieve beslissing van het CGVS; weigering vluchtelingenstatus 

en weigering subsidiaire bescherming. Gezien deze elementen is het art 3 van het EVRM niet van 

toepassing. 

  

Vasthouding 
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(…)”  

 

 

Op 29  maart 2019 wordt eveneens de beslissing genomen houdende een inreisverbod voor de termijn 

van 8 jaar, tevens op de zelfde dag ter kennis gebracht. Dit betreft de tweede bestreden beslissing 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten(1):  

Naam: Z. Voornaam: E.  

Geboortedatum: (…)1968  

Geboorteplaats:  

Nationaliteit: Servië  

 

In voorkomend geval, ALIAS: Z. E. geboren op (…)1968 nationaliteit  Joegoslavië  

 

wordt een inreisverbod voor 8 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 naar toe te 

begeven.  

 

De beslissing tot verwijdering van 29/03/2019  gaat gepaard met dit inreisverbod 

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

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

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

 

Overeenkomstig artikel 74/11, §1, vierde lid van de Wet 15/12/1980:  

 

 de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van  acht jaar, omdat de onderdaan 

van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

 

Artikel 74/13  

 

Betrokkene werd gehoord op 02/06/2018 in België.   De betrokkene heeft verklaard geen duurzame 

relatie, geen familie en geen kinderen in België te hebben.  De betrokkene heeft wel verklaard een zoon 

in Servië te hebben.  Gezien deze elementen is het art 8 van het EVRM niet van toepassing.  

 

De betrokkene heeft verklaard medische problemen te hebben. De betrokkene heeft verklaard een 

herseninfart gehad te hebben. Dit zou volgend jaar geopereerd moeten worden.  De betrokkene heeft 

verklaard een stent te hebben en problemen te hebben met zijn cholesterol.   

 

Uit het voorgelegde medische dossier kan besloten worden dat er geen medische contra-indicatie 

bestaan voor een vliegtuigreis en dat de noodzakelijke medicatie en specialistische opvolging ( 

cardioloog, neuroloog, psychiater) beschikbaar zijn in Servië.  

 

De betrokkene heeft verklaard niet te willen terugkeren naar zijn land van herkomst omwille van zijn 

ziekte en betrokkene  verklaart moslim te zijn en angst te hebben voor zijn leven.  Echter op 25/07/2018 

heeft betrokkene een verzoek tot internationale bescherming ingediend in België  Deze aanvraag werd 

op 09/10/2018 afgesloten door een negatieve  beslissing van het CGVS; weigering vluchtelingenstatus 

en weigering subsidiaire bescherming.  Gezien deze elementen is het art 3 van het EVRM niet van 

toepassing.  

 

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

de bepalingen van artikel 74/13 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan gewone diefstal, feit waarvoor hij op 20/12/2018 door de 

correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 24 

maanden.  
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Gezien 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 zeer 

ernstig te verstoren. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het 

handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 8  jaar proportioneel.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het enige middel voert verzoeker de schending aan van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, met name de formele motiveringsplicht, de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang met een schending van artikel 8 van het 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 62 van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) en van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 “juni” 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet 

van 29 juli 1991). Verzoeker betoogt ter adstruering van het middel als volgt: 

 

“Verzoeker meent het volgende middel te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissing: 

 

1) Schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name de formele en de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang met een schending van artikel 62 van 

de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen. 

  

Schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. met name de formele en de materiele 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang met een schending van artikel 8 EVRM, 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juni 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

 

Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, de materiële motiveringsplicht houdt in dat motivering 

moet bestaan uit de juridische en de feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

De motivering moet daarenboven afdoende zijn, dit is draagkrachtig en deugdelijk. 

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed…” 

 

Aan artikel 62 van de Vreemdelingenwet is slechts voldaan wanneer de motivering van de 

administratieve beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St, nr. 43.522, 29 juni 1993, R.A.C.E. 1993) 

en meer bepaald passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St., nr. 53.583, 7 juni 1995, Rev.dr.étr. 1995, 

326) of nog duidelijk, nauwkeurig en ter zake dienend (R.v.St., nr. 42.199,8 maart 1993, RACE. 1993) 

De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepalen het volgende: 

 

"Artikel 2: De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

 

Artikel 3: De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden 

die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn." 

 

Deze wet schrijft dus voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die 

de beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet 

niet enkel weergegeven worden doch daarenboven moet ze ook afdoende zijn, dit wil zeggen 

draagkrachtig en deugdelijk. 

 

Dat in casu de motivering ontoereikend en onvoldoende nauwkeurig is; 
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Dat de bestreden beslissing onvoldoende de feitelijke en juridische overwegingen weergeeft waaraan 

Zij ten grondslag ligt; 

 

Dat verzoeker de schending van de motiveringsplicht inroept in samenhang met de 

zorgvuldigheidsplicht. 

  

Dat het bevel om het grondgebied te verlaten en het inreisverbod gebaseerd is op grond van artikel 7, 

alinea 1,1 en 8 van de Vreemdelingenwet: 

 

-  1° : verzoeker verblijft in het rijk zonder houder te zijn van een geldig paspoort voorzien van een 

geldig visum. 

 

- 3°: verzoeker wordt geacht de openbare ore of nationale veiligheid te kunnen schaden door zijn 

gedrag 

 

Dat verzoeker in het Rijk verblijft zonder geldig paspoort met geldig visum omdat hij in afwachting was 

van de behandeling van de lopende procedure, m.n. zijn asielprocedure. 

 

Dat verwerende partij correct stelt dat verzoeker veroordeeld werd in 20/12/2018 wegens gewone 

diefstal. 

 

Dat verzoeker zijn straf hiervoor uitzat en zodoende geboet heeft voor zijn fouten. 

 

Dat verzoeker geen gevaar is voor de openbare orde of nationale veiligheid nu hij zijn 

verantwoordelijkheid opgenomen heeft voor zijn daden. 

 

Dat uit het medisch dossier van verzoeker blijkt dat hij medische problemen heeft. Hij lijdt immers aan 

een vasculaire encephalopathie en arachnoidale cyste links frontaal in het hoofd waaraan hij de 

toekomst dient geopereerd te worden. Daarnaast heeft hij vorig jaar (dd. 06/04/2018) een hartinfarct 

(NSTEMI) gehad. 

 

Dat er geen zorgvuldig en individueel onderzoek gedaan werd naar de medische toestand van 

verzoeker. Hij zal immers niet van de benodigde specialistische geneeskunde gebruik kunnen maken in 

Servië. 

 

De heenreis zal tevens een enorme belasting uitmaken voor zijn gezondheidstoestand. 

 

Dat verwerende partij stelt dat er geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan op basis van 

art. 74/14, §3,1" en 3° Vreemdelingenwet: er bestaat een risico op onderduiken en de onderdaan van 

een derde land is een bedreiging voor de openbare orde. 

 

Dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat verzoeker op welke manier dan ook een bedreiging vormt 

voorde openbare orde. 

 

Dat geenszins wordt aangetoond dat verzoeker een gevaar zou betekenen voor de openbare orde en 

de rust van de burgers zou verstoren. 

 

Dat er nergens wordt gemotiveerd dat verzoekers gedrag kan vallen onder dwingende redenen van 

openbare veiligheid die de verwijdering kunnen rechtvaardigen. 

 

Op basis van deze beslissing kan men onmogelijk afleiden waarom verzoeker in concreto een gevaar 

zou uitmaken voor de openbare orde. 

 

Dat op dit punt de bestreden beslissing dan ook niet correct en onvoldoende is gemotiveerd De de 

reden beslissing werd evenmin genomen met inachtneming van alle relevante gegevens van het Dat 

verwerende verder geen onderzoek heeft gedaan naar de situatie van concluant en onvoldoende 

rekening heeft gehouden met alle beschikbare elementen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de plicht op 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 derhalve in dat de 
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administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden van de zaak. 

 

Dat de bestreden beslissing op dit punt geen motivering weergeeft daar enkel het wetsartikel wordt 

vermeld. Er is dus een schending van de formele motiveringsplicht in samenhang met een schending 

van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

De bestreden beslissing bevat aldus geen voldoende motivering en komt tekort aan de 

zorgvuldigheidsplicht die men mag verwachten in elk concreet geval. 

 

Verder stelt verwerende partij in het inreisverbod dat de duurtijd van 8 jaar van het inreisverbod 

proportioneel is. 

 

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

zeer ernstig te verstoren. Gelet op al deze elementen en op het belang van de immigratiecontrole en op 

de bescherming van de economische en sociale belangen is een inreisverbod van 8 jaar proportioneel.” 

 

Dat de duurtijd van het inreisverbod en de proportionaliteit ervan ook niet voldoende gemotiveerd Dat uit 

de bestreden beslissing niet kan afgeleid worden waarom precies een inreisverbod van 8 jaar antwoord 

is en waarom dit proportioneel is. Met de gegeven motivering zou men evenzeer kunnen opteren voor 

een inreisverbod van 1 jaar of 2 jaar. 

 

Bijgevolg is de motivering onvoldoende specifiek en pertinent. 

 

Dat zowel het bevel om het grondgebied te verlaten als het inreisverbod dan ook niet behoorlijk en 

Gemotiveerd. De motivering is niet pertinent. De beslissing werd niet genomen met inachtneming van 

alle relevante gegevens van het dossier en schendt dan ook de materiële motiveringsplicht en de 

zorgvuldigheidsplicht.” 

 

2.2 Waar verzoeker de schending aanvoert van de beginselen van behoorlijk bestuur, benadrukt de 

Raad dat het middelonderdeel slechts ontvankelijk is in de mate dat verzoeker de schending aanvoert 

van concrete beginselen. Onder “middel” dient immers conform vaste rechtspraak van de Raad van 

State te worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel of het 

overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij deze rechtsregel of het 

beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 

2 maart 2007, nr. 168.403). 

 

De formele motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 

van de vreemdelingenwet, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 

met de middelen die het recht hem verschaft. Het verplicht de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” 

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, 

waarvan verzoeker eveneens de schending aanvoert, niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in 

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

wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot 

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

 

De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid de verplichting op 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 de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve 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. 
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In de bestreden beslissingen wordt gemotiveerd om welke reden de beslissingen werden opgelegd. In 

de eerste bestreden beslissing wordt wat het bevel om het grondgebied te verlaten onder verwijzing 

naar artikel 7, eerste alinea, 1° vastgesteld dat verzoeker niet in het bezit is van de bij artikel 2 vereiste 

documenten. Dit wordt door verzoeker niet betwist. Hij stelt enkel dat hij in het Rijk verblijft zonder geldig 

paspoort met geldig visum omdat hij in afwachting was van de behandeling van de lopende 

asielprocedure. Dit doet evenwel niets af aan voormelde vaststelling. De asielaanvraag werd reeds op 9 

oktober 2018 afgewezen. Tevens wordt uiteengezet dat verzoeker zich heeft schuldig gemaakt aan 

gewone diefstal, feit waarvoor hij op 20 december 2018 door de correctionele rechtbank van Hasselt 

werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 24 maanden. De gemachtigde besluit op dit 

punt dat gezien de ernst van de feiten, kan worden afgeleid dat verzoeker door zijn gedrag geacht wordt 

de openbare orde te kunnen schaden. Ook wordt een uitgebreide motivering opgenomen in het licht van 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en wordt vervolgens onder verwijzing naar artikel 74/14, § 3, 1° 

en 3° uiteengezet om welke redenen geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan.  

 

In de tweede bestreden beslissing verwijst de bevoegde gemachtigde naar artikel 74/11, § 1, vierde lid  

– het gepaard gaan van de beslissing tot verwijdering met een inreisverbod van 8 jaar omdat de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid – waarna wordt verduidelijkt dat verzoeker zich heeft schuldig gemaakt aan gewone diefstal, 

feit waarvoor hij op 20 december 2018 door de correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld 

tot een definitieve gevangenisstraf van 24 maanden. Gezien de ernst van de feiten, kan naar de mening 

van de gemachtigde worden afgeleid dat verzoeker door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te 

kunnen schaden. De gemachtigde stelt verder dat verzoeker niet heeft getwijfeld om op illegale wijze in 

België te verblijven en om de openbare orde zeer ernstig te verstoren. Hij besluit dat gelet op al deze 

elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde een 

inreisverbod van 8 jaar proportioneel is.  

 

Bijgevolg worden de juridische grondslagen vermeld waarop de bestreden beslissingen worden 

gesteund. De Raad stelt verder vast dat er wordt verwezen naar de specifieke omstandigheden van het 

geval. De determinerende motieven waarop de bestreden beslissingen gebaseerd zijn, worden dan ook 

uitdrukkelijk vermeld. Verzoeker kan niet worden bijgetreden in zijn algemeen betoog dat de motivering 

ontoereikend en onvoldoende nauwkeurig zou zijn. Een schending van de formele motiveringsplicht, van 

artikel 62 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet 

aangetoond. Evenmin blijkt een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in dit kader. 

 

Verzoeker betoogt dat hij inderdaad op 20 december 2018 werd veroordeeld wegens gewone diefstal, 

dat hij zijn straf hiervoor uitzat en zodoende geboet heeft voor zijn fouten. Hij meent dat hij geen gevaar 

is voor de openbare orde of de nationale veiligheid, nu hij zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen. 

 

Nog daargelaten de vraag of verweerder in casu in alle redelijkheid kon stellen dat verzoeker geacht kan 

worden de openbare orde te kunnen schaden, herhaalt de Raad vooreerst dat de bestreden beslissing 

ook verwijst naar artikel 7, alinea 1, 1° van de vreemdelingenwet, het in het Rijk verblijven zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten. Meer specifiek wordt gesteld dat verzoeker niet 

in het bezit is van een geldig paspoort en niet van een geldige inreisstempel/verblijfstitel op het moment 

van zijn arrestatie. Waar verzoeker aangeeft dat hij in het Rijk verbleef zonder geldig paspoort met 

geldig visum omdat hij in afwachting was van de behandeling van de lopende asielprocedure, herhaalt 

de Raad eveneens dat deze procedure reeds op 9 oktober 2018 op negatieve wijze werd afgerond. De 

tweede asielaanvraag dateert van 11 april 2019, zijnde na het nemen van de bestreden beslissing zodat 

hiermee geen rekening kon worden gehouden. Voormeld motief volstaat op zich reeds om de eerste 

bestreden beslissing te schragen, zodat de kritiek van verzoeker slechts een kritiek op een overtollig 

motief betreft en op zich geen afbreuk kan doen aan de wettigheid van de eerste bestreden beslissing.  

 

Wat betreft de reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan, wordt evenmin enkel 

verwezen naar artikel 74/14, § 3, 3° van de vreemdelingenwet, doch ook naar artikel 74/14, § 3, 1 ° van 

de vreemdelingenwet: het bestaan van een risico op onderduiken. Meer bepaald wordt vastgesteld dat 

verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd 

betekend op 2 juni 2018 en dat verzoeker geen bewijs heeft geleverd dat hij deze beslissing heeft 

uitgevoerd. Ook deze motieven worden niet betwist. Bovendien toont verzoeker geen actueel belang 

aan bij zijn kritiek op de afwezigheid van een termijn om het grondgebied te verlaten, nu hij zich thans 

nog steeds op het grondgebied ophoudt en de wettelijke maximum termijn van 30 dagen om het 

grondgebied te verlaten, reeds ruimschoots overschreden is.   
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Verder wijst de Raad erop dat de rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot het begrip 

“openbare orde” in het kader van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

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

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

Terugkeerrichtlijn) relevant is in casu, met name het arrest van 11 juni 2015, Zh en O met nummer C- 

554/13. Het Hof beklemtoont dat de algemene regel is dat een derdelander een passende termijn krijgt 

om vrijwillig gevolg te geven aan de uit het terugkeerbesluit voortvloeiende verplichting tot terugkeer 

(punt 44). Het Hof vervolgt dat artikel 7, lid 4 van de Terugkeerrichtlijn bepaalt dat slechts in bijzondere 

omstandigheden, zoals wanneer er sprake is van een gevaar voor de openbare orde, de lidstaten een 

termijn voor vrijwillig vertrek kunnen vaststellen die korter is dan zeven dagen, en zelfs ervan kunnen 

afzien een dergelijke termijn toe te kennen (zie in die zin arrest El Dridi, C 61/11 PPU, EU:C:2011:268, 

punt 37). Het Hof van Justitie geeft ook aan dat een lidstaat, om zich wegens het bestaan van een 

gevaar voor de openbare orde op de uitzondering in die bepaling te kunnen beroepen, in staat moet zijn 

aan te tonen dat de betrokkene inderdaad een dergelijk gevaar vormt (punt 46). In punt 49 van dit arrest 

stelt het Hof dat: “Ten slotte dienen de lidstaten er volgens overweging 6 van richtlijn 2008/115 voor te 

zorgen dat het beëindigen van illegaal verblijf van derdelanders volgens een billijke en transparante 

procedure geschiedt. Deze overweging vermeldt tevens dat, overeenkomstig de algemene 

rechtsbeginselen van de Unie, besluiten die krachtens die richtlijn worden genomen, per geval moeten 

worden vastgesteld en op objectieve criteria moeten berusten, die zich niet beperken tot het loutere feit 

van illegaal verblijf (zie arrest Mahdi, C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punt 40). In het bijzonder moet, 

zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, het evenredigheidsbeginsel tijdens alle stappen van de bij die 

richtlijn ingestelde terugkeerprocedure worden geëerbiedigd, daaronder begrepen de fase van het 

terugkeerbesluit, in het kader waarvan de betrokken lidstaat zich moet uitspreken over de toekenning 

van een termijn voor vrijwillig vertrek uit hoofde van artikel 7 van die richtlijn (zie in die zin arrest El Dridi, 

C-61/11 PPU, EU:C:2011:68, punt 41).” Vervolgens concludeert het Hof dat een lidstaat het begrip 

“gevaar voor de openbare orde” in de zin van artikel 7, lid 4 van Terugkeerrichtlijn per geval dient te 

beoordelen teneinde na te gaan of de persoonlijke gedragingen van de betrokken derdelander een 

daadwerkelijk en actueel gevaar voor de openbare orde vormen. Wanneer een lidstaat daarbij steunt op 

een algemene praktijk of een vermoeden om vast te stellen dat er sprake is van een dergelijk gevaar, 

zonder dat naar behoren rekening wordt gehouden met de persoonlijke gedragingen van de derdelander 

en met het gevaar dat van die gedragingen uitgaat voor de openbare orde, gaat die lidstaat voorbij aan 

de vereisten die voortvloeien uit een individueel onderzoek van het betrokken geval en uit het 

evenredigheidsbeginsel. Het Hof stelt dat daaruit volgt dat het enkele feit dat een derdelander wordt 

verdacht van het plegen van een naar nationaal recht als misdrijf strafbaar gesteld feit of daarvoor is 

veroordeeld, op zich geen rechtvaardiging kan vormen dat deze derdelander wordt beschouwd een 

gevaar voor de openbare orde te zijn in de zin van artikel 7, lid 4 van de Terugkeerrichtlijn. Aldus blijkt 

dat een overtreding van een strafbepaling weliswaar in strijd is met de openbare orde maar dit niet 

betekent dat elke overtreding automatisch ook een gevaar voor de openbare orde oplevert. Hieruit volgt 

dat bij gevaar voor de openbare orde ‘naast de verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke 

wetsovertreding plaatsvindt, sprake is van een actuele en voldoende ernstige bedreiging die een 

fundamenteel belang van de samenleving aantast’.  

 

De vaststelling van een actuele bedreiging vereist in regel dat de betrokken vreemdeling een neiging 

vertoont om een crimineel gedrag in de toekomst voort te zetten, vol te houden of te herhalen (HvJ 22 

mei 2012, C-348/09, P.I., pt. 30; Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2016-2017, DOC 54 2215/001, 

p. 24). Het is aan de nationale overheden, in casu de gemachtigde, om in elk afzonderlijk geval te 

(be)oordelen of het gedrag van de betrokken vreemdeling een gevaar voor nieuwe ernstige verstoringen 

van de openbare orde of nationale veiligheid oplevert, wat desgevallend een onderzoek naar het risico 

van recidive kan omvatten. De gemachtigde moet derhalve zijn besluit baseren op een inschatting van 

het toekomstig gedrag van de betrokken vreemdeling en dit aan de hand van de objectieve elementen 

zoals deze voorliggen op het ogenblik dat hij een beslissing neemt en die blijken uit het administratief 

dossier. Hierbij wijst de Raad wel op het feit “dat het ook mogelijk is dat het enkele feit van het 

voorafgaand gedrag voldoet aan de voorwaarden voor een dergelijke bedreiging van de openbare orde” 

(HvJ 27 oktober 1977, C-30/77, Bouchereau, pt. 29). In deze zin heeft ook het EHRM geoordeeld dat in 

sommige gevallen de ernst van een misdrijf op zichzelf genoeg kan zijn om een beperkende 

verblijfsmaatregel of verwijderingsmaatregel te rechtvaardigen (EHRM 20 september 2011, nr. 8000/08, 

A.A. v. Verenigd Koninkrijk, § 63). Bij het beoordelen van een bedreiging voor de openbare orde moet 

dus rekening worden gehouden met de aard en ernst van de strafbare feiten, het aantal strafbare feiten 

en de veroorzaakte schade. Indien dit bijzonder ernstig is, kan dit volstaan om ook het actueel karakter 

van de bedreiging aan te tonen. 
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In casu leidt de gemachtigde in beide beslissingen het bestaan van een bedreiging voor de openbare 

orde af uit het gegeven dat verzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan gewone diefstal, feit waarvoor hij 

op 20 december 2018 door de correctionele rechtbank van Hasselt werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 24 maanden. Verzoeker kan dan ook niet overtuigen waar hij voorhoudt dat 

nergens wordt gemotiveerd waarom verzoeker een bedreiging vormt voor de openbare orde. Er wordt 

verwezen naar de door de verzoeker gepleegde feiten, de strafmaat en de redenen waarom de 

verzoeker door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden, met name de recente 

veroordeling op 20 december 2018, de ernst van de feiten en wat het inreisverbod betreft ook de 

afwezigheid van twijfel om op illegale wijze in België te verblijven en de openbare orde zeer ernstig te 

verstoren, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde. 

 

In deze omstandigheden kan verzoeker bezwaarlijk voorhouden dat hij geen actuele en reële ernstige 

bedreiging vormt voor de openbare orde. De gemachtigde vermocht derhalve in voorliggende zaak 

verzoeker een inreisverbod op te leggen. De gemachtigde heeft uiteengezet waarom hij van oordeel 

was dat verzoeker een inreisverbod dient opgelegd te worden voor een duur van acht jaar. Hij heeft 

hierbij verwezen naar de aard van de door verzoeker gepleegde feiten en de strafmaat. Het gegeven dat 

verzoeker zijn straf uitzat, verhindert de gemachtigde niet om op basis van de vastgestelde feiten op 

verblijfsrechtelijk vlak maatregelen te nemen en te oordelen dat hij door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. Verweerder dient ook niet motiveren waarom hij niet opteert voor 

een inreisverbod van minder dan acht jaar.  

 

Verzoeker betoogt verder dat uit zijn medisch dossier blijkt dat hij medische problemen heeft. Hij lijdt 

immers aan vasculaire encephalopathie en arachnoidale cyste links frontaal in het hoofd waaraan hij in 

de toekomst geopereerd dient te worden. Tevens, zo stelt hij verder, heeft hij vorig jaar op 6 april 2018 

een hartinfarct (NSTEMI) gehad. Verzoeker meent dat er geen zorgvuldig en individueel onderzoek 

gedaan werd naar zijn medische toestand. Hij zal immers niet van de benodigde specialistische 

geneeskunde gebruik kunnen maken in Servië en de heenreis zal tevens een enorme belasting 

uitmaken voor zijn gezondheidstoestand, aldus verzoeker. 

 

Verzoeker gaat echter voorbij aan de motieven van de bestreden beslissingen waarin wordt uiteengezet:  

 

“De betrokkene heeft verklaard medische problemen te hebben. De betrokkene heeft verklaard een 

herseninfart gehad te hebben. Dit zou volgend jaar geopereerd moeten worden. De betrokkene heeft 

verklaard een stent te hebben en problemen te hebben met zijn cholesterol. 

 

Uit het voorgelegde medische dossier kan besloten worden dat er geen medische contra-indicatie 

bestaan voor een vliegtuigreis en dat de noodzakelijke medicatie en specialistische opvolging 

(cardioloog, neuroloog, psychiater) beschikbaar zijn in Servië. 

 

De betrokkene heeft verklaard niet te willen terugkeren naar zijn land van herkomst omwille van zijn 

ziekte en betrokkene verklaart moslim te zijn en angst te hebben voor zijn leven. Echter op 25/07/2018 

heeft betrokkene een verzoek tot internationale bescherming ingediend in België Deze aanvraag werd 

op 09/10/2018 afgesloten door een negatieve beslissing van het CGVS; weigering vluchtelingenstatus 

en weigering subsidiaire bescherming. Gezien deze elementen is het art 3 van het EVRM niet van 

toepassing.” 

 

Door louter opnieuw te verwijzen naar zijn medische toestand en bijgevolg louter aan te geven het niet 

eens te zijn, kan verzoeker de motieven niet aan het wankelen brengen. Met zijn betoog toont verzoeker 

dan ook niet aan dat de motivering niet afdoende zou zijn, noch dat de bestreden beslissing niet zou 

stoelen op een correcte feitenvinding of dat geen voldoende individueel onderzoek zou hebben 

plaatsgevonden. Daar waar verzoeker met zijn kritiek blijk geeft van een andere feitelijke beoordeling 

van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, dient erop gewezen te worden dat het 

onderzoek van deze andere beoordeling de Raad uitnodigt tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen 

echter niet tot zijn bevoegdheid behoort.  

 

Artikel 8 van het EVRM, waarvan verzoeker slechts in de hoofding van het middel de schending 

aanvoert, bepaalt het volgende:  

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  
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2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang  

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming  

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen.” 

 

Verzoeker zet evenwel niet in concreto uiteen waaruit zijn beschermenswaardig “privé leven, zijn 

gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling” zou bestaan, laat staan dat hij dit aantoont. Bovendien gaat 

verzoeker opnieuw voorbij aan de concrete motieven van de bestreden beslissingen, hieruit blijken 

daarenboven zijn eigen verklaringen die hij bijgevolg niet betwist: “Betrokkene werd gehoord op 

02/06/2018 in België. De betrokkene heeft verklaard geen duurzame relatie, geen familie en geen 

kinderen in België te hebben. De betrokkene heeft wel verklaard een zoon in Servië te hebben. Gezien 

deze elementen is het art 8 van het EVRM niet van toepassing.” Een schending van artikel 8 van het 

EVRM wordt dan ook niet wordt aangetoond. 

 

Verzoeker zet ook niet in concreto uiteen met welke beschikbare elementen geen rekening zou zijn 

gehouden of naar welke situatie geen onderzoek zou zijn gedaan. Verzoeker slaagt er met zijn betoog 

niet in afbreuk te doen aan de bevindingen van de gemachtigde die op zijn beurt niet enkel naar de 

wetsartikelen heeft verwezen zoals verzoeker voorhoudt. Verzoekers betoog doet blijken van een 

andere beoordeling van de zaak maar verzoeker maakt hiermee niet aannemelijk dat de gemachtigde 

bij het treffen van de bestreden beslissingen bepaalde pertinente gegevens veronachtzaamd heeft die 

maken dat de thans bestreden beslissingen kennelijk onredelijk zijn en maakt hiermee evenmin 

aannemelijk dat de in casu genomen maatregel niet in verhouding staat met het beoogde doel, dit is de 

bescherming van de openbare orde.  

 

Het middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen.  

 

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 zeventien juli tweeduizend negentien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


