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 nr. 227 372 van 11 oktober 2019 

in de zaak RvV x / II 

 

 

 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 IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 29 juli 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 1 juli 2019 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies), aan de verzoekende partij ter kennis 

gebracht op 1 juli 2019. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, wordt op 21 mei 2014 aangetroffen in 

illegaal verblijf. 

 

Bij vonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen van 14 juli 2014 wordt verzoeker veroordeeld tot 

één jaar gevangenisstraf met uitstel voor drie jaar, wegens inbreuken op de wetgeving inzake drugs. 

 

Op 14 juli 2014 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 
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Op 2 november 2015 wordt verzoeker aangetroffen in illegaal verblijf. 

 

Op 2 november 2015 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten en een inreisverbod voor drie jaar. 

 

Bij vonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen van 2 maart 2016 wordt verzoeker veroordeeld 

tot een gevangenisstraf van achttien maanden wegens inbreuk op de wetgeving inzake drugs. 

 

Op 17 juni 2016 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel genomen om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 1 juli 2019 wordt verzoeker aangetroffen in illegaal verblijf, er wordt een administratief verslag 

vreemdelingencontrole opgesteld. 

 

Op 1 juli 2019 wordt verzoeker gehoord. 

 

Op 1 juli 2016 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel genomen om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Het beroep tegen deze beslissing is 

gekend onder het rolnummer 235 363. 

 

Op 1 juli 2019 wordt ten opzichte van verzoeker een inreisverbod genomen (bijlage 13sexies). Dit is de 

bestreden beslissing. 

 

“INREISVERBOD  

Betrokkene werd gehoord door de politie van Antwerpen op 1.07.2019 en in deze beslissing werd 

rekening gehouden met zijn verklaringen.  

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

Naam : E. K.  

voornaam : A.  

geboortedatum : (…) 1987  

geboorteplaats : I.  

nationaliteit : Marokko  

In voorkomend geval, alias:  

wordt een inreisverbod voor 6 jaar opgelegd, voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied 

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

die vereist zijn om er zich naar toe te begeven.  

De beslissing tot verwijdering van 1.07.2019 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: 

  

 

Er bestaat een risico op onderduiken:  

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. Betrokkene 

beweert sinds 2009 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op 

de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren.  

 

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

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

gebruikt of fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt. Betrokkene maakte gebruik van een 

alias, namelijk B. S., geboren op (…) 1988, onderdaan van Tunesië. Zijn echte identiteit blijkt echter E. 

K. A. te zijn, Marokkaans onderdaan, en geboren op (…) 1987.  
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3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. Betrokkene heeft zich niet 

aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 15/12/1980 bepaalde termijn en 

levert geen bewijs dat hij op hotel logeert.  

 

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

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die hem 

betekend werden op 14.07.2014, 3.11.2015 en op 17.06.2016. Deze vorige beslissingen tot verwijdering 

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

beslissing.  

 

Betrokkene heeft tijdens zijn verblijf in België niet nagelaten inbreuken te plegen op de openbare orde. 

Uit informatie van de politie blijkt dat ten laste van betrokkene volgende processen verbaal werden 

opgemaakt:  

  

  

 

Op 14.07.2014 werd betrokkene door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 1 jaar met uitstek van 3 jaren behalve de voorlopoge hechtenis wegens 

Verdovende middelen : bezit zonder vergunning : handel : vervaardiging zonder vergunning een daad 

van deelneming zijnde aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging.  

 

Gezien het karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt 

de openbare orde te kunnen schaden.  

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd.  

 

Zes jaar  

 

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

 

van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde  

 

Betrokkene heeft tijdens zijn verblijf in België niet nagelaten inbreuken te plegen op de openbare orde.  

 

Uit informatie van de politie blijkt dat ten laste van betrokkene volgende processen verbaal werden 

opgemaakt:  

 en uitvoer van drugs  

  

 

Op 14.07.2014 werd betrokkene door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 1 jaar met uitstek van 3 jaren behalve de voorlopoge hechtenis wegens 

Verdovende middelen : bezit zonder vergunning : handel : vervaardiging zonder vergunning een daad 

van deelneming zijnde aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging.  

Gezien het karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt 

de openbare orde te kunnen schaden.  

 

Bertrokkene verklaart een partner te hebben in België, S. Hij kan geen verdere gegevens geven van zijn 

partner en verklaart niet samen te wonen met haar. Hij verklaart verder veel neven te hebben in België. 

Dit geeft hem echter niet automatisch recht op verblijf. Een inreisverbod staat dan ook niet in 

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

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

nadeel met zich meebrengt. Betrokkenes neven en partner vanuit België contact houden via moderne 

communicatiemiddelen. Een inreisverbod vormt dan ook geen onoverkomelijke hinderpaal voor het 

privéleven van betrokkene. Hij verklaart dat zijn moeder, broers en zussen nog In Marokko wonen. In 

die zin vormt een terugkeer naar Marokko geen schending van artikel 8 EVRM.  

 

Betrokkene verklaart geen medische problemen te hebben.  

 

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

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

handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 6 jaar proportioneel.” 

  

Op 2 juli 2019 wordt verzoeker gehoord in het gesloten centrum. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op van de vordering tot schorsing 

omdat verzoeker niet aantoont op basis van concrete gegevens een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

te zullen ondervinden bij de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal 

blijken dat het beroep tot nietigverklaring wordt ingewilligd. Het is bijgevolg niet vereist deze exceptie te 

beantwoorden. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert een derde middel aan dat luidt als volgt: 

 

“DERDE MIDDEL:  

- SCHENDING VAN ARTIKEL 74/11 VREEMDELINGENWET  

- SCHENDING VAN HET ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL, HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL EN DE 

MATERIËLE MOTIVERINGSVERPLICHTING  

1. Artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt onder meer als volgt: “De duur van het 

inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk 

geval”.  

Artikel 74/11, § 1, vierde lid van de Vreemdelingenwet stelt: “De beslissing tot verwijdering kan gepaard 

gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de onderdaan van een derde land een ernstige 

bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid”.  

Artikel 74/11, § 1, van de vreemdelingenwet is een omzetting van artikel 11, punt 2, van de 

Terugkeerrichtlijn (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.). Artikel 11, punt 2, van deze richtlijn stelt: 

“2. 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.”.  

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 

vreemdelingenwet blijkt bovendien dat artikel 74/11 van de vreemdelingenwet een omzetting vormt van 

artikel 11 van de Terugkeerrichtlijn. In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding m.b.t. artikel 

74/11 van de Vreemdelingenwet en het inreisverbod 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” (Parl.St. 

Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23).  

Verzoeker merkt op dat het begrip “gevaar voor de openbare orde” noch bij de definities in artikel 3 van 

de Terugkeerrichtlijn, noch elders in de Terugkeerrichtlijn is gedefinieerd. Evenmin is het begrip 

gedefinieerd in de vreemdelingenwet.  

Het Hof van Justitie heeft in de zaak Z. Zh. en I.O. t. Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie (C-

554/13) van 11 juni 2015 richtlijnen vastgesteld voor de interpretatie van het begrip “gevaar voor de 

openbare orde” in het kader van artikel 7, lid 4, van de Terugkeerrichtlijn. Deze richtlijnen van het Hof 

hebben weliswaar betrekking op het afzien van een toekenning van een termijn voor vrijwillig vertrek, 

doch kunnen naar analogie worden toegepast op het aanvoeren van de openbare ordeproblematiek in 

de motivering van de duur van het inreisverbod. Immers blijkt uit verschillende arresten van het Hof van 

Justitie dat het Hof de begrippen “openbare orde” en “openbare veiligheid” op dezelfde manier tracht uit 

te leggen (zie oa. HvJ 10 februari 2000, C340/97, Nazli; HvJ 11 juni 2015, C-554/13, Zh. en O en HvJ 

15 februari 2016, C- 601/15 J.N. (grote kamer)).  

Uit het arrest C-554/13 blijkt dat de gemachtigde, om zich wegens het bestaan van een gevaar voor de 

openbare orde op de uitzondering in die bepaling te kunnen beroepen, in staat is aan te tonen dat de 

betrokkene inderdaad een dergelijk gevaar vormt (HvJ 11 juni 2015, nr. C-554/13, pt 46). Artikel 74/11, 

§ 1, vierde lid, van de vreemdelingenwet bepaalt dan ook uitdrukkelijk dat een beslissing tot verwijdering 

enkel gepaard kan gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de vreemdeling een 

ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid.  
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In dit arrest (C-554/13) wordt voor recht verklaard dat in geval van een illegaal op het grondgebied van 

een lidstaat verblijvende derdelander, die wordt verdacht van het plegen van een naar nationaal recht 

als misdrijf strafbaar gesteld feit of daarvoor strafrechtelijk is veroordeeld, andere gegevens, zoals de 

aard en de ernst van dat feit, of het tijdsverloop sinds dat feit werd gepleegd van belang kunnen zijn bij 

de beoordeling of die derdelander een gevaar vormt voor de openbare orde.  

In de punten 50 en 57 van het arrest stelt het Hof dat geval per geval dient te worden beoordeeld of de 

persoonlijke gedragingen van de betrokken derdelander een daadwerkelijk en actueel gevaar vormen 

voor de openbare orde van de betrokken lidstaat en dat indien niet naar behoren rekening wordt 

gehouden met deze persoonlijke gedragingen en het gevaar dat van die gedragingen uitgaat voor de 

openbare orde, de lidstaat voorbij gaat aan de vereisten die voortvloeien uit het individueel onderzoek 

van het betrokken geval en uit het evenredigheidsbeginsel: “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, er op zich geen rechtvaardiging voor kan vormen dat deze derdelander 

wordt beschouwd als een gevaar voor de openbare orde. (…) Evenwel moet worden gepreciseerd dat 

een lidstaat kan constateren dat er sprake is van een gevaar voor de openbare orde in het geval van 

een strafrechtelijke veroordeling, ook al is deze niet onherroepelijk, wanneer die veroordeling, samen 

met alle andere omstandigheden van de situatie van de betrokkene, een dergelijke constatering 

rechtvaardigt.”  

Het Hof bepaalt uitdrukkelijk in punt 60 van voormeld arrest dat het begrip “gevaar voor de openbare 

orde” hoe dan ook veronderstelt dat er, naast de verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke 

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

fundamenteel belang van de samenleving aantast (zie naar analogie arrest Gaydarov, C 430/10, punt 

33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).  

In dit verband beklemtoont het Hof dat in het kader van een beoordeling van het begrip “gevaar voor de 

openbare orde” alle feitelijke en juridische gegevens betreffende de situatie van de betrokken 

derdelander waardoor kan worden verduidelijkt of diens persoonlijke gedragingen een dergelijke 

bedreiging vormen, relevant zijn. In het geval van een derdelander, die wordt verdacht van het plegen 

van een naar nationaal recht als misdrijf strafbaar gesteld feit of daarvoor strafrechtelijk is veroordeeld, 

behoren bijgevolg de aard en de ernst van dat feit en het tijdsverloop sinds het plegen ervan, tot de 

gegevens die in dat verband relevant zijn (HvJ 11 juni 2015, nr. C-554/13, pt 60-61).  

3. Uit de bestreden beslissing moet blijken waarom de gemachtigde meent dat de verzoekende partij 

een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid – rekening houdende 

met bovenvermelde rechtspraak van het Hof van Justitie – die zelfs dermate ernstig is dat een 

inreisverbod van zes jaar moet worden opgelegd, hetgeen een zeer lange duurtijd is.  

De vraag stelt zich derhalve of de gemachtigde een beslissing heeft genomen die in overeenstemming 

is met bovenvermelde principes, zoals onder meer uiteengezet in de rechtspraak van het Hof van 

Justitie en zoals blijkt uit artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet. In het bijzonder stelt zich de vraag 

over de gemachtigde een voldoende individueel onderzoek heeft gevoerd en het 

evenredigheidsbeginsel heeft gerespecteerd, rekening houdende met onder meer de aard en de ernst 

van dat feiten en het tijdsverloop sinds de feiten werden gepleegd.  

Verzoeker bepleit, aan de hand van onderstaande elementen, dat dit niet het geval is.  

Door de gemachtigde wordt in de beslissing gesteld: “Gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met 

een inreisverbod van zes jaar, omdat de onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt 

voor de openbare orde”.  

Door de gemachtigde wordt verwezen naar de veroordeling van verzoeker door de correctionele 

rechtbank te Antwerpen op 14 juli 2014 tot een gevangenisstraf van 1 jaar (met een uitstel van drie jaar, 

behalve de voorlopige hechtenis). Er wordt verwezen naar het voorwerp van de veroordeling: “wegens 

Verdovende middelen : bezit zonder vergunning : handel : vervaardiging zonder vergunning een daad 

van deelneming zijnde aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging”. Verder wordt 

echter nergens een concreet element aangehaald uit dit vonnis. Er wordt ook nergens een concreet 

element aangehaald waaruit zou blijken dat verzoeker - op het moment van het nemen van de 

bestreden beslissing - een “ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde” zou vormen, temeer 

omdat het vonnis reeds vijf jaar geleden werd uitgesproken (14 juli 2014). Dit is des te meer van belang 

om op te merken, aangezien verzoeker niet opnieuw werd veroordeeld en de verstreken tijdsduur een 

duidelijke tegenindicatie vormt voor de stelling van de gemachtigde.  

De gemachtigde gaat er in de bestreden beslissing kennelijk automatisch vanuit dat verzoeker werd 

veroordeeld waardoor hij, zelfs vijf jaar later, automatisch een “ernstige bedreiging vormt voor de 

openbare orde”.  

Dit onzorgvuldig onderzoek blijkt ook als de gemachtigde vermeldt dat er “ten laste van betrokkene” 

twee processen-verbaal werden opgesteld, zonder verdere concretisering welke vaststellingen er 

precies werden verricht in het proces-verbaal (daterende van 2014 en 2015). De vermelding in de 
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bestreden beslissing “wegens in en uitvoer van drugs” bij de processen-verbaal is bijzonder abstract en 

algemeen. Bovendien dateren ook deze processen-verbaal van jaren gelegen (2014 en 2015).  

Een concrete beoordeling - met vermelding van de concrete elementen waaruit blijkt dat verzoeker 

actueel een ernstige bedreiging zou uitmaken voor de openbare orde - ontbreekt.  

Een individueel onderzoek, zoals verplichtend gesteld door bovenvermelde principes, vereist dat met de 

concrete feiten en omstandigheden wordt rekening gehouden bij het nemen van de bestreden 

beslissing, hetgeen de gemachtigde heeft nagelaten.  

Verzoeker verwijst ter illustratie naar het arrest nr. 223.847 van 10 juli 2019 in een gelijkaardige zaak, 

waarbij een inreisverbod van zes jaar werd opgelegd. In dit arrest wordt aangehaald dat - in het kader 

van de beoordeling naar artikel 74/11, §1, eerste lid Vreemdelingenwet - de “loutere overname van de 

officiële kwalificatie van de strafbare feiten waarvoor de verzoekende partij werd veroordeeld en de 

strafmaat” niet volstaat indien “de concrete handelingen en precieze feiten die daaraan ten grondslag 

liggen ontbreken”. Het arrest vervolgt: “De verwerende partij meent ten onrechte de ernst van de 

gepleegde feiten klaarblijkelijk louter te kunnen afleiden uit de juridische kwalificatie van deze feiten en 

uit de strafmaat, waarbij zij het niet noodzakelijk acht ook nog maar de minste verduidelijking te geven 

omtrent de precieze aard van de feiten en de omstandigheden die aan de veroordeling ten grondslag 

liggen en die wijzen op een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging vormt voor de openbare orde” 

(pagina 11-12).  

De gemachtigde is ertoe gehouden om in zijn individueel onderzoek alle relevante gegevens te 

betrekken bij de beoordeling of verzoeker een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid (conform artikel 74/11, §1, vierde lid van de Vreemdelingenwet).  

Het Hof van Justitie stelde onder meer in de punten 50 en 57 van het arrest C-554/13 van 11 juni 2015 

dat geval per geval dient te worden beoordeeld of de persoonlijke gedragingen van de betrokken 

derdelander een daadwerkelijk en actueel gevaar vormen voor de openbare orde van de betrokken 

lidstaat.  

Indien niet naar behoren rekening wordt gehouden met deze persoonlijke gedragingen en het gevaar 

dat van die gedragingen uitgaat voor de openbare orde, gaat de lidstaat voorbij aan de vereisten die 

voortvloeien uit het individueel onderzoek van het betrokken geval en uit het evenredigheidsbeginsel  

Het begrip “gevaar voor de openbare orde” veronderstelt dan ook dat er, naast de verstoring van de 

maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, sprake is van een werkelijke, actuele en 

ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast (zie naar analogie arrest 

Gaydarov, C 430/10, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).  

In dit verband beklemtoont het Hof van Justitie dat in het kader van een beoordeling van het begrip 

“gevaar voor de openbare orde” alle feitelijke en juridische gegevens betreffende de situatie van de 

betrokken derdelander waardoor kan worden verduidelijkt of diens persoonlijke gedragingen een 

dergelijke bedreiging vormen, relevant zijn. In het geval van een derdelander, die wordt verdacht van het 

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

veroordeeld, behoren bijgevolg de aard en de ernst van dat feit en het tijdsverloop sinds het plegen 

ervan, tot de gegevens die in dat verband relevant zijn (HvJ 11 juni 2015, nr. C-554/13, pt 60-61).  

Door de gemachtigde werden deze principes geschonden. Het blijkt niet dat de gemachtigde heeft 

rekening gehouden met precieze aard van de feiten en de omstandigheden die aan de veroordeling van 

14 juli 2014 ten grondslag liggen (evenals de processen-verbaal van 2014 en 2015) en die zouden 

wijzen op een persoonlijk gedrag dat een actuele en ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde. 

Door de gemachtigde wordt, zo blijkt uit de bestreden beslissing, enkel rekening gehouden met de 

datum van de veroordeling, de zeer vage kwalificatie van feiten en de strafmaat. De concrete feiten en 

de verstreken tijdsduur worden kennelijk niet beoordeeld.  

De gemachtigde schendt hierdoor het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de 

materiële motiveringsverplichting samengelezen met artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet en 

bovenvermelde rechtspraak van het Hof van Justitie op basis van de Terugkeerrichtlijn.  

4. Ten overvloede wijst verzoeker tevens op het kennelijk onredelijk karakter van de beslissing tot het 

opleggen van een inreisverbod met een duurtijd van zes jaar.  

De gemachtigde stelt dat verzoeker een “ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde” en verwijst 

vervolgens naar twee processen-verbaal van 2014 en 2015 en een correctionele veroordeling van 2014. 

Er worden dus geen recente elementen aangehaald om deze beslissing te ondersteunen.  

Uit de motivering van de beslissing tot het opleggen van een bevel om het grondgebied te verlaten van 

1 juli 2019, gepaarde gaande met de bestreden beslissing, blijkt dat de gemachtigde reeds op 3 

november 2015 een inreisverbod van drie jaar zou hebben opgelegd aan verzoeker (“Op 3.11.2015 

werd aan betrokkene een inreisverbod van drie jaar betekend. Betrokkene gaf hieraan echter geen 

gevolg”).  

Indien de beslissing van 3 november 2015 tevens zou steunen op bovenvermelde veroordeling van 

2014 en de processen-verbaal van 2014 en 2015, dan blijkt temeer het kennelijk onredelijk karakter van 
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de bestreden beslissing om thans een inreisverbod op te leggen met het dubbele van de duurtijd (zes 

jaar).  

In elk geval blijkt hieruit het overdreven en kennelijk onredelijk karakter om een duurtijd van zes jaar te 

koppelen aan de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod omdat de gemachtigde geen melding 

maakt van recente elementen - van voor de beslissing van 3 november 2015 - die erop zouden wijzen 

dat verzoeker een “ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde”.  

5. Verzoeker betwist daarnaast dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met “alle specifieke 

omstandigheden van het geval” en dat de gemachtigde, aldus, een voldoende individueel onderzoek 

heeft verricht.  

Het blijkt niet dat de gemachtigde bij de beslissing tot het bepalen van de precieze duurtijd van het 

inreisverbod op een zorgvuldige en redelijke wijze rekening heeft gehouden met de lange tijd dat 

verzoeker reeds verbleef in België (sinds 2009), zijn familiaal en sociaal netwerk en zijn partnerrelatie in 

België.  

Bij de bespreking van deze elementen in de bestreden beslissing maakte de gemachtigde steeds 

melding van “een inreisverbod” dat niet “in disproportionaliteit” staat ten aanzien van het “gezins- of 

privéleven”. Ook verder wordt vermeld: “een inreisverbod vormt dan ook geen onoverkomelijke 

hinderpaal voor het privéleven van betrokkene”.  

De gemachtigde wijst onder meer op het alternatief van “moderne communicatiemiddelen”. De 

gemachtigde miskent hiermee echter dat de afweging eveneens dient te gebeuren op basis van de 

duurtijd van het inreisverbod, met name zes jaar, en niet enkel bij het opleggen van “een inreisverbod”. 

Deze motivering is derhalve dienstig bij het nemen van de beslissing of een inreisverbod moet worden 

opgelegd, maar niet voor het bepalen van de precieze duurtijd ervan. De impact van zes jaar 

gescheiden te leven van zijn familie en partner in België kan immers niet zomaar worden opgevangen 

door het houden van “contact” via “moderne communicatiemiddelen”. Beide beslissingen zijn dan ook 

wezenlijk verschillend.  

Er blijkt dan ook niet dat de gemachtigde op een zorgvuldige wijze heeft rekening gehouden met de 

lange tijd dat verzoeker reeds verbleef in België (sinds 2009), zijn familiaal en sociaal netwerk en zijn 

partnerrelatie in België bij het bepalen van de precieze duurtijd van het inreisverbod, terwijl de 

gemachtigde nochtans verplicht is een individueel onderzoek te voeren naar alle specifieke 

omstandigheden. De gemachtigde dient elk relevant element te betrekken in zijn oordeel, ook bij het 

bepalen van de exacte duurtijd van het inreisverbod. Dit is in casu niet gebeurd.  

Indien alsnog zou blijken dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met deze elementen, quod non, 

blijkt minstens dat het oordeel van de gemachtigde kennelijk onredelijk is gezien de lange duurtijd van 

verzoeker in België (sinds 2009), zijn vast adres (2060 Antwerpen, Veldstraat 120/2) en zijn sociaal en 

familiaal netwerk. Deze elementen wijzen erop dat een inreisverbod van zes jaar hiermee in 

wanverhouding staat. De redelijkheid is hierdoor zoek.  

De gemachtigde schendt hierdoor het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de 

materiële motiveringsverplichting samengelezen met artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet.”  

 

3.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“Betreffende het derde middel  

 In een derde middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

 - artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet,  - het zorgvuldigheidsbeginsel,   

- het redelijkheidsbeginsel,  - de materiële motiveringsplicht.  

Verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden doordat de gemachtigde van de 

Minister nagelaten zou hebben om een individueel onderzoek uit te voeren bij de beoordeling of 

verzoekende partij een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Zij 

voert aan dat de gemachtigde van de Minister bij de beslissing tot het bepalen van de precieze duurtijd 

van het inreisverbod geen rekening zou hebben gehouden met de lange tijd dat verzoekende partij 

reeds zou hebben verbleven in België (sinds 2009), zijn familiaal en sociaal netwerk en zijn 

partnerrelatie.    

De kritiek van verzoekende partij kan niet worden aangenomen.    

Verweerder wijst erop dat er uit de motieven van de bestreden beslissing wel degelijk blijkt de 

gemachtigde van de Minister rekening heeft gehouden met de specifieke situatie van verzoekende 

partij.     

Specifiek voor wat betreft de vaststelling dat verzoekende partij een ernstige bedreiging vormt voor de 

openbare orde, motiveerde de gemachtigde van de Minister als volgt:    

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

t 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  Betrokkene heeft tijdens zijn 



  

 

 

X - Pagina 8 

verblijf in België niet nagelaten inbreuken te plegen op de openbare orde. Uit Informatie van de politie 

blijkt dat ten laste van betrokkene volgende processen verbaal werden opgemaakt: . 

AN.60.LB.07028812014 door PZ Antwerpen wegens in en uitvoer van drugs .  

AN60.LB.12488012015 door PZ Antwerpen wegens in en uitvoer van drugs  

Op 14.07.2014 werd betrokkene door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 1 jaar met uitstek van 3 jaren behalve de voorlopige hechtenis wegens Verdovende 

middelen : bezit zonder vergunning: handel : vervaardiging zonder vergunning een daad van 

deelneming zijnde aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging. Gezien het karakter 

van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te 

kunnen schaden.”    

Uit de voormelde motieven blijkt dat de gemachtigde van de Minister duidelijk rekening heeft gehouden 

met de specifieke situatie van verzoekende partij. Zo heeft de gemachtigde van de Minister gewezen op 

het karakter van de gepleegde feiten (m.n. een inbreuk op de drugswetgeving): het is duidelijk dat de 

gemachtigde van de Minister de maatschappelijke impact van de feiten in rekening heeft gebracht om te 

doen aannemen dat verzoekende partij een gevaar voor de openbare orde vormt.    

Verzoekende partij betwist de feiten niet. Zij brengt geen enkel argument bij dat toelaat te besluiten dat 

zij geen gevaar voor de openbare orde zou vormen.   

 Het loutere feit dat zij zélf meent geen gevaar voor de openbare orde te vormen en het gegeven dat de 

processen-verbaal/veroordeling reeds dateren van enkele jaren terug, volstaan evident niet om de 

gedegen motieven van de bestreden beslissing te weerleggen.    

In de mate dat verzoekende partij aanvoert  dat er uit de bestreden beslissing niet zou blijken dat er 

rekening werd gehouden met de bijzondere lange duurtijd van haar verblijf, familiaal/scoiaal netwerk en 

partnerrelatie, merkt verweerder op dat verzoekende partij volkomen ten onrechte laat uitschijnen dat 

art. 74/11 van de Vreemdelingenwet in hoofde van de gemachtigde van de Minister de verplichting 

inhoudt om in een inreisverbod (bijlage 13sexies) uitdrukkelijk te motiveren nopens alle specifieke 

elementen betreffende de persoonlijke situatie van de verzoekende partij.    

Een dergelijk standpunt kan geen steun vinden in artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet.    

Integendeel merkt verweerder op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie bij 

de motivering van het inreisverbod uiteraard moet kunnen volstaan met het aanhalen van die 

omstandigheden die specifiek aanleiding hebben gegeven tot het opleggen van een inreisverbod van 

deze of gene duur.    

Dienaangaande verwijst verweerder naar Considerans 14 van de Terugkeerrichtlijn, waarin het 

volgende wordt gestipuleerd:    

“De duur van het inreisverbod dient per geval volgens de omstandigheden te worden bepaald en mag 

normaliter niet langer zijn dan vijf jaar. In deze context dient in het bijzonder rekening te worden 

gehouden met het feit dat de betrokken onderdaan van een derde land reeds het onderwerp is geweest 

van meer dan één terugkeerbesluit of uitzettingsbevel of dat hij zich op het grondgebied van een lidstaat 

heeft begeven, terwijl een inreisverbod van kracht was.”   

Uit deze overweging uit de Terugkeerrichtlijn blijkt reeds afdoende dat bij de motivering “per geval 

volgens de omstandigheden”, die omstandigheden worden bedoeld die nopen tot het opleggen van een 

inreisverbod, zoals bijvoorbeeld het niet-naleven van een terugkeerbesluit.   

Tevens kan dienstig verwezen worden naar de tekst van artikel 11 van de Terugkeerrichtlijn, dat 

specifiek betrekking heeft op het inreisverbod, en dat als volgt luidt:     

“1. Het terugkeerbesluit gaat gepaard met inreisverbod:  

a) indien er geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend, of  

b) indien niet aan de terugkeerverplichting is voldaan. In de overige gevallen kan het terugkeerbesluit 

een inreisverbod omvatten.  

2. 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.”    

Uit voormelde bepalingen blijkt dat de motivering van een inreisverbod per geval inderdaad betrekking 

moet hebben op de relevante elementen van een individueel geval, met name die welbepaalde 

elementen die de gemachtigde van de Minister in een individueel dossier doen besluiten tot het 

opleggen van een inreisverbod van een welbepaalde duur.    

Verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden.  

Terwijl in de bestreden beslissing wel nog als volgt werd gemotiveerd: 

“Betrokkene verklaart een partner te hebben in België, S. Hij kan geen verdere gegevens geven van zijn 

partner en verklaart niet samen te wonen met haar. Hij verklaart verder veel neven te hebben in België. 

Dit geeft hem echter niet automatisch recht op verblijf. Een inreisverbod staat dan ook niet in 

disproportionaliteit ten aanzien van het recht op éen gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van 
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het EVRM en betekent geen breuk van de familiale relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen 

nadeel met zich meebrengt. Betrokkenes neven en partner vanuit België contact houden via moderne 

communicatiemiddelen. Een inreisverbod vormt dan ook geen onoverkomelijke hinderpaal voor het 

privéleven van betrokkene. Hij verklaart dat zijn moeder, broers en zussen nog in Marokko wonen. In die 

zin vormt een terugkeer naar Marokko geen schending van artikel 8 EVRM. Betrokkene verklaart geen 

medische problemen te hebben.”  

Verzoekende partij maakt vooreerst geen privéleven aannemelijk en ten overvloede dient te worden 

opgemerkt dat dit privéleven ook enkel maar werd opgebouwd tijdens een illegaal verblijf in België. 

Dergelijk privéleven kan niet in aanmerking worden genomen :  

“Verzoeker beroept zich in het kader van huidig beroep op een in België opgebouwd privéleven. Hij 

verwijst hiervoor naar zijn verblijf in België sinds 2008 toen hij als niet-begeleide minderjarige het Rijk 

binnenkwam, zijn (inspanningen tot) integratie, de door hem gevolgde scholing en opleidingen, zijn 

werkbereidheid en het door hem uitgebouwde sociale netwerk. Hij betoogt dat al zijn belangen zich 

thans in België bevinden.  

Los van de vraag of voormelde elementen getuigen van een privéleven dat onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM zou kunnen vallen, dient de Raad op te merken dat verzoeker dit privéleven 

slechts heeft opgebouwd tijdens een verblijf in België dat vanaf het begin als precair te beschouwen is. 

Verzoeker kwam immers op onwettige wijze het Rijk binnen en diende een asielaanvraag in, gevolgd 

door een aanvraag tot verblijf als minderjarige op grond van de omzendbrief van 15 september 2005 en 

twee meervoudige asielaanvragén. Hij wist of behoorde te weten dat hij niet op legale wijze in het land 

kon verblijven indien zijn asielverzoek(en) werd(en) afgewezen of geen gunstig gevolg werd gegeven 

aan voormelde bijzondere verblijfsprocedure (EHRM 28 mei 1985, nrs. 9214/80, 9473/81, 9474/81, 

Abdulaziz, Cabales en BalkandaliNerenigd Koninkrijk). Hierbij dient ook te worden opgemerkt dat het 

EHRM in het arrest Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk reeds vaststelde dat het privéleven opgebouwd 

door een vreemdeling die in de betrokken lidstaat nooit een definitieve toelating tot verblijf heeft 

bekomen, bij het afwegen tegen het legitieme publieke belang in een effectieve immigratiecontrole, niet 

tot gevolg heeft dat de uitwijzing een disproportionele inmenging in zijn privéleven uitmaakt (EHRM, 8 

april 2008, nr. 21878/06, NnyanziNerenigd Koninkrijk).  

Er blijft ook niet dat niet redelijkerwijze van verzoeker kan worden verwacht dat hij zijn persoonlijke 

leven terug opbouwt in zijn land van herkomst of elders” (R.v.V. nr. 118 480 dd. 06.02.2014, onderlijning 

toegevoegd).  

Terwijl sociale relaties ook zelfs niet worden bescherming in de zin van artikel 8 EVRM.  

Tot slot merkt verweerder nog op dat hoewel verzoekende partij verklaart familie te hebben in België er 

ook nog familie in Marokko aanwezig is. Nopens de ingeroepen relatie met ‘Samira’ dient verder te 

worden vastgesteld dat verzoekende partij in gebreke blijft om enige gegevens van Samira te kunnen 

geven: er kan zelfs geen geboortedatum worden meegedeeld! Deze relatie is dan ook ongeloofwaardig. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Minister geheel terecht, en binnen de hem ter zake 

toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat een inreisverbod (bijlage 13sexies) aan de verzoekende partij 

diende betekend te worden.    

De gemachtigde van de Minister handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die de 

concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel incluis.  

Het derde middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.3.1. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

niet bevoegd 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 om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag 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. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de minister de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de minister bij het 

nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken.  

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht wordt 

onderzocht samen met de aangevoerde schending van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet. Artikel 

74/11 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“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.  

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien: 

1° de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 

gebruikt, teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden.  

2° de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie uitsluitend heeft 

aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op verblijf in het Rijk te behouden.  

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

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

veiligheid.” 

 

Verzoeker verwijst naar het begrip “openbare orde” zoals gedefinieerd in de rechtspraak van het 

Europees Hof van Justitie (hierna: HvJ). Verzoeker meent dat er in casu geen voldoende individueel 

onderzoek werd gevoerd en dat het evenredigheidsbeginsel niet werd gerespecteerd waarbij rekening 

moet worden gehouden met onder meer de aard en de ernst van de feiten en het tijdsverloop sinds de 

feiten werden gepleegd. Verzoeker stelt dat enkel verwezen wordt naar zijn correctionele veroordeling 

maar dat geen concreet element uit het vonnis wordt aangehaald en dat geen element wordt 

aangehaald waaruit zou blijken dat verzoeker een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde, te 

meer omdat het vonnis vijf jaar geleden werd uitgesproken. Intussen werd verzoeker niet opnieuw 

veroordeeld. Dit onzorgvuldig onderzoek blijkt volgens verzoeker ook uit het feit dat er twee processen-

verbaal worden vermeld, zonder verdere concretisering van welke vaststellingen werden verricht in dit 

proces-verbaal, de vermelding wegens in- en uitvoer van drugs is bijzonder abstract en algemeen en 

deze processen-verbaal dateren ook van in 2014 en 2015. Verzoeker meent dat een concrete 

beoordeling ontbreekt en dat een individueel onderzoek veronderstelt dat rekening wordt gehouden met 

de concrete feiten en omstandigheden, wat in casu werd nagelaten. Volgens verzoeker werd ook het 

actueel karakter van de ernstige bedreiging niet onderzocht. Ten slotte wijst hij op het kennelijk 

onredelijk karakter van het feit dat een duurtijd van zes jaar wordt opgelegd. Verzoeker concludeert dat 

geen rekening werd gehouden met alle specifieke omstandigheden eigen aan het geval, met name de 

lange tijd dat verzoeker in België verbleef, zijn familiaal en sociaal netwerk en zijn partnerrelatie. 

 

3.3.2. Vermits artikel 74/11 van de vreemdelingenwet een omzetting vormt van 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)  (Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2011-

2012, nr. 53K1825/001, 23), past het te wijzen op relevante rechtspraak van het Hof van Justitie. 

 

In zijn rechtspraak licht het Hof van Justitie toe dat het begrip “openbare orde” hoe dan ook, naast de 

verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, veronderstelt dat er 

sprake is van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang 

van de samenleving aantast. Verder moeten “ernstige redenen van openbare orde” worden 

onderscheiden van gewone “redenen van openbare orde” en “dwingende redenen van openbare orde”. 

“Ernstige redenen” vertalen het idee dat de omstandigheden van het geval een belangrijkere graad van 

ernst moeten vertonen dan de gewone “redenen” terwijl “dwingende redenen” vereisen dat de 

omstandigheden van het geval nog ernstiger zijn (Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2016-2017, 

DOC 54 2215/001, p. 23 met verwijzing naar rechtspraak van het Hof van Justitie; zie ook Hof van 

Justitie 22 mei 2012, C-348/09, P.I., pt. 19).  

 

In de zaak C‑240/17 van 16 januari 2018 oordeelde het Hof van Justitie:  

 

“49 In dit verband moet in herinnering worden geroepen dat een lidstaat het begrip „gevaar voor de 

openbare orde” in de zin van richtlijn 2008/115 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, met dien verstande dat de enkele omstandigheid dat die derdelander 

strafrechtelijk is veroordeeld, op zichzelf niet voldoende is om van een dergelijk gevaar te kunnen 

spreken (zie in die zin arrest van 11 juni 2015, Zh. en O., C ‑ 554/13, EU:C:2015:377, punten 50 en 54).”  
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Er kunnen dus naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling niet automatisch beperkende 

maatregelen worden opgelegd, zonder dat rekening wordt gehouden met het persoonlijke gedrag van 

degene die zich aan het strafbare feit schuldig heeft gemaakt. Het bestaan van een strafrechtelijke 

veroordeling doet slechts ter zake voor zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben 

geleid, het bestaan blijkt van een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde 

vormt. Hierbij stelt het Hof van Justitie dat in het algemeen de vaststelling van een bedreiging van die 

aard weliswaar inhoudt dat bij de betrokkene een neiging bestaat om dit gedrag in de toekomst te 

handhaven, doch 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; HvJ 2 mei 2018, C-331/16 en C-366/16). 

 

3.3.3. In casu wordt het ernstig gevaar dat verzoeker uitmaakt voor de openbare orde gemotiveerd als 

volgt: 

 

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

van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde  

Betrokkene heeft tijdens zijn verblijf in België niet nagelaten inbreuken te plegen op de openbare orde.  

Uit informatie van de politie blijkt dat ten laste van betrokkene volgende processen verbaal werden 

opgemaakt:  

 

n en uitvoer van drugs  

Op 14.07.2014 werd betrokkene door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van 1 jaar met uitstek van 3 jaren behalve de voorlopoge hechtenis wegens 

Verdovende middelen : bezit zonder vergunning : handel : vervaardiging zonder vergunning een daad 

van deelneming zijnde aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging.  

Gezien het karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt 

de openbare orde te kunnen schaden.”  

 

De Raad kan verzoeker volgen in zijn standpunt dat voormelde overweging niet afdoende is om hem 

overeenkomstig artikel 74/11, § 1, laatste lid van de vreemdelingenwet een inreisverbod van meer dan 

vijf jaar op te leggen. Het betreft een loutere overname van de officiële kwalificatie van de strafbare 

feiten waarvoor verzoeker werd veroordeeld en van de strafmaat, doch de concrete handelingen en 

precieze feiten die daaraan ten grondslag liggen, ontbreken. Ook wordt melding gemaakt van twee 

processen-verbaal, maar ook hier vermelden de motieven van de bestreden beslissing enkel de 

kwalificatie en ontbreken de concrete handelingen en precieze feiten die eraan ten grondslag liggen. 

 

De verwerende partij meent ten onrechte de ernst van de door verzoeker gepleegde feiten klaarblijkelijk 

louter te kunnen afleiden uit de juridische kwalificatie van deze feiten en uit de strafmaat, waarbij zij het 

niet noodzakelijk acht maar de minste verduidelijking te geven omtrent de precieze aard van de feiten 

en de omstandigheden die aan de veroordeling ten grondslag liggen en die zouden wijzen op een 

persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging vormt voor de openbare orde. Het louter poneren dat de 

feiten ernstig zijn, volstaat niet. De Raad stelt nog vast dat het administratief dossier ook geen afschrift 

bevat van het vonnis van de correctionele rechtbank. Het administratief dossier verschaft aldus evenmin 

enig inzicht in de concrete feitelijke gegevens die aan verzoekers strafrechtelijke veroordeling ten 

grondslag liggen. 

 

In de nota met opmerkingen betwist de verwerende partij als dusdanig niet dat het ernstig gevaar voor 

de openbare orde louter wordt onderbouwd door de verwijzing naar een strafrechtelijke veroordeling en 

naar twee processen-verbaal. Zij stelt dat uit de motieven blijkt dat de gemachtigde van de minister 

gewezen heeft op het karakter van de gepleegde feiten, namelijk een inbreuk op de drugswetgeving en 

dat daardoor de maatschappelijke impact van de feiten in rekening werd gebracht om te doen 

aannemen dat verzoeker een gevaar voor de openbare orde vormt. Dit verweer ontkracht niet het 

gegeven dat in de bestreden beslissing enkel een loutere overname wordt vermeld van de officiële 

kwalificatie van de strafbare feiten waarvoor verzoeker werd veroordeeld en waarvoor processen-

verbaal werden opgesteld en van de strafmaat, en dat de concrete handelingen en precieze feiten die 

daaraan ten grondslag liggen, ontbreken.  

 

Gelet op bovenstaande heeft verzoeker aangetoond dat de verwerende partij niet afdoende heeft 

gemotiveerd waarom verzoeker een ernstige bedreiging voor de openbare orde vormt. Een schending 

de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht juncto artikel 74/11 van de vreemdelingenwet 
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is aangetoond. Aangezien aangevoerde onderdelen van het middel tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing leiden, is er geen noodzaak tot onderzoek van de overige in het onderzochte 

middel of andere middelen aangehaalde bepalingen of beginselen (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; 

RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

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. 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: 

 

Artikel 1 

 

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

en Migratie van 1 juli 2019 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies), wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf oktober tweeduizend negentien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


