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 nr. 229 083 van 21 november 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. HASOYAN 

Breestraat 28A / 6 

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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 23 augustus 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 31 juli 2019 tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 oktober 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat. F. HASOYAN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, 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 

 

1.1. Verzoeker werd op 11 mei 2019 aangehouden uit hoofde van diefstal met braak/inklimming/valse 

sleutels. 

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

(hierna: de minister) trof op 31 juli 2019 een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

1.3. De gemachtigde van de minister trof op 31 juli 2019 eveneens een beslissing tot het opleggen van 

een inreisverbod (bijlage 13sexies). Verzoeker werd hiervan diezelfde dag in kennis gesteld. 
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Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

Aan de Heer: 

Naam: P.(…) 

Voornaam: K.(…) 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Nationaliteit: Albanië 

Wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd voor het volledige Schengengrondgebied. Wanneer 

betrokkene evenwel in het bezit is van een geldige verblijfstitel afgeleverd door één van de lidstaten, dan 

geldt dit inreisverbod enkel voor het grondgebied van België. 

De beslissing tot verwijdering van 31.07.2019 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: 

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

e termijn is toegestaan 

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. 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene minstens sinds 11.05.2019 in België verblijft. 

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

te regulariseren. 

Op 31.07.2019 heeft betrokkene een veroordeling opgelopen van 10 maanden gevangenisstraf met 5 jaar 

uitstel behalve de voorhechtenis door de Correctionele rechtbank van Gent voor diefstal met 

braak/inklimming/valse sleutels. Gezien de ernst 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. 

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

Artikel 74/13 

De betrokkene heeft de vragenlijst voor ontvangst getekend op 16.05.2019. Tot op heden heeft hij zijn 

ingevulde vragenlijst hoorplicht nog niet aan DVZ bezorgd. Daar betrokkene verzuimd heeft de nodige 

informatie te verschaffen, dient uitgegaan te worden van de gegevens die zich in zijn administratief dossier 

bevinden. Het administratief dossier van de betrokkene bevat geen elementen die er op wijzen dat de 

betrokkene een familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM heeft. Het administratief 

dossier bevat geen elementen waaruit zou blijken dat hij persoonlijk een reëel risico zou lopen 

onderworpen te worden bij een terugkeer naar zijn land van herkomst. Een schending van artikel 3 EVRM 

wordt dan ook niet aangenomen. Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn 

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

Op 31.07.2019 heeft betrokkene een veroordeling opgelopen van 10 maanden gevangenisstraf met 5 jaar 

uitstel behalve de voorhechtenis door de Correctionele rechtbank van Gent voor diefstal met 

braak/inklimming/valse sleutels. 

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 te 

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

openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel. 

(…)” 

 

1.4. Verzoeker werd op 10 september 2019 naar Tirana gerepatrieerd. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan 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: EVRM) in samenhang met de 

motiveringsplicht en het legaliteitsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur, van artikel 

3.7 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 
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landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de richtlijn 2008/115/EG), van de artikelen 2 en 

3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van 

artikel 74/11, §1, 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). Verzoeker stelt 

in zijn enig middel het volgende: 

 

“Art. 71/11 vrw. bepaalt trouwens dat de duur van het inreisverbod vastgesteld wordt door rekening te 

houden met specifieke omstandigheden van elk geval. 

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

gevallen zoals o.a. indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of indien een 

vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd (...). 

Artikel 74/11 bepaalt uitdrukkelijk dat de termijn maximaal 3 jaar bedraagt. Dit betekent dan ook dat een 

termijn van minder dan 3 jaar mogelijk, eventueel zelfs wenselijk is. 

Artikel 74/11 al. 1 vrw. stelt daarenboven expliciet dat bij het bepalen van het duur van het inreisverbod, 

tevens rekening moet worden gehouden met specifieke omstandigheden van elk geval. 

Verwerende partij verwijst naar het gegeven dat verzoeker een vragenlijst voor ontvangst heeft 

ondertekend dd. 16/05/2019, doch concretiseert de redenen niet waarom verzoeker deze ingevulde 

vragenlijst niet aan verwerende partij zou hebben bezorgde. 

Verwerende partij dient in aanmerking te nemen dat verzoeker opgesloten was in de gevangenis en thans 

opgesloten is in een gesloten centrum voor illegalen te Vottem, waardoor het waarschijnlijk de taak was 

van de sociale dienst om deze ingevulde vragenlijst aan verwerende partij terug over te maken. 

Bovendien werd de lijst overgemaakt aan verzoeker op 16/05/2019 wijl verzoeker pas sedert 01/08/2019 

in de gesloten instelling verblijft blijken het attest van verblijf. 

Verwerende partij stelt klakkeloos dat verzoeker verzuimd heeft deze vragenlijst aan haar over te maken, 

wijl zij aan verzoeker geen nieuwe vragenlijst heeft voorgelegd in het kader van zijn administratieve 

aanhouding. 

Verwerende partij stelt zelf in de bestreden beslissing, dat verzoeker op 11/05/2019 aangehouden werd 

voor diefstal en sedertdien in de gevangenis vertoefde t.e.m. 31/07/2019. 

Uit welke precieze elementen blijkt dat in hoofde van verzoeker een risico op onderduiken bestaat wordt 

niet nader onderzocht en gemotiveerd. 

Het gegeven dat verwerende partij verwijst naar het feit dat verzoeker sedert 11/05/2019 in het Rijk 

vertoeft en dat hij zijn verblijfstoestand sedertdien niet heeft geregulariseerd raakt kant nog wal. 

Verzoeker werd immers eerst in vrijheid gesteld door verwerende partij en nadien overgebracht naar een 

gesloten instelling voor illegalen. 

Er dient te worden geaccentueerd dat het vonnis waarnaar wordt verwezen in de bestreden beslissing 

ingevolge dewelke verzoeker een veroordeling opliep van 10 maanden gevangenisstraf met 5 jaar uitstel 

van tenuitvoerlegging van de straf, niet aantrefbaar is in het administratief dossier van verzoeker. 

Zowel een probatie-opschorting als een probatie-uitstel wordt toegestaan voor een bepaalde periode 

gaande van een tot vijf jaar. 

Indien de betrokkene binnen deze periode nieuwe feiten pleegt of voorwaarden niet naleeft, kan de 

uitgesproken gunstmaatregel worden ingetrokken of herzien door de rechtbank zodat alsnog een straf 

wordt opgelegd (in geval van opschorting) of de straf wordt uitgevoerd (in geval van straf met uitstel). 

Het gaat weliswaar om gunstmaatregelen, doch van de betrokkene worden de nodige inspanningen en 

motivatie gevraagd. 

De rechter acht bepaalde feiten bewezen maar omwille van de beperkte maatschappelijke weerslag van 

de feiten en omwille van de persoonlijke situatie van de dader legt hij vooralsnog geen sanctie op, op 

voorwaarde dat binnen de opgelegde periode (van een tot vijf jaar) geen (soortgelijke) feiten meer worden 

gepleegd. 

Er dient immers rekening te worden gehouden met de anciënniteit van de veroordelingen , de mindere 

ernst of de eventueel verschoonbaar aard van de gepleegde inbreuk - naargelang - de omstandigheden 

- inhouden dat deze veroordelingen niet constitutief zijn om te constateren dat verzoeker geacht wordt de 

openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen schaden. 

Zie ook in analogie arrest van 24/11/2017 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gekend onder 

Rol°: 195.538: 

"Onder verwijzing naar verschillende arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie brengt de 

Raad in de eerste plaats in herinnering dat bij het nemen van een beslissing die gestoeld is op een 

bedreiging voor de openbare orde, uit de motieven, of minstens uit het administratief dossier, dient te 

blijken op welke wijze het persoonlijk gedrag van de betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging uitmaakt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast. Een openbare 

orde-argument mag immers niet berusten op loutere gissingen of op algemene overpeinzingen. Het 

bestaan van een dergelijke bedreiging werd in onderhavig geval evenwel niet aangetoond." 
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Verzoeker kan onmogelijk de aangehaalde ernst van de feiten - die klakkeloos naar voren worden 

gebracht door verwerende partij - objectief toetsen aan de concrete elementen van het vonnis. 

Het risico op onderduiken moet worden vastgesteld aan de hand van een individueel onderzoek en 

rekening houdend met alle omstandigheden eigen aan het geval (artikel 1, § 2 vrw.). 

De loutere omstandigheid dat verzoeker werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden met 

een uitstel van 5 jaar betekent onder geen enkel beding dat verzoeker ooit de neiging heeft vertoond om 

onder te duiken. 

De aanbevelingen van de Europese Commissie stelt in zijn Terugkeerhandboek om uit te gaan van een 

combinatie van verschillende criteria. 

De aanwezigheid van een (of meerdere) bovengenoemde criteria mag niet automatisch leiden tot het 

besluit dat er sprake is van een risico op onderduiken. 

Automatisch besluiten tot risico op onderduiken op basis van bijvoorbeeld onwettige binnenkomst of 

gebrek aan documenten moet vermeden worden, wat in casu het geval is in hoofde van verzoeker. 

Evenmin blijkt niet dat hij de intentie heeft gehad om geen gevolg te geven aan een 

verwijderingsmaatregel of deze maatregel onmogelijk heeft gemaakt door zijn eigen toedoen. 

Er werd in casu nog geen vlucht voorzien voor verzoeker, dewelke hij onmogelijk heeft gemaakt door zijn 

eigen toedoen. 

Tevens zijn er geen gekende verblijfsprocedures in hoofde van verzoeker dewelke ongunstig werden 

afgesloten. 

Dit gegeven kan niet worden betwist door verwerende partij. 

Deze redenering en motivatie van verwerende partij is echter in strijd met de woorden van de wet, alwaar 

uitdrukkelijk wordt gesteld dat de bestreden beslissing rekening moet houden met de specifieke 

omstandigheden om de duur te bepalen, en dat deze duur niet meer (wél minder) dan drie jaar kan/mag 

bedragen (RvVnr. 91 251 dd. 9 november 2012 inzake een inreisverbod van maximum 5 jaar). 

Verzoekers verwijzen in het verlengde hiervan naar het arrest RvV dd. 27 februari 2013, nr. 97002, T. 

Vreemd. 2013, 246: 

"De overheid legt onmiddellijk een inreisverbod op en moduleert de duur niet. 

Daardoor geeft zij impliciet te kennen dat zij geen rekening heeft gehouden met bepaalde omstandigheden 

die eigen zijn aan het geval. Zij geeft geen blijk van het doorvoeren van een individueel onderzoek. 

Nochtans moet de DVZ wel een individueel onderzoek voeren gezien artikel 741, 1, eerste lid Vw. 

De overweging dat het inreisverbod kan opgeschort of opgeheven worden indien verzoekster voldoet aan 

de toepassingsvoorwaarden van de gezinshereniging, werd reeds eerder verworpen als voldoende 

motivering (RvV 15 januari 2013, nr. 95.142, T. Vreemd. 2013, 247). 

"De DVZ heeft niet uitgelegd waarom het gezinsleven een bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod van 3 jaar niet verhindert. De duur van het verbod noopt immers toch tot een bijzondere 

aandacht. Het enig motief over het gezinsleven heeft betrekking op de verwijderingsmaatregel en niet op 

het inreisverbod. Zelfs als dit motief in overweging zou kunnen worden genomen bij het opleggen van het 

inreisverbod, kunnen we niet controleren of dit werkelijk is gebeurd. De weg die men voorstelt nl. het 

aanvragen van een visum gezinshereniging, is in tegenspraak met de opgelegde maatregel. Op het eerste 

gezicht, lijkt het erop dat DVZ geen gepaste motivering heeft aangenomen met betrekking tot artikel 8 

EVRM". 

De aangevoerde middel is derhalve ook ernstig en gegrond.” 

 

2.2. Het enig middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending aanvoert van artikel 8 

van het EVRM en van artikel 3.7 van de richtlijn 2008/115/EG aangezien hij verzuimt om uiteen te zetten 

op welke wijze de bestreden beslissing deze internationale bepalingen zou schenden. 

 

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

2.4. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk het door verzoeker geschonden geachte artikel 74/11, 

eerste lid, van de vreemdelingenwet als haar juridische grondslag. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

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

omstandigheden van elk geval. 
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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. 

(…)” 

 

2.5. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 11 mei 2019 werd aangehouden op verdenking 

van diefstal met braak en op 31 juli 2019 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Gent tot 

10 maanden gevangenisstraf met uitstel behalve de voorhechtenis. De gemachtigde van de minister 

maakte op 16 mei 2019 een vragenlijst over aan verzoeker in het kader van de hoorplicht die hij nooit 

terugbezorgde. De gemachtigde van de minister trof op 31 juli 2019 een beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) 

omwille van een risico voor de openbare orde waarbij geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan. 

Op diezelfde dag legde de gemachtigde van de minister het bestreden inreisverbod (bijlage 13sexies) op 

waarin verwezen wordt naar voormelde verwijderingsmaatregel. 

 

2.6. In de bestreden beslissing wordt verwezen naar artikel 74/11, §1, tweede lid, 1°, van de 

vreemdelingenwet. Verzoeker betwist niet dat er bij het nemen van de verwijderingsmaatregel (bijlage 

13septies) geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan, waardoor de gemachtigde van de minister 

een inreisverbod met een maximumduur van 3 jaar kon opleggen. Omwille van het gebrek aan informatie 

over de specifieke omstandigheden, verzoekers illegale verblijf en de schending van de openbare orde 

acht de gemachtigde van de minister een inreisverbod voor de maximale termijn van drie jaar 

proportioneel. 

 

2.7. In zijn middel wijst verzoeker erop dat met betrekking tot de duur van het inreisverbod luidens artikel 

74/11, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet rekening dient te worden gehouden “met de specifieke 

omstandigheden van elk geval”. 

 

2.8. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat verzoeker op zich niet 

betwist dat hij op 16 mei 2019 in het bezit werd gesteld van een vragenlijst in het licht van het hoorrecht. 

Verzoeker beweert evenwel dat de sociale dienst van de gevangenis waar hij was aangehouden de 

ingevulde vragenlijst niet zou hebben overgemaakt aan de verwerende partij. Deze blote bewering wordt 

niet gestaafd. Vervolgens verwijt verzoeker de verwerende partij dat zij hem naderhand geen nieuwe 

vragenlijst hebben voorgelegd in het kader van zijn administratieve aanhouding, maar verzoeker slaagt er 

niet in aannemelijk te maken dat hij, indien hem een tweede kans zou zijn geboden, wél een specifieke 

omstandigheid had kunnen aanbrengen waaruit blijkt dat zijn terugkeer op het grondgebied noodzakelijk 

zou zijn, waardoor de gemachtigde van de minister zich diende te onthouden van het opleggen van een 

inreisverbod of een inreisverbod van een lagere duur had kunnen opleggen. Verzoeker toont niet aan dat 

hij niet de mogelijkheid zou hebben gehad om specifieke omstandigheden kenbaar te maken indien deze 

voorhanden zouden zijn. 

 

2.9. Daargelaten de vraag of de overwegingen betreffende het recht op onderduiken dienstig zijn bij het 

opleggen van een inreisverbod, kan verzoeker niet worden bijgetreden waar hij stelt dat de motieven 

hieromtrent niet deugdelijk zijn. In de beslissing wordt er immers op gewezen dat niet blijkt dat verzoeker 

zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. Verzoeker poneert dat deze 

overwegingen kant, noch wal raken, maar hij toont niet aan dat hij zich vóór het nemen van de bestreden 

beslissing bij de overheid had aangemeld om zijn verblijfssituatie te regulariseren. Bovendien brengt 

verzoeker argumenten aan die verband houden met het risico op een schending van de openbare orde 

omwille van de opgelopen veroordeling in verband met het risico op onderduiken, terwijl dit niet als 

dusdanig uit de bestreden beslissing blijkt. 

 

2.10. Vervolgens gaat verzoeker in op het openbare orde-argument. Verzoeker stipt aan dat het vonnis 

waarbij hij een correctionele veroordeling opliep niet in het administratief dossier werd opgenomen. De 

Raad wijst er echter op dat de gemachtigde van de minister geen partij is in de strafprocedure, zodat het 

administratief dossier geen afschrift van het vonnis kan bevatten. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat 

zijn veroordeling hem niet zou zijn betekend, zodat hij de inhoud van het vonnis behoort te kennen. Het 

administratief dossier bevat wél het aanhoudingsbevel van 11 mei 2019 en een opsluitingsfiche waarop 

de correctionele veroordeling van 31 juli 2019 wordt vermeld. Verzoekers uiteenzetting over het probatie-

uitstel mist feitelijke grondslag aangezien verzoeker niet aantoont dat het uitstel van de strafuitvoering in 

zijn geval met probatie-maatregelen gepaard ging. Verzoekers standpunt, dat zijn veroordeling niet 



  

 

 

X - Pagina 6 

constitutief zou zijn om te constateren dat hij geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te 

kunnen schaden, onder andere omwille van de anciënniteit ervan, kan niet worden gevolgd.  

 

De veroordeling dateert immers van daags voor de bestreden beslissing. De gemachtigde van de minister 

beoordeelt bij het bepalen van de duur van het inreisverbod of de eventuele terugkeer van verzoeker op 

het grondgebied gedurende een bepaalde termijn een verstoring van de openbare orde kan opleveren. 

Deze beslissing heeft een eigen finaliteit die niet samenvalt met de redengeving van een strafrechter die 

de gunst van het uitstel van de strafuitvoering moet ondersteunen. De Raad stelt vast dat de gemachtigde 

van de minister geenszins kennelijk onredelijk te werk ging door op grond van zijn vaststellingen 

betreffende de afwezigheid van pogingen tot regularisatie van het verblijf, het gebrek aan elementen 

betreffende het privé- en/of gezinsleven en de opgelopen stafrechtelijke veroordeling een inreisverbod 

voor de maximale termijn van drie jaar op te leggen. 

 

2.11. Tenslotte merkt de Raad naar aanleiding van verzoekers citaten uit eerdere arresten van de Raad 
op dat rechterlijke beslissingen in de continentale rechtstraditie geen precedentswaarde hebben (RvS 21 
mei 2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 5.885 (c); RvS 18 december 2008, nr. 3.679 (c)). Samen met 
de verwerende partij in haar nota met opmerkingen stelt de Raad vast dat de passage uit het 
Terugkeerhandboek die verzoeker in zijn middel citeert betrekking heeft op een inreisverbod met een duur 
die drie jaar overstijgt, hetgeen in casu niet het geval is. 
 

2.12. Er werd geen schending aangetoond van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet. De bestreden 

beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen. Er is geen sprake van een 

schending van de motiveringsplicht. 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

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

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig november tweeduizend 

negentien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


