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 nr. 231 945 van 30 januari 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. PAUWELS 

Leopold De Waelstraat 12 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Macedonische nationaliteit te zijn, op 

18 september 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 8 september 2019 waarbij een inreisverbod van drie jaar 

wordt opgelegd (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 23 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 november 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. PAUWELS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 8 september 2019 treft de gemachtigde van de bevoegde minister (hierna: de gemachtigde) ten 

aanzien van de verzoeker een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). De verzoeker nam hiervan op dezelfde dag 

kennis.  

 

Tevens op 8 september 2019 neemt de gemachtigde tevens een beslissing waarbij aan de verzoeker 

een inreisverbod van drie jaar wordt opgelegd. 
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Dit inreisverbod, ter kennis gebracht op 8 september 2019, is de thans bestreden beslissing. Zij is als 

volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Betrokkene werd gehoord door de politie van Arro Ieper op 08/09/2019 en in deze beslissing werd 

rekening gehouden met zijn verklaringen.  

 

Aan de Heer, die verklaart te heten:  

Naam : M.  

voornaam : B.  

geboortedatum : (…) 1992  

geboorteplaats : B.  

nationaliteit : Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.)  

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd,  

 

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

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

 

De beslissing tot verwijdering van 08/09/2019 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:  

 

 

 

 

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 8 maanden in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren.  

 

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.  

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor winkeldiefstal. (PV IE.12.L1.012506/2019 van de politiezone 

van Ieper). 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:  

 

Betrokkene werd gehoord door de politie van Arro Ieper op 07/09/2019.  

Betrokkene verklaart niet een partner of minderjarige kinderen in België te hebben.  

Betrokkene verklaart dat hij zijn zus en moeder in België heeft. Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld 

artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationaal recht dient te 

worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient 

verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 lid 1 van het EVRM. Er moet in casu 

nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van 
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artikel 8 van het EVRM. Betrokkene levert niet het bewijs dat hij ten laste is of dat hij een reële 

afhankelijke band heeft met zijn familielid.  

Hij verklaart problemen met korte termijngeheugen te hebben. Betrokkene brengt geen elementen aan 

die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren terug te keren naar zijn land van herkomst. 

Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.  

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

de bepalingen van artikel 74/13.  

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor winkeldiefstal. (PV IE.12.L1.012506/2019 van de politiezone 

van Ieper). 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. 

(…)” 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) heeft de bijlage 13septies van 8 september 

2019 (met uitzondering van de daarin vervatte beslissing tot vasthouding) vernietigd met het arrest nr. 

231 286 van 16 januari 2020. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste en enig middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de 

artikelen 62 en 74/13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van de 

(materiële) motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel als 

beginselen van behoorlijk bestuur, en van de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te New York op 

4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Het enig middel wordt als volgt onderbouwd: 

 

“Aangezien overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet en de beginselen van behoorlijk bestuur de beslissingen van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie moeten gemotiveerd worden,  

 

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

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

genomen, derwijze dat blijkt of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van 

gegevens die in rechte en in feite juist zijn of zij die gegevens correct heeft beoordeeld en of zij op grond 

daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen opdat de betrokkene met kennis van zaken 

zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden, (RvS, 

18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens)  

 

De bestreden beslissing faalt op dit vlak,  

 

In de bestreden beslissing wordt als motief aangegeven dat verzoeker betrapt is op winkeldiefstal. 

Hiervoor wordt enkel verwezen naar een proces-verbaal dat werd opgemaakt door de politie van zone 

leper,  

 

Verzoeker stelt vast dat het om de loutere vermelding van een proces-verbaal gaat. Er wordt geen 

rekening gehouden met het feit dat er geen veroordeling is,  

 

Het principe dat iemand onschuldig is zolang hij niet veroordeeld is, wordt niet in aanmerking genomen,  
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Er wordt evenmin rekening gehouden met de jonge leeftijd van verzoeker noch met het feit dat hij geen 

strafrechtelijk verleden heeft. Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke omstandigheden,  

 

Verder wordt gewezen op de ernst van de feiten zonder aan te geven wat de ernst van de feiten in 

concreto betekent,  

 

De beslissing blijft hangen in een standaardformulering en is daardoor niet afdoende gemotiveerd en 

onzorgvuldig genomen,  

 

Zoals in het feitengedeelte uiteengezet is verzoeker zijn moeder B. B. en zijn zus B. H. komen 

vervoegen in België. Beiden zijn nog in asielprocedure en zij verblijven in het opvangcentrum van 

Poelkapelle,  

 

Verzoeker verblijft met zijn moeder en zus eveneens in het opvangcentrum van Poelkapelle,  

 

Moeder is een bejaarde dame van 70 jaar met hartproblemen. Zus H. heeft een zware medische 

problematiek (epilepsie) en mentale retardatie waardoor ze functioneert op het niveau van een kleuter. 

Zelf heeft verzoeker problemen met het geheugen en een spraakgebrek,  

 

Moeder kan de zorg voor zichzelf in combinatie met de zorg voor H. die agressief gedrag en 

wegloopgedrag vertoont niet alleen aan,  

 

Verzoeker heeft de zorg voor moeder en zus op zich genomen. De gezondheidssituatie van moeder en 

zus heeft de onderlinge familiebanden die al sterk waren, heel hecht en noodzakelijk gemaakt. Het gaat 

veel verder dan de fysieke zorg, er is ook het er zijn voor elkaar. Deze familiebanden betekenen zeer 

veel voor verzoeker, zijn moeder en zus. Ze zijn op elkaar aangewezen en ze kunnen niet zonder 

elkaar,  

 

Er is sprake van een echt beleefd gezins- en familieleven,  

 

Gelet op het bovenstaande is het risico op onderduiken onbestaande,  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land,"  

 

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet maakt een individueel onderzoek noodzakelijk,  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat voornoemd onderzoek werd gevoerd,  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat er een afdoende concrete belangenafweging werd gemaakt, 

zoals artikel 8 EVRM nochtans vereist,  

 

Bij het nemen van de bestreden beslissing heeft de gemachtigde nagelaten rekening te houden met de 

concrete omstandigheden zoals onder meer de medische problemen van moeder, de ziekte en 

invaliditeit van zus, de mate waarin zij afhankelijk zijn van verzoeker en de gevolgen van scheiding op 

de fysieke en mentale gezondheid van moeder, zus en verzoeker,  

 

Door louter te stellen dat verzoeker zijn moeder en zus in België heeft, is niet tegemoetgekomen aan de 

beoordelingsplicht in het licht van artikel 8 EVRM,  

 

De bestreden beslissing verhindert het gezinsleven van verzoeker met moeder en zus. Gelet op de 

specifieke situatie van de zus (mentale retardatie) heeft zij een bijzondere band met verzoeker en zal 

een scheiding haar onmiskenbaar traumatiseren evenals verzoeker,  

 

De inmenging is buiten elke proportie nu zij meer schade toebrengt aan alle gezinsleden dan het 

voordeel dat de Belgische staat beoogt met de verwijdering van verzoeker van het grondgebied. Het 

redelijkheidsbeginsel wordt hierdoor geschonden,  
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Verzoeker stelt dat de gedwongen terugkeer een schending uitmaakt van artikel 8 EVRM dat 

gelijkwaardig is aan en dezelfde directe werking heeft in ons rechtsverkeer als artikel 3 EVRM,  

 

Een gedwongen scheiding van verzoeker-zorgverlener met zwaar zorgbehoevende moeder en zus 

druist in tegen de basisprincipes van ons rechtsverkeer en geeft aanleiding tot schending van artikel 3 

EVRM: mensonwaardige vernederende behandeling,  

 

Artikel 3 en artikel 8 EVRM worden door de bestreden beslissing geschonden, Het opleggen van een 

inreisverbod is facultatief. Een belangenafweging waarbij ook rekening wordt gehouden met artikel 8 

EVRM is noodzakelijk,  

 

Er bestaat in casu een grote disproportionaliteit tussen de schade die wordt toegebracht aan verzoeker 

maar ook aan zijn zorgbehoevende moeder en zus voor wie hij als zorgende zoon en broer onmisbaar is 

enerzijds en anderzijds het voordeel dat Belgische openbare orde verkrijgt door de verwijdering van 

verzoeker van het grondgebied gelet op alle specifieke omstandigheden,  

 

Het redelijkheidsbeginsel is geschonden,  

 

De bestreden beslissing maakt gebruik van een automatisme door gewoon de maximumtermijn op te 

leggen zonder rekening te houden met de specifieke situatie en omstandigheden waardoor de 

beslissing onzorgvuldig en onredelijk is tot stand gekomen,”  

 

3.2. De verweerder repliceert hierop in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Verzoeker stelt een schending voor van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de artikelen 62 en 74/13 van de 

vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en 

van artikel 8 EVRM. 

 

Hij betoogt dat er enkel verwezen wordt naar een proces-verbaal, terwijl hij nooit veroordeeld werd. Het 

vermoeden van onschuld zou niet in aanmerking zijn genomen. Er wordt gewezen op de ernst van de 

feiten, zonder aan te geven wat de ernst precies inhoudt. Hij zou zijn moeder en zus in België vervoegd 

hebben en zij zouden nog in een asielprocedure zitten. Zijn moeder zou een bejaarde dame zijn met 

hartproblemen en zijn zus zou een zware medische problematiek en mentale retardatie hebben. Hij zou 

de zorgen voor hen op zich hebben genomen en er zou sprake zijn van een echt beleefd gezins- en 

familieleven. Uit de beslissing zou niet blijken dat er een onderzoek werd gevoerd naar de elementen 

vervat in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Een voldoende belangenafweging artikel 8 EVRM zou 

niet blijken. De beslissing zou schade toebrengen aan alle gezinsleden. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 en de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk 

moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende 

motief op grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven. 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in staat 

stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (R.v.St., nr. 105.103, 26 

maart 2002). 

 

De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 74/11 §1, tweede lid, 1° van de 

vreemdelingenwet omdat er geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan. Er werd gemotiveerd 

dat er een risico bestaat op onderduiken, waarvoor verwezen werd naar twee wettelijk voorziene criteria. 

Enerzijds werd erop gewezen dat verzoeker zijn verblijf niet op de wettelijk voorziene manier heeft 
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geregulariseerd en anderzijds dat hij zich niet heeft aangemeld bij de gemeente. Verzoeker betwist de 

determinerende motieven op grond waarvan de beslissing werd genomen op geen enkele wijze. De 

reden waarom een inreisverbod werd opgelegd werd derhalve afdoende en genoegzaam verantwoord 

naar recht en feiten. 

 

Verzoeker kent klaarblijkelijk de motieven van de bestreden beslissing, daar hij ze aanvecht in zijn 

verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan. 

 

“Overwegende dat, wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel heeft 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; dat uit het 

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt; dat hetzelfde geldt voor de aangevoerde 

schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet; dat de verzoekende partij bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt 

onderzocht;” (R.v.St., arrest nr. 163.817 dd. 19 oktober 2006, Staatsraad Bamps, G/A 134.748/XIV–

14.428) 

 

Verder werden in de bestreden beslissing de redenen vermeld waarom het bevel gepaard gaat met een 

inreisverbod voor de duur van drie jaar: 

 

“Betrokkene werd gehoord door de politie van Arro Iper op 07/09/2019. 

Betrokkene verklaart niet een partner of minderjarige kinderen in België te hebben. 

Betrokkene verklaart dat hij zijn zus en moeder in België heeft. Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld 

artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationaal recht dient te 

worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient 

verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 lid 1 van het EVRM. Er moet in casu 

nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van 

artikel 8 van het EVRM. Betrokkene levert niet het bewijs dat hij ten laste is of dat hij een reële 

afhankelijke band heeft met zijn familielid. 

Hij verklaart problemen met korte termijngeheugen te hebben; Betrokkene brengt geen elementen aan 

die bewijzen dat hij lijdt aan een ziekte die hem belemmeren terug te keren naar zijn land van herkomst. 

Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

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

de bepalingen van artikel 74/13. 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor winkeldiefstal (PV IE.12L1.012506/2019 van de politiezone van 

Ieper). 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.(…) (eigen onderlijning) 

 

Het gegeven dat verzoeker (nog) niet werd veroordeeld wegens inbreuken op de strafwet, verhindert de 

verwerende partij geenszins om op basis van de vastgestelde feiten op verblijfsrechtelijk vlak 

maatregelen te nemen. Ook het vermoeden van onschuld belet niet dat de verwerende partij op grond 

van een eigen onderzoek een standpunt inneemt met betrekking tot feiten die nog niet tot een 

strafrechtelijke veroordeling hebben geleid (RvS 28 juni 2004, nr. 133.173; RvS 14 juli 2008, nr. 

185.388). 

 

Daar ten aanzien van verzoeker een PV nr. IE.12.L1.012506/2019 werd opgesteld ten zijnen laste uit 

hoofde van betrapping op heterdaad bij diefstal, is het geenszins kennelijk onredelijk noch onzorgvuldig 

dat de verwerende partij op basis van het bestaan van dit PV overgaat tot maatregelen op 

verblijfsrechtelijk vlak. Bovendien bevindt het administratief verslag vreemdelingencontrole, waarin 

verwezen wordt naar het proces-verbaal zich in het administratief dossier. 

 

Bovendien is de reden waarom er geopteerd werd voor een inreisverbod niet louter gesteund op het 

gevaar dat hij vormt voor de openbare orde. Er werd ook rekening gehouden met zijn 

gezondheidstoestand en de artikelen 3 en 8 EVRM om aan te tonen dat er geen omstandigheden 

voorhanden zijn die zich zouden verzetten tegen de termijn van 3 jaar. 
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Waar verzoeker in zijn betoog opnieuw opwerpt dat zowel zijn moeder als zijn zus medische problemen 

zouden hebben en hij voor hen zou zorgen, dient ook te worden opgemerkt dat uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat de aanvragen 9ter, die werden ingediend op grond van de medische 

problemen van zowel zijn moeder als zijn zus, negatief werden afgesloten. Er werd aldus geen 

medische reden weerhouden waarom het voor hen onmogelijk is terug te keren naar hun herkomstland. 

Zoals ook terecht werd gemotiveerd in de bestreden beslissing, wordt het gezinsleven tussen 

meerderjarige kinderen en hun ouders tussen meerderjarige broers en zussen niet vermoed. De 

verzoeker dient, opdat hij zich op artikel 8 EVRM zou kunnen beroepen, aan te tonen dat er een band 

van afhankelijkheid bestaat. Verzoeker liet na dit aan te tonen mede omdat de medische problemen van 

de moeder en zus niet van die aard zijn om een verblijfsrecht toe te kennen in België. Ook werd 

ingegaan op de problemen die verzoeker zelf zou kennen en werd geargumenteerd dat hij daarvan 

geen bewijsstukken heeft voorgebracht, wat hij niet betwist. 

 

Verzoeker toont aldus niet aan dat er elementen zijn die het bestuur ertoe zouden nopen om over te 

gaan tot het reduceren van de termijn van drie jaar. Evenmin toont hij aan dat die termijn kennelijk 

onredelijk zou zijn. Een afweging van de elementen vervat in artikel 74/13 vreemdelingenwet blijkt 

duidelijk uit de motieven van de beslissing. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, van de artikelen 62 en 74/13 van de vreemdelingenwet, van de 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en van artikel 8 EVRM wordt 

niet aangetoond. 

 

Het middel is niet ernstig.” 

 

3.3. Beoordeling 

 

De verzoeker voert onder meer de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op om haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Dit impliceert dat de 

beslissing dient te steunen op een zorgvuldige feitenvinding en een nauwgezette belangenafweging 

zodat de beslissing genomen wordt op basis van een afdoend en volledig onderzoek van het concrete 

geval (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954). Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid slechts na afweging van alle relevante 

gegevens van de zaak een beslissing mag nemen (RvS 28 april 2008, nr. 182.450).  

 

In casu maakt de bestreden beslissing toepassing van artikel 74/11, §1, tweede lid, 1°, van de 

vreemdelingenwet om de verzoeker een inreisverbod van drie jaar op te leggen. De aangevoerde 

schending van de zorgvuldigheidsplicht moet dan ook mede worden beoordeeld in het licht van 

voornoemd artikel 74/11, dat de juridische grondslag uitmaakt van de bestreden beslissing.  

 

Artikel 74/11, §1, van de vreemdelingenwet, zoals van toepassing op de datum van de thans bestreden 

beslissing, bepaalt als volgt: 

 

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

omstandigheden van elk geval. 

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

gevallen : 

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

(…)”. 

 

Overeenkomstig het artikel 74/11, tweede lid, van de vreemdelingenwet gaat de beslissing tot 

verwijdering gepaard met een inreisverbod van “maximum drie jaar” indien er voor het vrijwillig vertrek 

geen enkele termijn is toegestaan.  

 

In de thans bestreden akte wordt dienaangaande verwezen naar de beslissing tot verwijdering van 8 

september 2019 die met het bestreden inreisverbod gepaard gaat. Uit de stukken van het administratief 

dossier blijkt dat het gaat om het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering (bijlage 13septies) van 8 september 2019 waarbij aan de verzoeker, in toepassing van 

artikel 74/14, §3, van de vreemdelingenwet, geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan. Uit de 



  

 

 

X - Pagina 8 

verdere motivering van de bestreden beslissing blijkt voorts duidelijk dat aan de verzoeker een 

inreisverbod wordt opgelegd om de enkele reden dat de voormelde bijlage 13septies niet voorzag in een 

termijn voor vrijwillig vertrek. De afwezigheid van enige termijn voor vrijwillig vertrek vormt dan ook de 

determinerende wettelijke en feitelijke grondslag om het bestreden inreisverbod op te leggen.  

 

De Raad heeft in zijn arrest met nr. 231 286 van 16 januari 2020 de volgende onzorgvuldigheden 

vastgesteld in de besluitvorming om geen termijn voor vrijwillig vertrek toe te staan: 

 

“De verzoeker voert in wezen aan dat de gemachtigde bij de vaststelling dat er een risico op 

onderduiken is geen zorgvuldige beoordeling heeft gemaakt van alle relevante specifieke 

omstandigheden.  

 

In de bestreden akte wordt als volgt gemotiveerd omtrent het risico op onderduiken:  

 

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

 

■ artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken  

(■ artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde)  

 

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 8 maanden in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren.  

 

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.  

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor winkeldiefstal. (PV IE.12.L1.012506/2019 van de politiezone 

van leper). Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.”   

 

Hoewel de afwezigheid van een termijn voor vrijwillig vertrek in de bestreden akte wordt verantwoord 

door de toepassing van zowel artikel 74/14, §3, 1°, van de vreemdelingenwet (risico op onderduiken) als 

door de toepassing van artikel 74/14, §3, 3°, van diezelfde wet (gevaar voor de openbare orde), is de 

feitelijke motivering van de afwezigheid van een termijn voor vrijwillig vertrek beperkt tot de motieven als 

waarom er een risico op onderduiken bestaat. Dat de gemachtigde ter verantwoording van het risico op 

onderduiken tevens stelt dat de verzoeker door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen 

schaden, doet hieraan geen afbreuk. Ministens moet worden vastgesteld dat uit de motieven van de 

bestreden akte blijkt dat het risico op onderduiken het determinerend motief vormt om te besluiten tot de 

afwezigheid van een termijn voor vrijwillig vertrek.  

 

De Raad wijst erop dat het risico op onderduiken in artikel 1, §1, 11°, van de vreemdelingenwet als volgt 

wordt gedefinieerd: 

 

“risico op onderduiken : het feit dat er redenen bestaan om aan te nemen dat een vreemdeling die het 

voorwerp uitmaakt van een verwijderingsprocedure, een procedure voor toekenning van internationale 

bescherming of een procedure tot vaststelling van of tot overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk 

is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, met het oog op de criteria die 

opgesomd worden in § 2 zal onderduiken.”  

 

In artikel 1, §2, van de vreemdelingenwet werden ter zake de volgende criteria bepaald:  

 

“Het in paragraaf 1, 11°, bedoelde risico op onderduiken moet actueel en reëel zijn. Het wordt na een 

individueel onderzoek en op basis van een of meer volgende objectieve criteria vastgesteld, rekening 

houdend met alle omstandigheden die eigen zijn aan elk geval : 
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1° de betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag 

ingediend, of heeft zijn verzoek om internationale bescherming niet binnen de door deze wet voorziene 

termijn gedaan; 

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

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

of heeft fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt; 

3° de betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt in het kader van zijn betrekkingen met de 

overheden die belast zijn met de uitvoering van en/of het toezicht op de naleving van de reglementering 

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

4° de betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan een van de volgende maatregelen wil 

houden of heeft zich reeds niet aan een van deze maatregelen gehouden : 

a) een overdrachts-, terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel; 

b) een inreisverbod dat noch opgeheven, noch opgeschort is; 

c) een minder dwingende maatregel dan een vrijheidsberovende maatregel die erop gericht is om zijn 

overdracht, terugdrijving of zijn verwijdering te garanderen, ongeacht of het om een vrijheidsbeperkende 

maatregel of een andere maatregel gaat; 

d) een vrijheidsbeperkende maatregel die erop gericht is om de openbare orde of de nationale veiligheid 

te garanderen; 

e) een door een andere lidstaat genomen maatregel die gelijkwaardig is aan de maatregelen bedoeld in 

a), b), c) of d); 

5° de betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk en/of in een andere lidstaat dat 

noch opgeheven, noch opgeschort werd; 

6° de betrokkene heeft onmiddellijk na het voorwerp te hebben uitgemaakt van een beslissing tot 

weigering van binnenkomst of verblijf of een beslissing die een einde heeft gemaakt aan zijn verblijf, of 

onmiddellijk na het voorwerp te hebben uitgemaakt van een terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel, 

een nieuwe verblijfsaanvraag of een nieuw verzoek om internationale bescherming ingediend; 

7° terwijl hij in verband met dat punt ondervraagd werd, heeft de betrokkene verborgen dat hij zijn 

vingerafdrukken reeds heeft gegeven in een andere Staat die gebonden is door de Europese 

reglementering met betrekking tot de bepaling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een verzoek om internationale bescherming, na een verzoek om internationale bescherming te 

hebben ingediend; 

8° de betrokkene heeft in het Rijk of in een of meerdere andere lidstaten meerdere verzoeken om 

internationale bescherming en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een 

negatieve beslissing of die niet tot de afgifte van een verblijfstitel hebben geleid; 

9° terwijl hij in verband met dat punt ondervraagd werd, heeft de betrokkene verborgen dat hij vroeger 

reeds een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend in een andere staat die gebonden is 

door de Europese reglementering met betrekking tot de bepaling van de staat die verantwoordelijk is 

voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming; 

10° de betrokkene heeft verklaard of uit zijn dossier blijkt dat hij voor andere doeleinden dan de 

doeleinden waarvoor hij een verzoek om internationale bescherming of een verblijfsaanvraag heeft 

ingediend naar het Rijk gekomen is; 

11° de betrokkene maakt het voorwerp uit van een geldboete omdat hij een kennelijk onrechtmatig 

beroep heeft ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.” 

 

Uit artikel 1, §2, eerste lid, van de vreemdelingenwet blijkt aldus dat het bedoelde risico op onderduiken 

actueel en reëel moet zijn. Dit wordt na een individueel onderzoek en op basis van een of meer 

objectieve criteria vastgesteld, rekening houdend met alle omstandigheden die eigen zijn aan elk geval. 

Uit deze bepaling kan worden afgeleid dat ze enerzijds een subjectieve component bevat (individueel 

onderzoek van het geval) en anderzijds een objectieve component bevat (gebaseerd op objectieve, in 

wetgeving vastgelegde criteria). Het risico op onderduiken houdt dus twee cumulatieve vereisten in, 

namelijk dat het bestuur de individuele en concrete omstandigheden van de situatie van elke 

vreemdeling geval per geval moet onderzoeken en dit op een actuele wijze (1), en er daarbij over moet 

waken dit onderzoek te baseren op objectieve, op algemene wijze vastgestelde criteria (2).  

 

Deze cumulatieve vereisten vinden steun in de parlementaire voorbereidende werken van de wet van 21 

november 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 7 januari 

2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. 

Immers kan hierin het volgende worden gelezen: 
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“De nieuwe definitie van het risico op onderduiken is gebaseerd op de definitie in de richtlijn 

2008/115/EG en de verordening nr. 604/2013/EU. Het risico op onderduiken wordt gedefinieerd als het 

feit dat er redenen bestaan om aan te nemen dat de betrokkene, rekening houdend met de objectieve 

criteria die wettelijk gedefinieerd zijn, kan onderduiken.  

Aangezien het om een Europese definitie gaat, en om de uniforme toepassing van de betrokken 

Europese akten te garanderen, werd er, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van het 

Belgisch recht en van de bestuurspraktijk, de voorkeur aan gegeven om deze definitie zo getrouw 

mogelijk te hernemen.  

Net zoals in het kader van het huidige regime zal het risico op onderduiken actueel en reëel moeten zijn. 

Alhoewel ze niet uitdrukkelijk voorzien worden door de toepasselijke Europese akten werden deze 

vereisten hernomen om de willekeur van de overheid te beperken.  

Het risico moet actueel zijn, om te vermijden dat het bestaan van het risico op onderduiken gebaseerd is 

op een objectief criterium dat te oud is, zonder dat er rekening wordt gehouden met de evolutie van de 

situatie of van het gedrag van de betrokkene. Het feit dat het risico op onderduiken reëel is, impliceert 

dat het kan worden geverifieerd en dat de feiten die gebruikt worden om het risico vast te stellen op 

afdoende wijze worden vastgesteld. (...).  

Er wordt voorzien dat het bestaan van een actueel en reëel risico op onderduiken geval per geval en op 

basis van een of meerdere objectieve criteria die in deze paragraaf opgesomd worden, beoordeeld 

wordt. Het objectief criterium of de objectieve criteria die in aanmerking worden genomen, zullen dus op 

zich alleen niet volstaan om het bestaan van een dergelijk risico vast te stellen. Er wordt gepreciseerd 

dat er in het kader van deze beoordeling rekening zal moeten worden gehouden met alle specifieke 

omstandigheden van het geval, om zo te vermijden dat er automatisch kan worden geconcludeerd dat 

een (significant) risico op onderduiken bestaat omdat een of meerdere feiten die op de lijst vermeld 

worden, aanwezig zijn.  

Deze vereisten vloeien rechtstreeks voort uit de Europese definitie van het risico op onderduiken in 

artikel 3, 7), van de richtlijn 2008/115/EG en in artikel 2, n), van de verordening nr. 604/2013/EU. Er 

werd ook rekening gehouden met de richtlijnen in het Terugkeerhandboek en de rechtspraak van het 

Hof van Justitie (zie met name arrest Sagor, C-430/11, EU:C:2012:777, punt 41; arrest Mahdi, C-146/14 

PPU, EU:C:2014:1320, punten 65 tot 74).  

Zo is het mogelijk dat het (significant) risico op onderduiken in een bepaald geval op basis van een of 

meerdere feiten kan worden vastgesteld, terwijl dezelfde feiten het in een ander geval niet mogelijk 

maken om te concluderen dat dit (significant) risico bestaat, en dit omdat de omstandigheden van deze 

twee individuele gevallen anders zijn. Deze omstandigheden kunnen met name verbonden zijn met het 

gezinsleven van de betrokkene, zijn gezondheidstoestand, zijn leeftijd, zijn persoonlijkheid of zijn 

gedrag.  

Om te bepalen of er al dan niet een (significant) risico op onderduiken bestaat zal de bevoegde overheid 

elke individuele situatie in haar totaliteit moeten onderzoeken.” (Parl.St., Kamer, 2016-17, DOC 54 

2548/001, pp.17-19). 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde twee objectieve criteria toepast, met name dat 

verzoeker na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of verzoek 

om internationale bescherming heeft ingediend (artikel 1 §2, 1°, van de vreemdelingenwet) en dat de 

verzoeker niet meewerkt of niet heeft meegewerkt met de overheden (artikel 1, §2, 3°, van de 

vreemdelingenwet). Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt evenwel niet dat er een afweging 

werd gemaakt waaruit blijkt dat het risico op onderduiken van verzoeker reëel is. De Raad wijst 

nogmaals op de parlementaire voorbereidingen waarin kan gelezen worden: “Het objectief criterium of 

de objectieve criteria die in aanmerking worden genomen, zullen dus op zich alleen niet volstaan om het 

bestaan van een dergelijk risico vast te stellen. Er wordt gepreciseerd dat er in het kader van deze 

beoordeling rekening zal moeten worden gehouden met alle specifieke omstandigheden van het geval, 

om zo te vermijden dat er automatisch kan worden geconcludeerd dat een (significant) risico op 

onderduiken bestaat omdat een of meerdere feiten die op de lijst vermeld worden, aanwezig zijn.” 

 

Zo blijkt niet dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met het gegeven dat de verzoeker op het 

moment van de bestreden beslissing, samen met zijn moeder en zus, in het Fedasil-opvangcentrum te 

Langemark-Poelkapelle verblijft. Dit gegeven vindt steun in de stukken van het administratief dossier. 

Met name heeft de verzoeker op 9 april 2019 een officiële verklaring van wijziging van de gekozen 

woonplaats overgemaakt aan de diensten van de verweerder, waarbij hij verklaart de gekozen 

woonplaats over te brengen naar het adres ‘Fedasil Poelkapelle, Stadensteenweg 68 te 8920 

Poelkapelle’. Uit het administratief rapport “illegaal verblijf” van 7 september 2019 blijkt tevens dat de 

verzoeker zijn registratiekaart van het asielcentrum te Langemark-Poelkapelle (met nummer 2585C) 

heeft voorgelegd en een kopie van deze registratiekaart bevindt zich in het administratief dossier. 
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Verder blijkt uit het “formulier ter bevestiging van het horen van de vreemdeling” dat de verzoeker op 7 

september 2019 heeft verklaard dat hij in België is om zijn zieke zus en moeder te helpen. Uit de 

overige stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekers moeder, B. B., en zijn zus, H. B., op 

het moment van de bestreden beslissing in hetzelfde opvangcentrum te Poelkapelle verbleven. Ook de 

beslissingen inzake de medische verblijfsaanvragen van verzoekers moeder en zus bevinden zich in het 

administratief dossier. Het staat dan ook vast dat de gemachtigde, die in de bestreden akte overigens 

zelf uitdrukkelijk verwijst naar verzoekers verklaringen van 7 september 2019, op het moment van de 

bestreden beslissing ervan op de hoogte was dat de verzoeker bij zijn zieke moeder en zus in een door 

de Belgische instanties gerund opvangcentrum te Poelkapelle verbleef. Het is niet onaannemelijk dat 

voormelde elementen de beoordeling van het actuele en reële risico op onderduiken kunnen 

beïnvloeden. Alleszins komt het niet aan de Raad toe om hierover te oordelen. De gemachtigde diende 

deze specifieke omstandigheden van de zaak te betrekken bij zijn onderzoek naar het risico op 

onderduiken, quod non in casu.  

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de gemachtigde op onzorgvuldige wijze is gekomen tot de conclusie dat 

er in hoofde van de verzoeker een risico op onderduiken bestaat.  

 

In de mate dat de beslissing tot het niet toekennen van een termijn voor vrijwillig verstrek is gestoeld op 

een tweede motief, met name dat verzoeker een gevaar voor de openbare orde is (artikel 74/14, §3, 3°, 

van de vreemdelingenwet) en voor zover de verwijzing naar de winkeldiefstal zou kunnen worden 

beschouwd als de nadere toelichting van dit gevaar voor de openbare orde (hetgeen echter niet 

uitdrukkelijk blijkt uit de bewoordingen van de bestreden akte), dient te worden vastgesteld dat ook aan 

dit motief geen zorgvuldige feitenvinding ten grondslag ligt.   

 

Artikel 74/14, §3, 3°, van de vreemdelingenwet voorziet dat kan worden afgeweken van de voorziene 

termijn voor vrijwillig verstrek indien “de onderdaan van een derde land een bedreiging is voor de 

openbare orde of de nationale veiligheid”. In de parlementaire voorbereidingen kan, inzake voormelde 

wetsbepaling, als volgt worden gelezen: “Ze houdt ook rekening met de Europese rechtspraak. Deze 

bepaling zet artikel 7, lid 4, van richtlijn 2008/115/ EG, om. In zijn arrest Zh. en O., van 11 juni 2015, C-

554/13, heeft het Hof van Justitie gezegd dat “Hoewel artikel 7, lid 4, van richtlijn 2008/115 niet op 

dezelfde wijze is geformuleerd in alle taalversies, aangezien sommige het woord “gevaar” maar andere 

het woord “risico” gebruiken, moeten deze termen evenwel – met inachtneming van de gebruikelijke 

betekenis van de woorden “gevaar” en “risico” en in het licht van de context waarin zij worden gebruikt 

en de doeleinden die worden beoogd door de regeling waarvan zij deel uitmaken, zoals vermeld in de 

punten 43 tot en met 49 van dit arrest – hoe dan ook worden begrepen in de zin van bedreiging.” 

(EU:C:2015:377, punt 58)” (Parl.St., Kamer, 2016-2017 DOC 54 2215/001, p.54).  

 

Vermits artikel 74/14, §3, 3°, van de vreemdelingenwet een omzetting vormt van artikel 7, lid 4, 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 (Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2011- 

2012, nr. 53K1825/001, 23) (hierna: de Terugkeerrichtlijn), past het te wijzen op relevante rechtspraak 

van het Hof van Justitie met betrekking tot het begrip “openbare orde” in het kader van de voormelde 

richtlijn.  

 

De Raad wijst erop dat het Hof van Justitie in het arrest  van 11 juni 2015 met nummer C-554/13 (Z. Zh. 

en O.) heeft benadrukt 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 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 
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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 de Terugkeerrichtlijn geval 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’. 

 

Het Hof heeft wel gepreciseerd dat de enkele verdenking dat een derdelander een naar nationaal recht 

als misdrijf strafbaar gesteld feit heeft gepleegd, samen met andere elementen betreffende het 

specifieke geval, kan rechtvaardigen dat wordt geconstateerd dat er een gevaar voor de openbare orde 

bestaat in de zin van artikel 7, lid 4, van de Terugkeerrichtlijn. Immers, zoals voortvloeit uit punt 48 van 

dit arrest, blijven de lidstaten in wezen vrij om de eisen van het begrip “openbare orde” af te stemmen 

op hun nationale behoeften, en laat noch artikel 7 van voornoemde richtlijn, noch enige andere bepaling 

ervan de opvatting toe dat een strafrechtelijke veroordeling in dit verband noodzakelijk zou zijn. Volgens 

paragraaf 60 veronderstelt het begrip “gevaar voor de openbare orde”, als bedoeld in artikel 7, lid 4, van 

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

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

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

EU:C:2011:749, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

De gemachtigde heet zich bij de vaststelling van een gevaar voor de openbare orde echter beperkt tot 

de volgende redengeving: 

 

“Betrokkene is op heterdaad betrapt voor winkeldiefstal. (PV IE.12.L1.012506/2019 van de politiezone 

van leper). Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.”  

 

Daar waar wordt verwezen naar een proces-verbaal van de politiezone van Ieper, merkt de Raad op dat 

van dit proces-verbaal geen kopie is terug te vinden in het administratief dossier. In het administratief 

rapport ‘illegaal verblijf’ wordt wel verwezen naar het voornoemde proces-verbaal, doch dit rapport bevat 

ter zake slechts de volgende vage vermeldingen: “PV 012506/2019 inzake winkeldiefstal (…) Werd 

betrokkene op heterdaad betrapt: Ja”. Voorts wordt in een nota van de Dienst Vreemdelingenzaken van 

7 september 2019 louter melding gemaakt van “Vol à l’étalage”. Uit geen enkel stuk van het 

administratief dossier kan enkel blijken dat de gemachtigde op de hoogte zou zijn geweest van de 

exacte feiten met betrekking tot de winkeldiefstal. Aangezien niet blijkt dat de gemachtigde op de hoogte 

was van de precieze omstandigheden van de winkeldiefstal en uit niets blijkt dat hiermee enige 

geweldpleging gepaard ging, valt niet in te zien hoe de gemachtigde tot de stellige vaststelling kon 

komen dat de verzoeker “gezien de ernst van de feiten” geacht kan worden de openbare orde te kunnen 

schaden. Het is alleszins geen evidentie dat elke winkeldiefstal, van om het even welk product en 

ongeacht de precieze omstandigheden van de winkeldiefstal, zou oplopen tot een voldoende ernstige 

bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast. Zoals blijkt uit de rechtspraak van 

het Hof van Justitie volstaat het bovendien niet dat de verzoeker verdacht wordt van een strafbaar feit.   

 

De Raad stelt derhalve vast dat ook het besluit dat de verzoeker door zijn gedrag een gevaar voor de 

openbare orde vormt, niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen.  
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Wanneer de gemachtigde een ingrijpende beslissing neemt om de verzoeker geen termijn toe te kennen 

om gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, mag de verzoeker verwachten dat 

deze getuigt van een grondig en concrete beoordeling van de voorliggende feiten, hetgeen in casu 

ontbreekt.  

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht is dan ook aangetoond. Het enig middel is, in de 

aangegeven mate, gegrond.” 

 

Aangezien de beslissing om geen termijn voor vrijwillig vertrek op te leggen is aangetast door de 

hierboven geciteerde zorgvuldigheidsgebreken, en de beslissing tot afgifte van het bestreden 

inreisverbod haar noodzakelijke wettelijke en feitelijke grondslag vindt in deze afwezigheid van een 

termijn voor vrijwillig vertrek, is ook de wettigheid van het thans bestreden inreisverbod aangetast. 

 

Met het arrest nr. 231 286 van 16 januari 2020 heeft de Raad de beslissing tot verwijdering van 8 

september 2019 vernietigd. Ingevolge deze vernietiging is deze verwijderingsmaatregel met 

terugwerkende kracht uit het rechtsverkeer verdwenen en wordt deze geacht nooit te hebben bestaan. 

Aldus kan het bestreden inreisverbod van dezelfde datum – dat uitdrukkelijk aangeeft gepaard te gaan 

met deze beslissing tot verwijdering – evenmin standhouden. Uit het bepaalde in artikel 74/11, § 1, 

tweede lid, van de vreemdelingenwet blijkt immers dat geen inreisverbod mogelijk is zonder beslissing 

tot verwijdering (RvS 18 december 2013, nr. 225.871 en RvS 26 juni 2014, nr. 227.898).  

 

Het thans bestreden inreisverbod betreft een accessorium van het bevel om het grondgebied te verlaten 

(zonder termijn voor vrijwillig vertrek) van 8 september 2019 (cf. RvS 16 december 2014, nr. 229.575) 

en er blijkt niet dat dit inreisverbod kan blijven bestaan, los van het bevel om het grondgebied te verlaten 

waarmee het gepaard gaat. Om deze redenen vereist een goede rechtsbedeling dat ook het thans 

bestreden inreisverbod uit het rechtsverkeer wordt verwijderd via een vernietiging.  

 

De bovenstaande vaststellingen volstaan op zich reeds om over te gaan tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing.  

 

Bovendien dient te worden vastgesteld dat in de bestreden akte opnieuw dezelfde motivering wordt 

gehanteerd inzake het gevaar voor de openbare orde dat van de verzoeker zou uitgaan. Zoals ook in de 

bijlage 13septies, wordt in de bestreden akte louter verwezen naar een proces-verbaal, terwijl uit geen 

enkel stuk van het administratief dossier kan blijken dat de gemachtigde op de hoogte zou zijn geweest 

van de exacte feiten met betrekking tot de winkeldiefstal. Aangezien niet blijkt dat de gemachtigde op de 

hoogte was van de precieze omstandigheden van de winkeldiefstal en uit niets blijkt dat hiermee enige 

geweldpleging gepaard ging, valt niet in te zien hoe de gemachtigde tot de stellige vaststelling kon 

komen dat de verzoeker “gezien de ernst van de feiten” geacht kan worden de openbare orde te kunnen 

schaden. Het is alleszins geen evidentie dat elke winkeldiefstal, van om het even welk product en 

ongeacht de precieze omstandigheden van de winkeldiefstal, zou oplopen tot een voldoende ernstige 

bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast. Voor een meer uitgebreide 

toelichting hieromtrent, kan worden verwezen naar het hierboven weergegeven citaat uit het arrest met 

nr. 231 286 van 16 januari 2020. 

 

Het enig middel is, in de aangegeven mate, gegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

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

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

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

 

 

Artikel 1 

 

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

en Migratie van 8 september 2019 waarbij een inreisverbod van drie jaar wordt opgelegd (bijlage 

13sexies), wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig januari tweeduizend twintig door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken.  

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


