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 nr. 231 983 van 30 januari 2020 

in de zaken RvV X / II en RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Y. CHALLOUK 

Abdijstraat 234 

2020 ANTWERPEN 

 

ten kantore van advocaat J. BAELDE 

Gistelse Steenweg 229/1 

8200 BRUGGE 

  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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 10 oktober 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 oktober 2019 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies) (rolnummer X). 

 

Gezien het verzoekschrift dat de verzoekende partij op 14 oktober 2019 heeft ingediend om 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 oktober 2019 tot afgifte van een inreisverbod 

(bijlage 13sexies) (rolnummer X). 

 

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 beschikkingen van 21 november 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 december 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaten Y. CHALLOUK en J. 

BAELDE verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat  E. 

MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 18 september 2018 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

ander familielid van een burger van de Unie in toepassing van artikel 47/2 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), in functie van haar schoonzus mevrouw L.N., van 

Nederlandse nationaliteit. 

 

1.2. Op 15 maart 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten. 

 

1.3. Op 26 juni 2019 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

ander familielid van een burger van de Unie in toepassing van artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet, in 

functie van haar schoonzus mevrouw L.N., van Nederlandse nationaliteit. 

 

1.4. Op 1 oktober 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.5. Op 1 oktober 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een 

beroep in bij de Raad. 

 

1.6. Op 1 oktober 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing houdende een inreisverbod. Dit is de bestreden beslissing 

waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Aan Mevrouw, die verklaart te heten: 

(…) 

 

In voorkomend geval, alias: 

 

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 zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 01.10.2019 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: 

 

□ 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

□ 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

 

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

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om uiterlijk op 24,05.2019 het grondgebied te 

verlaten dat haar werd betekend op 24.04.2019. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet 

uitgevoerd. 

Betrokkene werd nochtans door de stad Antwerpen geïnformeerd over de betekenis van een bevel om 

het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 

Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 
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Staatsblad 16 juni 2011). Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe 

beslissing. 

 

6° Betrokkene heeft onmiddellijk na de beslissing weigering verblijf met verwijderingsmaatregel een 

nieuwe verblijfsaanvraag ingediend. 

 

Betrokkene diende 2 keer vlak na elkaar een aanvraag tot verblijf in op grond van artikel 47/1, 2° in 

functie van haar schoonzus die de Nederlandse nationaliteit heeft en legaal in België verblijft. De eerste 

aanvraag ingediend op 18,09.2018 werd op 15,03.2019 geweigerd, beslissing (bijlage 20) die op 

24.04.2019 aan betrokkene werd betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene 

gaf geen gehoor aan dit bevel, diende geen beroep in tegen deze beslissing, maar diende op 

26.06.2019 gewoon opnieuw een tweede aanvraag in op dezelfde gronden, in functie van dezelfde 

schoonzus. Deze aanvraag werd geweigerd op 01.10.2019, beslissing (bijlage 20) die aan betrokkene 

werd betekend op dezelfde dag. 

 

Redenen waarom haar een Inreisverbod wordt opgelegd. 

 

drie jaar 

 

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

 

Betrokkene kwam in maart 2018 via Nederland de Schengenzone binnen in het bezit van een visum 

type C geldig voor kort verblijf. Zij keerde echter niet terug naar Marokko en diende te Antwerpen 2 keer 

vlak na elkaar een aanvraag tot verblijf in op grond van artikel 47/1, 2° in functie van haar schoonzus die 

de Nederlandse nationaliteit heeft en legaal in België verblijft. De eerste aanvraag ingediend op 

18.09.2018 werd op 15.03.2019 geweigerd, beslissing (bijlage 20) die op 24.04.2019 aan betrokkene 

werd betekend meteen bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene gaf geen gehoor aan dit 

bevel, diende geen beroep in tegen deze beslissing, maar diende op 26.06.2019 gewoon opnieuw een 

tweede aanvraag in op dezelfde gronden, in functie van dezelfde schoonzus. Deze aanvraag werd 

geweigerd op 01.10.2019, beslissing (bijlage 20) die aan betrokkene werd betekend op dezelfde dag. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om uiterlijk op 24.05.2019 het grondgebied te 

verlaten dat haar werd betekend op 24.04.2019. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet 

uitgevoerd. 

Betrokkene werd nochtans door de stad Antwerpen geïnformeerd over de betekenis van een bevel om 

het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 

Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011). 

 

Betrokkene verklaart in België is en niet wil terugkeren naar Marokko omdat zij bij haar broer en 

schoonzus blijven en omdat er in Marokko geen werk is. Het gegeven de broer en schoonzus van 

betrokkene zich in hebben gevestigd kan een terugkeer van betrokkene naar Pakistan niet in de weg 

staan. Zij behoren immers niet tot het originele kerngezin van betrokkene. Zij toont ook niet aan 

afhankelijk te zijn van zijn broers en schoonzus. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag 

verwacht worden dat hij een leven kan opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de 

nabijheid zijn broer en zus. Nergens uit het administratief dossier staat dat hij daar niet toe in staat zou 

zijn. Bovendien verklaart betrokkene dat haar ouders en zussen ook nog in Marokko wonen. 

 

Bovendien merken we op dat betrokkene geboren en getogen is in Marokko en dat zij er 30 jaar 

verbleef. Haar verblijf in Nederland en België van slechts anderhalf jaar kunnen bijgevolg geenszins 

vergeleken worden met haar relaties in het land van herkomst. Het lijkt dan ook erg onwaarschijnlijk dat 

betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in haar land van herkomst. 

We stellen dus vast dat betrokkene met haar uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM 

aantoont. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient zij aan te tonen dat er 

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in Marokko een ernstig en 

reëel risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen 

of bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan 

niet volstaan. 
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Betrokkene geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die haar belemmeren terug te 

keren naar zijn land van herkomst. Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het 

grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan 

verstrekken dan het land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de 

gezondheidstoestand of de levensverwachting van een vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een 

schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de 

humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, het geen in voorliggende zaak niet 

blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn. 

 

Betrokkene verklaart in België geen duurzame relatie of kinderen te hebben. 

Een schending van artikel 8 kan dan ook niet worden aangenomen, 

In het administratief dossier van betrokkene is geen sprake van minderjarige kinderen in België, noch 

van enige medische problematiek van betrokkene. Bijgevolg heeft de gemachtigde van de 

Staatssecretaris in zijn inreisverbod rekening gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op al deze elementen 

en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel.” 

 

1.7. Bij arrest nr. 231 756 van 23 januari 2020 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.4. 

 

1.8. Bij arrest nr. 231 757 van 23 januari 2020 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.5.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Tegen de beslissing vermeld in punt 1.6. dient de verzoekende partij twee verzoekschriften in. Een 

eerste verzoekschrift wordt door meester Y. CHALLOUK ingediend op 10 oktober 2019 (gekend onder 

rolnummer 237 974). Een tweede verzoekschrift van meester J. BAELDE wordt ingediend op 14 oktober 

2019 (gekend onder rolnummer 238 033).  

 

Met toepassing van artikel 39/68-2 van de Vreemdelingenwet worden de beroepen nr. 237 974 en nr. 

238 033 van rechtswege gevoegd.  

 

Artikel 39/68-2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Indien een verzoekende partij meerdere ontvankelijke verzoekschriften heeft ingediend tegen dezelfde 

bestreden beslissing dan worden deze beroepen van rechtswege gevoegd. In dit geval oordeelt de 

Raad op grond van het als laatste ingediende verzoekschrift, tenzij de verzoekende partij uitdrukkelijk 

aan de Raad en ten laatste ter terechtzitting, het verzoekschrift aanduidt op grond waarvan hij dient te 

oordelen. De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van de overige ingediende 

verzoekschriften. 

 

Betreft het een collectief beroep, dan oordeelt de Raad op grond van het als laatste ingediende 

verzoekschrift, tenzij alle verzoekende partijen uitdrukkelijk en collectief aan de Raad en ten laatste ter 

terechtzitting, het verzoekschrift aanduiden op grond waarvan hij dient te oordelen. De verzoekende 

partijen worden geacht afstand te doen van de overige ingediende verzoekschriften” 

 

Ter terechtzitting wordt op voormeld artikel 39/68-2 van de Vreemdelingenwet gewezen. De voorzitter 

wijst erop dat de Raad zal oordelen op basis van het laatst ingediende verzoekschrift, in casu het 

verzoekschrift van meester J. BAELDE, tenzij ter terechtzitting anders wordt aangegeven door de 

verzoekende partij. 

 

De verzoekende partij vraagt de wet toe te passen en te oordelen op grond van het verzoekschrift van 

meester J. BAELDE. De verzoekende partij erkent dat zij wordt geacht afstand te doen van het 

verzoekschrift met rolnummer 237 974. 

 

Gelet op het voorgaande zal de Raad, conform het bepaalde in artikel 39/68-2, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet, oordelen op grond van het laatst ingediende verzoekschrift, zijnde het verzoekschrift 

gekend onder rolnummer 238 033 en wordt de verzoekende partij geacht afstand te doen van het 

verzoekschrift met rolnummer 237 974.  
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2.2. Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet 

kan worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van 

de verzoekende partij te leggen. 

 

2.3. De verzoekende partij heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de Vreemdelingenwet 

voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te 

leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet 

overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 74/11 van de 

Vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partij licht haar enig middel toe als volgt: 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om 

na te gaan of de 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 onredelijk tot haar besluit is 

gekomen (RvS 17 januari 2007, nr. 166.860; RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 

28.348). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing haar 

oordeel moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken 

(RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012). Een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze 

beslissing dient te steunen op werkelijke bestaande en concrete feiten die met de vereiste 

zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht verplicht de overheid onder meer om 

zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en 

juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht werden, zodat de overheid met kennis van 

zaken kan beslissen (RvS 22 maart 2013, nr. 222.953; RvS 29 januari 2013, nr. 222.290 en RvS 28 juni 

2012, nr. 220.053). 

 

Het redelijkheidsbeginsel houdt tenslotte in dat een bestuursorgaan bij het nemen van de beslissingen 

alle belangen tegen elkaar af moet wegen. De gevolgen van een genomen beslissing moeten dan ook in 

redelijke verhouding staan tot de feiten (RvS Nr. 26.600, 3 juni 1986; RvS Nr. 40.179, 27 augustus 

1982; RvS Nr. 35.443, 10 juli 1990). Dit is in casu evenmin het geval. 

 

In casu wordt een inreisverbod van niet minder dan 3 jaar opgelegd enkel en alleen omdat verzoekster 

geen gevolg heeft gegeven aan het bevel van 24 april 2019 ... doordat zij immers op 26 juni 2019 een 

nieuwe aanvraag gezinshereniging met haar Unieburger-familielid heeft ingediend (stuk 1). 

 

Dit inreisverbod van 3 jaar wordt afgeleverd op grond van artikel 74/11, §1, tweede lid Vw. Dit artikel 

bepaalt: 

 

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

omstandigheden van eik 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.” 

 

Het inreisverbod op grond van art. 74/11, §1, tweede lid Vw. behelst m.a.w. een inreisverbod mogelijks 

variërend tussen 1 dag en maximum 3 jaar. Het betreft een discretionaire bevoegdheid in hoofde van 

verweerder om - rekening houdend met de specifieke omstandigheden van elk geval - een korter of 

langer verbod op te leggen. 

 

In casu wordt meteen de maximumtermijn van 3 jaar opgelegd. 
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Wanneer door de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gekozen om de maximumduur van het 

inreisverbod op te leggen (i.c. niet minder dan 3 jaar), dient de motivatie van deze beslissing navenant 

te zijn. Immers moet uit deze motivatie blijken waarom “door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval” het in casu aangewezen is om meteen het maximuminreisverbod van 3 

jaar op te leggen. 

Bij het bepalen van de duurtijd van een inreisverbod beschikt verweerster over een grote discretionaire 

bevoegdheid, rekening houdende met de individuele omstandig-heden (pro en contra) in het dossier. 

Aldus kan verweerder binnen zijn discretio-naire bevoegdheid op dit punt variëren tussen een 

inreisverbod van 1 dag tot een inreisverbod van maximum 3 jaar. 

 

Dit heeft evident zijn onmiddellijke impact op de motiveringsplicht: 

 

Hoe groter de discretionaire bevoegdheid of beoordelingsmarge van het bestuur, hoe strenger de 

motiveringsplicht wordt opgevat (RvS nr. 43.560 van 30 juni 1993, R.W. 1994-95, noot I. OPDEBEEK; 

RvS nr. 43.556, 30 juni 1993). 

 

“De omvang van de motiveringsplicht is dus evenredig met de omvang van de discretionaire 

bevoegdheid waarover de overheid beschikt. Wanneer de toepasselijke regelgeving aan het bestuur de 

vrijheid laat om al dan niet een beslissing te nemen; of de keuze laat tussen verschillende mogelijke 

beslissingen, is het bestuur verplicht zijn keuze te verantwoorden. Ook bij de invulling van vage normen, 

zal een uitgebreider motivering noodzakelijk zijn. De precieze, concrete motieven moeten uitdrukkelijk 

en nauwkeurig worden vermeld.” 

(OPDEBEEK, I. en COOLSAET, A., Formele Motivering van bestuurshandelingen, Administratieve 

rechtsbibliotheek, Die Keure, Brugge, 1999, p. 149, nr. 185). 

 

De discretionaire bevoegdheid / de beoordelingsmarge van verweerster is zéér groot inzake 

inreisverboden. De motivatieplicht kan in deze dan ook niet lichtzinnig worden opgevat. 

 

In casu is het duidelijk dat verzoekster haar verblijfsrecht in België als familielid van haar Unieburger-

schoonzus tracht in orde te brengen. 

 

Het vrij verkeer van EU-burgers en hun familieleden is aldus de regel, terwijl elke uitzondering hierop 

beperkend moet geïnterpreteerd worden. 

 

“Het vrij verkeer van personen is een van de grondslagen van de EU. Bijgevolg moeten de bepalingen 

op grond waarvan die vrijheid wordt verleend ruim worden uitgelegd, terwijl uitzonderingen op dat 

beginsel restrictief moeten worden uitgelegd.” 

 

(MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende 

richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht 

van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 

familieleden, dd. 02.07.2009 - http://eur-lex.europa.eu/leqal- 

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0313&from=NL) 

 

Wanneer deze aanvraag een eerste maal wordt geweigerd middels ‘bijlage 20’ dd. 15 maart 2019 

wegens onvoldoende bewijzen dat aan alle cumulatieve voorwaarden zoals voorzien in de wet is 

voldaan, zijn de drie mogelijke logische stappen zoals te zetten door verzoekster: 

 

- Hoger beroep RvV; 

- Nieuwe aanvraag gezinshereniging met bijkomende stukken/betere motivatie; 

- Terugkeren naar land van herkomst. 

 

Aangezien de Raad geen kennis kan/mag nemen van aanvullende stukken was deze 1ste optie in casu 

aldus de facto een nutteloze optie, zodat verzoekster koos voor een beter gemotiveerde aanvraag 

gezinshereniging, dewelke ernstig werd voorbereid (middels aanvullen in land van herkomst 

opgevraagde stukken inzake haar bewijs van onvermogen aldaar), waarna deze op 26 juni 2019 kon 

worden ingediend. 

 

Intussen was aan verzoekster op 24 april 2019 een bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd, 

doch daar heeft verzoekster - gezien haar voorbereide nieuwe aanvraag gezinshereniging - effectief 
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geen gevolg aan gegeven. Deze context is evenwel essentieel voor een goed begrip waarom 

verzoekster geen gevolg gaf aan dit bevel van 24/04. 

 

Het is dan ook disproportioneel om verzoekster op heden bij nieuwe weigering gezinshereniging op 1 

oktober 2019 meteen ook een inreisverbod van niet minder dan de maximumduur (nl. 3 jaar) af te 

leveren met als enige argumentatie... dat zij geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 24 april 2019. 

 

Nochtans is het nogal wiedes dat zij daar geen gevolg aan heeft gegeven, gezien haar nieuwe/lopende 

aanvraag gezinshereniging overeenkomstig art. 47/1, 2° Vw. 

 

Bovendien wordt deze maximumduur qua inreisverbod vergezeld van dermate ongemotiveerd 

haastwerk in hoofde van verweerder dat duidelijk sprake is van een manifest onzorgvuldige beslissing. 

Zo staat in de motivatie te lezen (stuk 1): 

 

“Het gegeven dat de broer en schoonzus van betrokkene zich in hebben gevestigd kan een terugkeer 

van betrokkene naar Pakistan niet in de weg staan.” 

 

In casu werd op een manifest onzorgvuldige alsook onredelijke wijze meteen tot een maximumduur van 

3 jaar inreisverbod overgegaan, terwijl de bona fide vraag tot gezinshereniging in hoofde van 

verzoekster hiermee door de Dienst Vreemdelingen-zaken wordt afgedaan als een kwaadwillige 

handeling. 

 

Dit is niet correct. 

 

De verbreking van de bestreden beslissing dringt zich op.” 

 

3.2. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad 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 haar beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

Artikel 74/11, §1, eerste en tweede lid van de Vreemdelingenwet luidt verder als volgt: 

 

“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. 

[…]” 

 

3.3. Uit voormelde bepaling volgt dat de verwerende partij in beginsel een inreisverbod dient op te 

leggen indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan. Dit gegeven wordt door de 

verzoekende partij niet betwist. 

 

3.4. Het wordt door de verzoekende partij niet betwist dat het bestreden inreisverbod een afzonderlijke 

motivering bevat waarom wordt geopteerd voor het opleggen van een inreisverbod voor de duur van 

drie jaar.  

 

3.5. Echter meent de verzoekende partij dat gelet op de grote discretionaire bevoegdheid die de 

verwerende partij heeft bij het bepalen van de duur van een inreisverbod waarbij voormelde duur 

rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het geval kan variëren tussen één dag tot 

maximum drie jaar, de omvang van de motiveringsplicht evenredig is en niet lichtzinnig kan opgevat 

worden. Zij stelt vast dat in casu meteen de maximumtermijn voor drie jaar wordt opgelegd. Zij betoogt 

dat het duidelijk is dat zij haar verblijfsrecht in België als familielid van haar Unieburger-schoonzus tracht 

in orde te brengen, dat het vrij verkeer van EU-burgers en hun familieleden de regel is, terwijl elke 

uitzondering hierop beperkend moet worden geïnterpreteerd. De verzoekende partij vervolgt dat 

wanneer een eerste aanvraag wordt geweigerd middels een bijlage 20 op 15 maart 2019 wegens 

onvoldoende bewijzen dat aan alle cumulatieve voorwaarden is voldaan, er drie mogelijkheden zijn, met 
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name een beroep bij de Raad, een nieuwe aanvraag gezinshereniging met bijkomende stukken of 

betere motivering en het terugkeren naar het herkomstland. De verzoekende partij betoogt dat gezien 

de Raad geen kennis mag nemen van aanvullende stukken, zij koos om een beter gemotiveerde 

aanvraag gezinshereniging, dewelke ernstig werd voorbereid middels aanvullen met in het land van 

herkomst opgevraagde stukken inzake het bewijs van haar onvermogen aldaar, in te dienen op 26 juni 

2019. Zij wijst erop dat haar inmiddels een bevel om het grondgebied te verlaten werd afgeleverd, doch 

dat zij hieraan geen gevolg heeft gegeven gelet op het voorbereiden van een nieuwe aanvraag 

gezinshereniging. De verzoekende partij meent dat deze context essentieel is voor een goed begrip 

waarom zij geen gevolg gaf aan het bevel. Volgens de verzoekende partij is het dan ook 

disproportioneel om haar heden bij een nieuwe weigering gezinshereniging op 1 oktober 2019 meteen 

ook een inreisverbod van niet minder dan de maximumduur af te leveren met als enige argumentatie dat 

zij geen gevolg gegeven heeft aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 24 april 2019. 

Nochtans is het volgens haar nogal wiedes dat zij daar geen gevolg aan heeft gegeven gezien haar 

nieuwe/lopende aanvraag gezinshereniging op grond van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet. De 

verzoekende partij meent dat in casu op een manifest onzorgvuldige alsook onredelijke wijze meteen tot 

een maximumduur van drie jaar werd besloten, terwijl de bona fide vraag tot gezinshereniging in haar 

hoofde hiermee door de verwerende partij wordt afgedaan als kwaadwillige handeling, dat dit niet 

correct is. 

 

Tot slot betoogt de verzoekende partij dat de motivering van de duur van het inreisverbod vergezeld is 

van dermate ongemotiveerd haastwerk in hoofde van de verwerende partij dat duidelijk sprake is van 

een manifest onzorgvuldige beslissing, dat in de motivering immers gewezen wordt op een terugkeer 

naar Pakistan.  

 

3.6. Betreffende de duur van het inreisverbod wordt gewezen op het belang van de immigratiecontrole 

en wordt gemotiveerd dat de verzoekende partij niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in België te 

verblijven, nu zij de Schengenzone binnenkwam in maart 2018 met een visum kort verblijf, doch niet 

terugkeerde naar Marokko en zij twee maal kort na elkaar een aanvraag tot verblijf op grond van artikel 

47/1 van de Vreemdelingenwet in functie van haar Nederlandse schoonzus met legaal verblijf in België 

indiende, dat de eerste aanvraag ingediend op 18 september 2019 geweigerd werd bij beslissing van 15 

maart 2019 die aan de verzoekende partij op 24 april 2019 werd betekend met een bevel om het 

grondgebied te verlaten, waaraan de verzoekende partij geen gehoor gaf en waartegen zij geen beroep 

indiende doch op 26 juni 2019 opnieuw een tweede aanvraag indiende op dezelfde gronden en in 

functie van dezelfde schoonzus, waarna ook deze tweede aanvraag werd geweigerd op 1 oktober 2019. 

Er wordt in de bestreden beslissing nog verduidelijkt dat de verzoekende partij geen gevolg heeft 

gegeven aan het bevel om uiterlijk 24 mei 2019 het grondgebied te verlaten, dat deze beslissing niet 

werd uitgevoerd terwijl zij nochtans door de stad Antwerpen geïnformeerd werd over de betekenis van 

een bevel om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig 

vertrek. Uit voormelde motieven blijkt waarom de verwerende partij heeft geopteerd voor een 

inreisverbod van drie jaar. Daarnaast blijkt uit deze motieven dat de verwerende partij bij het bepalen 

van de duur van het inreisverbod is nagegaan of er omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij zijn die kunnen leiden tot een inreisverbod van minder dan drie jaar, doch geoordeeld 

dat in casu geen dergelijke omstandigheden blijken. De verwerende partij heeft, zo blijkt uit de motieven 

van de bestreden beslissing, in dit kader rekening gehouden met de verklaring van de verzoekende 

partij dat zij niet terug wil naar Marokko omdat haar broer en schoonzus in België verblijven en er in 

Marokko geen werk is en met de rechten gewaarborgd door de artikelen 3 en 8 van het EVRM, en 

gemotiveerd waarom deze elementen er niet toe leiden te besluiten dat een inreisverbod van drie jaar 

disproportioneel is.  

 

3.7. Gelet op voormelde motieven kan de verzoekende partij niet dienstig laten uitschijnen dat een 

inreisverbod voor de maximumduur van drie jaar wordt opgelegd met als enige argumentatie dat zij 

geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten haar betekend op 24 april 

2019. Uit voormelde motieven blijkt dat de verwerende partij bij het bepalen van een duur van drie jaar 

voor het inreisverbod rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval van de 

verzoekende partij, minstens verduidelijkt de verzoekende partij niet met welke specifieke 

omstandigheden de verwerende partij geen rekening heeft gehouden.  

 

De verzoekende partij lijkt echter te menen dat een inreisverbod van drie jaar onevenredig is.  

 

Vooreerst wijst de Raad erop dat de verzoekende partij niet dienstig kan verwijzen naar het feit dat 

uitzonderingen op de regel van vrij verkeer van EU-burgers en hun familieleden beperkend moeten 
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worden geïnterpreteerd, daar zij niet heeft aangetoond dat zij zich kan beroepen op het vrij verkeer van 

de EU-burgers en hun familieleden. In de beslissingen van 15 maart 2019 en 1 oktober 2019 werd 

vastgesteld dat de verzoekende partij niet heeft aangetoond dat zij voldoet aan de vereiste voorwaarden 

om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van een ander 

familielid van een burger van de Unie. Er is in haar geval dan ook geen sprake van een uitzondering op 

de regel van vrij verkeer. 

 

Met haar betoog dat het duidelijk is dat zij tracht haar verblijfsrecht in België als familielid van haar 

Unieburger-schoonzus in orde te brengen en dat wanneer een eerste aanvraag wordt geweigerd 

middels een bijlage 20 op 15 maart 2019 wegens onvoldoende bewijzen dat aan alle cumulatieve 

voorwaarden is voldaan, er drie mogelijkheden zijn, met name een beroep bij de Raad, een nieuwe 

aanvraag gezinshereniging met bijkomende stukken of betere motivering en het terugkeren naar het 

herkomstland, dat gezien de Raad geen kennis mag nemen van aanvullende stukken, zij koos om op 26 

juni 2019 een beter gemotiveerde aanvraag gezinshereniging in te dienen, dewelke ernstig werd 

voorbereid middels aanvullen met in het land van herkomst opgevraagde stukken inzake het bewijs van 

haar onvermogen aldaar, gaat de verzoekende partij volledig voorbij aan het feit dat haar op 15 maart 

2019 niet enkel een beslissing tot weigering van verblijf werd afgeleverd doch ook een bevel om het 

grondgebied te verlaten. De verzoekende partij is gehouden aan dit bevel gevolg te geven wat zij niet 

binnen de haar toegekende termijn heeft gedaan. Het feit dat zij na het verlopen van deze termijn een 

nieuwe aanvraag gezinshereniging indient, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat zij geen gevolg 

heeft gegeven aan het haar opgelegde bevel binnen de haar toegekende termijn. Voorts kan de 

verzoekende partij ook niet dienstig verwijzen naar het voorbereiden van een nieuwe aanvraag om geen 

gevolg te geven aan het bevel, daar het voorbereiden van een aanvraag de tenuitvoerlegging van het 

bevel niet opschort. De verzoekende partij toont dan ook niet aan dat bij het bepalen van de termijn van 

drie jaar voor het inreisverbod de verwerende partij foutief of op kennelijk onredelijke wijze heeft 

gewezen op het feit dat de verzoekende partij geen gevolg heeft gegeven aan het haar opgelegde bevel 

om het grondgebied te verlaten. 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij lijkt voor te houden kon de verwerende partij, bij het 

bepalen van de duur van het inreisverbod, er bovendien wel degelijk op wijzen dat de verzoekende partij 

niet enkel geen gehoor gaf aan het bevel om het grondgebied te verlaten doch eveneens gewoon 

opnieuw een aanvraag gezinshereniging indiende op dezelfde gronden en in functie van dezelfde 

persoon als de aanvraag die reeds op 15 maart 2019 werd geweigerd. Er blijkt immers niet dat de 

verzoekende partij andere bijkomende relevante bewijsstukken in het kader van haar tweede aanvraag 

gezinshereniging heeft voorgelegd. Er kon dan ook correct en op kennelijk redelijke wijze worden 

gesteld dat opnieuw een aanvraag gezinshereniging werd ingediend op dezelfde gronden. Immers blijkt 

uit de stukken van het administratief dossier dat de door de verzoekende partij bij haar nieuwe aanvraag 

van 26 juni 2019 voorgelegde stukken deels reeds voorgelegde stukken betroffen die reeds onderzocht 

werden in het kader van de eerste aanvraag en deels documenten betroffen die gelijkaardig waren aan 

de reeds voorgelegde en in het kader van de eerste aanvraag onderzochte stukken. Zo blijkt dat de 

verzoekende partij bij haar tweede aanvraag, behoudens de reeds bij de eerste aanvraag voorgelegde 

documenten, enkel nog bewijzen voorlegde van stortingen van de referentiepersoon en haar broer aan 

haar op een ogenblik dat zij reeds in België was en bewijzen van onvermogen in het land van herkomst 

(“attestation de non-impostion a la TH-TSC n°16145/2019” van 14 mei 2019 en attest nr. 1380/C.F/05, 

van 31 mei 2019) die betrekking hebben op de periode na haar vertrek uit Marokko. Uit de beslissing 

van 15 maart 2019, genomen naar aanleiding van de eerste aanvraag, blijkt dat de verzoekende partij 

bij de eerste aanvraag enerzijds eveneens dergelijke bewijzen van onvermogen in het herkomstland had 

voorgelegd en dat hierover werd geoordeeld dat deze attesten betrekking hebben op de periode na het 

vertrek van de verzoekende partij uit Marokko en dan ook niet relevant zijn in het kader van de aanvraag 

gezinshereniging en anderzijds eveneens bewijzen van geldstortingen van de referentiepersoon aan de 

verzoekende partij op een ogenblik dat zij reeds in België was, had voorgelegd en dat hierover werd 

geoordeeld dat deze betrekking hebben op de situatie in België en niet relevant zijn in het kader van de 

aanvraag gezinshereniging. Het komt de Raad niet foutief of kennelijk onredelijk voor wanneer na het 

afwijzen van een eerste aanvraag tot gezinshereniging een tweede aanvraag wordt ingediend waarbij 

geen nieuwe relevante bewijsstukken worden gevoegd die niet reeds eerder werden beoordeeld, het feit 

dat de verzoekende partij kort na het weigeren van een eerste aanvraag een tweede aanvraag op 

dezelfde gronden en in functie van dezelfde persoon indient, te betrekken bij het bepalen van de duur 

van het inreisverbod.  

 

De verzoekende partij toont gelet op voormelde vaststellingen niet aan dat de verwerende partij, om het 

inreisverbod met een duur van drie jaar te motiveren, op kennelijk onredelijke of disproportionele wijze 
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heeft verwezen naar het feit dat de verzoekende partij geen gevolg gaf aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten terwijl zij nochtans door de stad Antwerpen werd geïnformeerd over de 

betekenis van dit bevel, zij geen beroep indiende tegen de beslissing van 15 maart 2019 waarbij haar de 

gezinshereniging werd geweigerd, maar gewoon opnieuw een tweede aanvraag gezinshereniging 

indiende op dezelfde gronden en deze aanvraag geweigerd werd op 1 oktober 2019.  

 

De verzoekende partij maakt ook niet aannemelijk dat voormelde motieven betreffende de duur van het 

inreisverbod in combinatie met de gegeven motieven waarom er in casu geen specifieke 

omstandigheden zijn die nopen tot het opleggen van een inreisverbod voor een duur van minder dan 

drie jaar, niet uitgebreid genoeg of niet voldoende nauwkeurig, precies of concreet zijn in het licht van de 

omvang van de motiveringsplicht die rust op de verwerende partij bij het bepalen van de duur van het 

inreisverbod.  

 

Gelet op voormelde vaststellingen maakt de verzoekende partij geenszins aannemelijk dat het 

disproportioneel is om haar heden bij een nieuwe weigering van haar tweede aanvraag 

gezinshereniging meteen ook een inreisverbod af te leveren voor de duur van drie jaar.  

 

3.8. Het gegeven dat in de bestreden beslissing één keer gewag wordt gemaakt van een terugkeer naar 

Pakistan, betreft niets meer dan een materiële vergissing die verder geen invloed heeft op de motieven 

van de bestreden beslissing en de rechten van verdediging, nu uit de overige motieven blijkt dat het 

gaat om een terugkeer naar Marokko en eveneens wordt gemotiveerd dat de verzoekende partij een 

volwassen persoon is waarvan verwacht mag worden dat zij een leven kan opbouwen in het 

herkomstland zonder de nabijheid van haar broer en nu uit het verzoekschrift geenszins blijkt dat de 

verzoekende partij deze motieven betwist. De materiële vergissing kan in casu dan ook niet leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

3.9. De uiteenzetting van de verzoekende partij laat de Raad niet toe vast te stellen dat het bestuur enig 

dienstige, relevante omstandigheid ten onrechte niet heeft betrokken bij zijn beoordeling voor het 

bepalen van de duur van het inreisverbod. 

 

De verzoekende partij toont met haar uiteenzetting niet aan dat de verwerende partij zich bij het 

opleggen van een inreisverbod voor de duur van drie jaar steunde op verkeerde feitelijke gegevens, 

kennelijk onredelijk handelde of handelende in strijd met de wet. Zij maakt evenmin aannemelijk dat de 

verwerende partij het evenredigheidsbeginsel niet zou hebben gerespecteerd. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet kan 

niet worden aangenomen. Een schending van het evenredigheidsbeginsel blijkt evenmin. 

 

3.10. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die het bestreden 

inreisverbod onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan de verzoekende partij ook niet 

worden gevolgd waar zij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, 

nr. 82.301). 

 

3.11. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De toelichting van de verzoekende partij laat niet toe vast te stellen dat de verwerende partij haar 

beslissing niet op een zorgvuldige wijze zou hebben voorbereid of niet op basis van een correcte 

feitenvinding tot haar besluit is gekomen. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan bijgevolg 

niet worden vastgesteld. 

 

3.12. Het enig middel is ongegrond.   
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De zaken met rolnummers X en X worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

De afstand van het geding wordt vastgesteld in de zaak met rolnummer X 

 

Artikel 3 

 

Het beroep tot nietigverklaring gekend onder rolnummer X wordt verworpen. 

 

 

 

 

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

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 


