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 nr. 231 985 van 30 januari 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. KEULEN 

Koningin Astridlaan 77 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 26 maart 2019 heeft 

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

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

en Migratie van 13 maart 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en 

tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 29 maart 2019 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 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 advocaat J. KEULEN verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 21 januari 2016 dient de verzoekende partij een aanvraag tot internationale bescherming in. 
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1.2. Op 15 juni 2016 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.3. Bij arrest nr. 177 416 van 8  november 2016 bevestigt de Raad de beslissing vermeld in punt 1.2. 

 

1.4. Op 1 juli 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker. 

 

1.5. Op 13 maart 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is 

de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

(…) 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België onmiddellijk te verlaten, 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, 

- tenzij er actueel een asielaanvraag hangende is in een van deze staten. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna ‘de wet’) en volgende feiten: 

 

Artikel 1, alinea 1, van de wet: 

 

□ 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2, van de wet vereiste 

documenten; 

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort. 

 

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

schaden; 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, feit waarvoor hij op 11.04.2018 veroordeeld 

werd door de Correctionele Rechtbank van Hasselt tot een niet definitief geworden gevangenisstraf van 

6 maanden (verzet op 15.02.2019). 

 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

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

 

□ Artikel 74/14 §3, 1°: 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 verblijft sinds 15.02.2019 in België. 

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/zij op hotel logeert. 
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□ Artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid; 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, feit waarvoor hij op 11.04.2018 veroordeeld 

werd door de Correctionele Rechtbank van Hasselt tot een niet definitief geworden gevangenisstraf van 

6 maanden (verzet op 15.02.2019). 

 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Betrokkene heeft op 21.01.2016 asiel aangevraagd in België. Zijn asielprocedure werd definitief 

afgesloten op 10.11.2016 door een beslissing van RW die hem zowel de vluchtelingenstatus als 

subsidiaire bescherming heeft geweigerd. Betrokkene kreeg een uitstel tot verlaten van het grondgebied 

t.e.m. 24.12.2016. Op 20.01.2017 werd hij afgevoerd van ambstwege. 

 

Uit zijn administratief dossier kan er niet afgeleid worden dat hij een familie- of gezinsleven in de 

betekenis van artikel 8 van het EVRM heeft in België. 

In ieder geval, heeft de betrokkene inbreuken gepleegd die de openbare orde van het land schaden 

zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het 

EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is. 

Uit het administratief dossier van betrokkene kan eveneens geen vrees in het kader van artikel 3 EVRM 

afgeleid worden. 

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

de bepalingen van artikel 74/13.” 

 

1.6. Op 13 maart 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod. Dit is de tweede 

bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“INREISVERBOD 

 

(…) 

 

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 13.03.2019 gaat gepaard met dit inreisverbod 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

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

 

r het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan ; 

 

er bestaat een risico op onderduiken; 

 

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

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

Betrokkene verblijft sinds 15.02.2019 in België. 

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/zij op hotel logeert. 
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De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, feit waarvoor hij op 11.04.2018 veroordeeld 

werd door de Correctionele Rechtbank van Hasselt tot een niet definitief geworden gevangenisstraf van 

6 maanden (verzet op 15.02.2019). 

 

Gezien de maatschappelijke impact 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 redenen gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar: 

 

Betrokkene heeft op 21.01.2016 asiel aangevraagd in België. Zijn asielprocedure werd definitief 

afgesloten op 10.11.2016 door een beslissing van RVV die hem zowel de vluchtelingenstatus als 

subsidiaire bescherming heeft geweigerd. Betrokkene kreeg een uitstel tot verlaten van het grondgebied 

t.e.m. 24.12.2016. Op 20.01.2017 werd hij afgevoerd van ambstwege. 

 

Uit zijn administratief dossier kan er niet afgeleid worden dat hij een familie- of gezinsleven in de 

betekenis van artikel 8 van het EVRM heeft in België. 

In ieder geval, heeft de betrokkene inbreuken gepleegd die de openbare orde van het land schaden 

zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het 

EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is. 

Uit het administratief dossier van betrokkene kan eveneens geen vrees in het kader van artikel 3 EVRM 

afgeleid worden. 

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

de bepalingen van artikel 74/13. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal, feit waarvoor hij op 11.04.2018 veroordeeld 

werd door de Correctionele Rechtbank van Hasselt tot een niet definitief geworden gevangenisstraf van 

6 maanden (verzet op 15.02.2019). 

 

Gezien de maatschappelijke impact 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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de algemene beginselen van 

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

zorgvuldigheidsbeginsel in samenhang met een schending van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 62 van de 

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

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

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 

juli 1991). 

 

Na een theoretische toelichting bij de door haar aangevoerde bepalingen en beginselen, licht de 

verzoekende partij haar enig middel toe als volgt: 

 

“Dat in casu de motivering ontoereikend en onvoldoende nauwkeurig is. 

 

Dat in de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal 

waarvoor hij dd. 11/04/2018 middels verstekvonnis werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 

maanden. 

 

Verzoeker ging in verstek en verkreeg dd. 13/03/2019 vonnis op tegenspraak waarbij hij tot een 

gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel werd veroordeeld. 
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Dat hij volgens verwerende partij daardoor geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Dat de rechter van de Correctionele Rechtbank heeft, gezien het opgelegde uitstel van 

tenuitvoerlegging, geoordeeld dat de algehele houding en het gedrag van verzoeker niet van dien aard 

is dat hij de openbare orde zou kunnen schaden. 

 

Dat het een diefstal van slechts 1 portefeuille betrof. 

 

Dat verzoeker geleerd heeft uit deze fout en zich sedertdien ook niet meer beziggehouden heeft met 

strafbare feiten. 

 

Verwerende partij stelt dat uit verzoekers’ dossier niet blijkt dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene 

manier heeft trachten te regulariseren en dat hij zich niet aangemeld heeft bij de gemeente binnen de 

door art. 5 van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn. 

 

Dat hij volgens verwerende partij sedert 15/02/2019 in België vertoeft waardoor hij slechts minder dan 1 

maand de tijd kreeg om zijn verblijf te regulariseren. 

 

Dat verzoeker geen kennis heeft van de te volgen procedures waardoor hij onwetend is over de 

verplichtingen die hij heeft inzake de aanmelding of regularisatie van zijn verblijf. 

 

Dat verzoeker tevens niet de kans kreeg om uit te zoeken welke procedures hij diende aan te wenden 

daarvoor. 

 

Dat men enige nauwkeurigheid van verwerende partij zou mogen verwachten. 

 

Dat de motivering in deze zeer vaag en onzorgvuldig is. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de plicht op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. (RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 

februari 2006, nr. 154 954) Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Dat deze schending zich niet beperkt tot het beoordelen van het persoonlijk gedrag van verzoeker, maar 

ook ruimer moet gesteld worden dat de onjuiste en onvoldoende motivering samenhangt met het feit dat 

men niet met alle feitelijke gegevens die ter beschikking waren, heeft rekening gehouden.  

 

Dat op grond van het voorgaande dan ook evenmin een afdoende en correcte motivering en afweging 

van relevante elementen is gebeurd om een inreisverbod van 3 jaar op te leggen. 

Dat de bestreden beslissing onvoldoende de feitelijke en juridische overwegingen weergeeft waaraan zij 

ten grondslag; 

 

Dat aldus de bestreden beslissing werd genomen zonder rekening te houden met de werkelijke 

toestand. 

 

De motivering is dan ook niet pertinent en draagkrachtig. De beslissing werd niet genomen met 

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

motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht. 

 

In de beslissing wordt onvoldoende gemotiveerd waarom de duur van het inreisverbod 3 jaar bedraagt. 

 

De bestreden beslissing oordeelt dat een duur van 3 jaar proportioneel is en motiveert dit als volgt: 

“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.” 

 

Dat de duur van het inreisverbod niet proportioneel is met de gebrekkige motivering daartoe. 

 

Bijgevolg wordt de duur van het inreisverbod op dezelfde gronden gesteund als het inreisverbod zelf en 

het bevel om het grondgebied te verlaten. 
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Vooreerst steunt men zich opnieuw op het feit dat verzoeker het niet nagelaten heeft om inbreuken te 

plegen op de openbare orde. 

 

Dat aldus niet alleen het inreisverbod zelf maar ook de duur van 3 jaar onvoldoende wordt gemotiveerd 

en dat ook die beslissing niet is genomen met inachtneming van alle relevante gegevens van het 

dossier zodat ook op dit punt een schending van het middel kan vastgesteld worden. 

 

Dat het middel dan ook gegrond is.” 

 

2.2. Het middel is onontvankelijk voor zover de schending wordt opgeworpen van artikel 8 van het 

EVRM aangezien niet in concreto wordt uitgelegd op welke wijze de bestreden beslissingen voormelde 

bepaling schenden. Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk.  

 

2.3. Artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet 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. 

 

Deze 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 hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 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. 

 

De Raad stelt vast dat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten duidelijk de determinerende 

motieven aangeeft op basis waarvan dit bevel is genomen. De beslissing motiveert dat de verzoekende 

partij een bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten op grond van artikel 7, eerste lid, 1° én 

3° van de Vreemdelingenwet en omdat enerzijds zij in het Rijk verblijft zonder in het bezit te zijn van de 

bij artikel 2 van deze wet vereiste documenten en anderzijds zij door haar gedrag geacht wordt de 

openbare orde of de openbare veiligheid te kunnen schaden. In de bestreden beslissing houdende het 

bevel om het grondgebied te verlaten wordt verduidelijkt dat de verzoekende partij niet in het bezit is van 

een geldig paspoort en dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, feit waarvoor zij op 11 april 2018 

veroordeeld werd door de Correctionele Rechtbank van Hasselt tot een niet definitief geworden 

gevangenisstraf van zes maanden, waartegen verzet werd aangetekend op 15 februari 2019, dat gezien 

de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat de verzoekende partij door haar 

gedrag wordt geacht de openbare orde te kunnen schaden. Daarnaast wordt gemotiveerd dat 

overeenkomstig artikel 74/14, §3, 1° én 3° van de Vreemdelingenwet aan de verzoekende partij geen 

termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan daar er een risico op onderduiken bestaat en daar zij een 

gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid is. Betreffende het aanwezig zijn van het risico 

op onderduiken wordt gemotiveerd enerzijds dat de verzoekende partij na haar illegale binnenkomst of 

tijdens haar illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of verzoek tot internationale bescherming heeft 

ingediend binnen de door de wet voorziene termijn waarbij wordt gepreciseerd dat de verzoekende partij 

sinds 15 februari 2019 in België is en uit het administratief dossier niet blijkt dat zij op wettelijke 

voorziene manier heeft trachten haar verblijf te regulariseren en anderzijds dat de verzoekende partij 

niet meewerkt of niet heeft meegewerkt met de overheden, daar zij zich niet heeft aangemeld bij de 

gemeente binnen de door artikel 5 van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn en zij geen bewijs levert 

dat zij op hotel logeert. Betreffende het gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid wordt in 

het bestreden bevel verduidelijkt dat de verzoekende partij zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, feit 

waarvoor zij op 11 april 2018 veroordeeld werd door de Correctionele Rechtbank van Hasselt tot een 

niet definitief geworden gevangenisstraf van zes maanden, waartegen verzet werd aangetekend op 15 

februari 2019, dat gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat de 

verzoekende partij door haar gedrag wordt geacht de openbare orde te kunnen schaden. Voorts wordt 

erop gewezen dat de verzoekende partij in 2016 asiel heeft aangevraagd en dat haar asielprocedure 

definitief afgesloten werd op 10 november 2016 door de Raad waarbij zowel de vluchtelingenstatus als 

de subsidiaire beschermingsstatus werden geweigerd, dat de verzoekende partij uitstel kreeg tot 

verlaten van het grondgebied tot en met 24 december 2016 en op 20 januari 2017 werd afgevoerd van 

ambtswege. Tot slot wordt nog gemotiveerd dat uit het administratief dossier niet kan worden afgeleid 

dat de verzoekende partij een familie- of gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM heeft in 

België, dat in ieder geval de verzoekende partij inbreuken heeft gepleegd op de openbare orde, dat uit 
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het tweede lid van artikel 8 van het EVRM blijkt dat het recht op een gezins- en privéleven niet absoluut 

is, dat uit het administratief dossier eveneens geen vrees in het kader van artikel 3 van het EVRM kan 

afgeleid worden, en bijgevolg rekening werd gehouden met de bepalingen van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Voorts dient ook te worden vastgesteld dat het inreisverbod duidelijk de determinerende motieven 

aangeeft op basis waarvan dit inreisverbod is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 74/11, §1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet. Tevens 

bevat de beslissing een motivering in feite met betrekking tot de reden waarom een inreisverbod wordt 

opgelegd met name dat voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan, waarna in het 

bestreden inreisverbod de redenen voor het niet toekennen voor een termijn van vrijwillig vertrek zoals 

weergegeven in het bestreden bevel hernomen worden. Betreffende het opleggen van een inreisverbod 

voor de duur van drie jaar wordt gemotiveerd dat de verzoekende partij in 2016 asiel heeft aangevraagd 

en dat haar asielprocedure definitief afgesloten werd op 10 november 2016 door de Raad waarbij zowel 

de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus werden geweigerd, dat de verzoekende 

partij uitstel kreeg tot verlaten van het grondgebied tot en met 24 december 2016 en op 20 januari 2017 

werd afgevoerd van ambtswege. Ook wordt gesteld dat uit het administratief dossier niet kan worden 

afgeleid dat de verzoekende partij een familie- of gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM heeft 

in België, dat in ieder geval de verzoekende partij inbreuken heeft gepleegd op de openbare orde, dat 

uit het tweede lid van artikel 8 van het EVRM blijkt dat het recht op een gezins- en privéleven niet 

absoluut is en dat uit het administratief dossier eveneens geen vrees in het kader van artikel 3 van het 

EVRM kan afgeleid worden. Voorts wordt er nog op gewezen dat de verzoekende partij zich schuldig 

heeft gemaakt aan diefstal, feit waarvoor zij op 11 april 2018 veroordeeld werd door de Correctionele 

Rechtbank van Hasselt tot een niet definitief geworden gevangenisstraf van zes maanden, waartegen 

verzet werd aangetekend op 15 februari 2019, dat gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, 

kan worden afgeleid dat de verzoekende partij door haar gedrag wordt geacht de openbare orde te 

kunnen schaden, waarna wordt geconcludeerd dat de verzoekende partij niet heeft getwijfeld om op 

illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde te schaden en dat gelet op al deze 

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

inreisverbod voor de duur van drie jaar proportioneel is.  

 

Gelet op de voorgaande motieven betreffende de duur van het inreisverbod, waarbij wordt gewezen op 

het feit dat de verzoekende partij in 2016 asiel heeft aangevraagd en dat haar asielprocedure definitief 

afgesloten werd op 10 november 2016 door de Raad waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de 

subsidiaire beschermingsstatus werden geweigerd, dat de verzoekende partij uitstel kreeg tot verlaten 

van het grondgebied tot en met 24 december 2016 en op 20 januari 2017 werd afgevoerd van 

ambtswege, alsook dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, feit waarvoor zij op 11 april 2018 

veroordeeld werd door de Correctionele Rechtbank van Hasselt tot een niet definitief geworden 

gevangenisstraf van zes maanden, waartegen verzet werd aangetekend op 15 februari 2019, dat gezien 

de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat de verzoekende partij door haar 

gedrag wordt geacht de openbare orde te kunnen schaden, en het feit dat de verzoekende partij niet 

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

waarbij geoordeeld wordt dat gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het 

handhaven van de openbare orde, een inreisverbod van drie jaar proportioneel is, kan de verzoekende 

partij niet dienstig betogen dat in het bestreden inreisverbod onvoldoende wordt gemotiveerd waarom 

de duur van het inreisverbod drie jaar bedraagt, minstens verduidelijkt zij niet met welke relevante 

elementen de verwerende partij nagelaten heeft rekening te houden bij het bepalen van de duur van het 

inreisverbod. 

 

De Raad herhaalt dat er aldus wel degelijk gemotiveerd wordt waarom de verwerende partij het nodig 

achtte de verzoekende partij een inreisverbod voor een duur van drie jaar op te leggen en dit aan de 

hand van de concrete omstandigheden van het geval. De Raad benadrukt dat de verwerende partij, op 

het ogenblik dat zij een afweging maakt om te bepalen welke termijn er bij het opleggen van een 

inreisverbod kan worden gehanteerd, de vaststellingen kan laten meespelen dat de verzoekende partij 

door haar gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden en niet getwijfeld heeft om op 

illegale wijze in België te verblijven. Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt ook duidelijk dat 

werd onderzocht of er wat de verzoekende partij betreft omstandigheden spelen die kunnen nopen tot 

het opleggen van een inreisverbod met een kortere duur, doch dergelijke omstandigheden niet konden 

worden vastgesteld. In dit verband wordt duidelijk gemotiveerd dat er geen gezins- of familieleven in de 

zin van artikel 8 van het EVRM blijkt noch een vrees in de zin van artikel 3 van het EVRM. 
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De motivering van het bestreden inreisverbod laat de verzoekende partij toe om zowel de feitelijke als 

de juridische overwegingen die aan de basis liggen van deze beslissing, alsmede de reden waarom 

werd geopteerd voor een inreisverbod van drie jaar, te kennen. De voorziene motivering is pertinent en 

draagkrachtig en laat de verzoekende partij toe om haar rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te 

wenden. De verzoekende partij geeft op zich ook niet aan dat enige andere specifieke omstandigheid 

die haar zaak kenmerkt ten onrechte niet in de motivering van de bestreden beslissing is betrokken.  

 

Het gegeven dat eenzelfde motivering is terug te vinden in zowel de verwijderingsmaatregel als het 

inreisverbod maakt in de thans voorliggende situatie nog niet dat deze motivering wat de duur van het 

inreisverbod betreft niet als relevant of dienstig en niet als voldoende draagkrachtig is te beschouwen. 

 

De verzoekende partij betoogt dat de bestreden beslissing onvoldoende de feitelijke en juridische 

overwegingen weergeeft waaraan zij ten grondslag ligt, maar maakt niet duidelijk op welk punt de 

voormelde motiveringen van de bestreden beslissingen haar niet in staat stelt te begrijpen op welke 

juridische en feitelijke gegevens het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten en het bestreden 

inreisverbod zijn gegrond, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of van artikel 62, §2 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

2.4. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij het bestreden bevel en het bestreden inreisverbod 

inhoudelijk bekritiseert, zodat het middel wordt bekeken vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

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 de 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. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op 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 worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

2.5. De verzoekende partij betoogt dat de motivering ontoereikend en onvoldoende nauwkeurig is, dat in 

de bestreden beslissing wordt gesteld dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal waarvoor zij op 11 

april 2018 middels een verstekvonnis veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van zes maanden, dat 

zij verzet aantekende en op 13 maart 2019 een vonnis op tegenspraak kreeg waarbij zij tot een 

gevangenisstraf van zes maanden met uitstel werd veroordeeld. Zij wijst erop dat zij volgens de 

verwerende partij daardoor geacht kan worden de openbare orde te kunnen schaden, dat de rechter van 

de Correctionele Rechtbank heeft geoordeeld, gelet op het opgelegde uitstel, dat haar algehele houding 

en haar gedrag niet van die aard is dat zij de openbare orde zou kunnen schaden, dat de diefstal slechts 

één portefeuille betrof, dat zij geleerd heeft uit haar fout en zich sedertdien ook niet meer heeft 

beziggehouden met strafbare feiten. Voorts betoogt de verzoekende partij dat de verwerende partij stelt 

dat uit haar dossier niet blijkt dat zij haar verblijf op de wettelijke voorziene manier heeft trachten te 

regulariseren en dat zij zich niet heeft aangemeld bij de gemeente binnen de vereiste termijn, dat zij 

volgens de verwerende partij sedert 15 februari 2019 in België vertoeft waardoor zij slechts minder dan 

één maand de tijd kreeg om haar verblijf te regulariseren, dat zij geen kennis heeft van de te volgen 

procedures waardoor zij onwetend is over de verplichtingen die zij heeft inzake aanmelding of 

regularisatie van haar verblijf, dat zij tevens niet de kans kreeg om uit te zoeken welke procedures zij 

diende aan te wenden daarvoor, dat men enige nauwkeurigheid van de verwerende partij zou mogen 

verwachten. De verzoekende partij meent dat de motivering in deze zeer vaag en onzorgvuldig is. Zij is 

ook van mening dat niet met alle feitelijke gegevens die ter beschikking waren rekening werd gehouden 

en dat op grond van voorgaande dan ook evenmin een afdoende en correcte motivering en afweging is 

gebeurd van de relevante elementen om een inreisverbod van drie jaar op te leggen, dat de bestreden 

beslissing werd genomen zonder rekening te houden met de werkelijke toestand. Voorts stelt de 

verzoekende partij ook nog dat de duur niet proportioneel is met de gebrekkige motivering daartoe, dat 
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de duur van het inreisverbod wordt gesteund op dezelfde motieven als het inreisverbod zelf en het bevel 

om het grondgebied te verlaten, dat men zich opnieuw steunt op het feit dat zij het niet nagelaten heeft 

om inbreuken te plegen op de openbare orde, dat aldus niet alleen het inreisverbod zelf maar ook de 

duur onvoldoende wordt gemotiveerd en dat ook die beslissing niet is genomen met inachtneming van 

alle relevante gegevens van het dossier. 

 

2.5. Betreffende het opleggen van een bevel om het grondgebied te verlaten 

 

2.5.1. De verzoekende partij wordt het bevel gegeven om het grondgebied te verlaten op grond van 

artikel 7, eerste lid, 1° en 3° van de Vreemdelingenwet. Deze bepalingen luiden als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 

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

[…] 

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

schaden;”.  

 

Het bestreden bevel steunt op twee motieven die elk afzonderlijk het bevel kunnen schragen. De 

gemachtigde verwijst naar artikel 7, eerste lid, ten eerste en ten derde die respectievelijk steunen op het 

feit dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste 

documenten en zij door haar gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden. Eén motief volstaat om deze beslissing te onderbouwen, zodat het loutere feit dat een tweede 

motief niet deugdelijk is op zich niet tot de vernietiging van deze beslissing kan leiden. 

 

De kritiek van de verzoekende partij op het motief dat zij door haar gedrag wordt geacht de openbare 

orde of de nationale veiligheid te kunnen schaden, is, nu deze is gericht tegen een overtollig motief, niet 

dienstig. Het motief dat de verzoekende partij niet in het bezit is van de vereiste documenten daar zij 

niet in het bezit is van een geldig paspoort, volstaat om het bestreden bevel te kunnen schragen. 

 

2.5.2. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij niet betwist dat zij niet in het bezit is van een geldig 

paspoort en haar bijgevolg op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet een bevel om 

het grondgebied te verlaten kon worden betekend. 

 

2.6. Betreffende het niet toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek 

 

2.6.1. De afwezigheid van een termijn voor vrijwillig vertrek steunt eveneens op twee motieven die elk 

afzonderlijk het bevel kunnen schragen. De gemachtigde verwijst naar artikel 74/14, §3, 1° en 3° van de 

Vreemdelingenwet die respectievelijk steunen op het feit dat er een risico op onderduiken bestaat en de 

verzoekende partij een gevaar is voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Eén motief volstaat 

om de beslissing tot het niet toestaan van een termijn voor vrijwillig vertrek te onderbouwen, zodat het 

louter feit dat een tweede motief niet deugdelijk is op zich niet tot de vernietiging van deze beslissing 

kan leiden. 

 

De kritiek van de verzoekende partij op het motief dat zij een gevaar is voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid, is, nu deze is gericht tegen een overtollig motief, niet dienstig. Het motief dat er in 

hoofde van de verzoekende partij een risico op onderduiken bestaat, volstaat om het bestreden bevel te 

kunnen schragen. 

 

2.6.2. Betreffende het risico op onderduiken wordt gemotiveerd enerzijds dat de verzoekende partij na 

haar illegale binnenkomst of tijdens haar illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of verzoek tot 

internationale bescherming heeft ingediend binnen de door de wet voorziene termijn waarbij wordt 

gepreciseerd dat de verzoekende partij sinds 15 februari 2019 in België is en uit het administratief 

dossier niet blijkt dat zij op wettelijke voorziene manier heeft trachten haar verblijf te regulariseren en 

anderzijds dat de verzoekende partij niet meewerkt of niet heeft meegewerkt met de overheden, daar zij 

zich niet heeft aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de Vreemdelingenwet bepaalde 

termijn en zij geen bewijs levert dat zij op hotel logeert. 
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Waar de verzoekende partij betoogt dat zij, gezien haar binnenkomst op 15 februari 2019 slechts minder 

dan één maand de tijd kreeg om haar verblijf te regulariseren, kan zij worden gevolgd. Echter kan zij niet 

dienstig voorhouden dat zij geen kennis heeft van de te volgen procedures waardoor zij onwetend is 

over de verplichtingen die zij heeft inzake aanmelding of regularisatie van haar verblijf, dat zij tevens niet 

de kans kreeg om uit te zoeken welke procedures zij diende aan te wenden daarvoor, dat men enige 

nauwkeurigheid van de verwerende partij zou mogen verwachten. De verzoekende partij verbleef 

immers in het verleden reeds in België en heeft toen een verzoek tot internationale bescherming 

ingediend, zodat zij wel degelijk weet tot welke diensten zij zich moest wenden. Bovendien heeft een 

advocaat een beroep ingesteld in het kader van de voormelde asielprocedure van de verzoekende 

partij, zodat ook blijkt dat de verzoekende partij wist tot wie zij zich kon richten voor juridische bijstand. 

Een termijn van vier weken is niet dermate kort dat de verzoekende partij niet in de mogelijkheid was om 

zich tot de bevoegde diensten of tot een raadsman te richten. De verzoekende partij die zelf in gebreke 

gebleven is op dit vlak, toont niet aan op welke wijze de verwerende partij een gebrek aan 

nauwkeurigheid kan worden tegengeworpen.  

 

Gelet op voorgaande vaststellingen kan de verzoekende partij niet dienstig betogen dat de verwerende 

partij met bepaalde feitelijke en relevante gegevens of met de werkelijke toestand ten onrechte geen 

rekening heeft gehouden.  

 

2.7. Betreffende het opleggen van een inreisverbod 

 

2.7.1. De verzoekende partij meent dat niet met alle feitelijke gegevens die ter beschikking waren 

rekening werd gehouden en dat op grond van voorgaande dan ook evenmin een afdoende en correcte 

motivering en afweging is gebeurd van de relevante elementen om een inreisverbod van drie jaar op te 

leggen, dat de bestreden beslissing werd genomen zonder rekening te houden met de werkelijke 

toestand. 

 

2.7.2. Artikel 74/11, §1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“(…) 

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;.” 

 

De beslissing om een inreisverbod op te leggen steunt op artikel 74/11, §1, tweede lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet en aldus op het feit dat voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan.  

 

Uit artikel 74/11, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet volgt dat de verwerende partij een 

inreisverbod dient op te leggen (“gaat gepaard”) indien zij vaststelt dat een vreemdeling voor het 

vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij als 

dusdanig niet betwist dat haar in de verwijderingsmaatregel van 13 maart 2019 waarmee het thans 

bestreden inreisverbod gepaard gaat geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan. Zoals blijkt uit 

bovenstaande uiteenzetting heeft de verzoekende partij geen gegronde grieven aangebracht die kunnen 

leiden tot de nietigverklaring van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten waarbij 

vastgesteld moet worden dat de verzoekende partij er onder meer niet in slaagde de motieven 

betreffende de afwezigheid van een termijn voor vrijwillig vertrek, te weerleggen of ontkrachten. De 

verzoekende partij geeft verder als dusdanig niet aan dat haar situatie wordt gekenmerkt door 

humanitaire omstandigheden in de zin van artikel 74/11, §2 van de Vreemdelingenwet die konden 

rechtvaardigen dat de verwerende partij zich onthield van het opleggen van een inreisverbod.  

 

Gezien de verzoekende partij er niet in is geslaagd de motieven betreffende de afwezigheid van een 

termijn voor vrijwillig vertrek, te weerleggen of ontkrachten, kan zij niet dienstig voorhouden dat bij het 

opleggen van het inreisverbod voor de duur van drie jaar evenmin afdoende en correcte motivering en 

afweging is gebeurd van de relevante elementen, dat de bestreden beslissing werd genomen zonder 

rekening te houden met de werkelijke toestand. 

 

2.8. Betreffende de opgelegde duur van het inreisverbod  

 

2.8.1. De verzoekende partij betoogt dat de duur niet proportioneel is met de gebrekkige motivering 

daartoe, dat men zich opnieuw steunt op het feit dat zij het niet nagelaten heeft om inbreuken te plegen 

op de openbare orde, dat aldus niet alleen het inreisverbod zelf maar ook de duur onvoldoende wordt 
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gemotiveerd en dat ook die beslissing niet is genomen met inachtneming van alle relevante gegevens 

van het dossier. 

 

De verzoekende partij betoogt dat de motivering ontoereikend en onvoldoende nauwkeurig is, dat in de 

bestreden beslissing wordt gesteld dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal waarvoor zij op 11 

april 2018 middels een verstekvonnis veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van zes maanden, dat 

zij verzet aantekende en op 13 maart 2019 een vonnis op tegenspraak kreeg waarbij zij tot een 

gevangenisstraf van zes maanden met uitstel werd veroordeeld. Zij wijst erop dat zij volgens de 

verwerende partij daardoor geacht kan worden de openbare orde te kunnen schaden, dat de rechter van 

de Correctionele Rechtbank heeft geoordeeld, gelet op het opgelegde uitstel, dat haar algehele houding 

en haar gedrag niet van die aard is dat zij de openbare orde zou kunnen schaden, dat de diefstal slechts 

één portefeuille betrof, dat zij geleerd heeft uit haar fout en zich sedertdien ook niet meer heeft 

beziggehouden met strafbare feiten.  

 

2.8.2. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij niet betwist dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan 

diefstal waarvoor zij op 11 april 2018 middels een verstekvonnis veroordeeld werd tot een 

gevangenisstraf van zes maanden, zoals ook wordt gemotiveerd in de bestreden beslissing. Door enkel 

te wijzen op het door haar aangetekende verzet en het vonnis op tegenspraak waarbij zij tot een 

gevangenisstraf van zes maanden met uitstel werd veroordeeld, toont de verzoekende partij niet aan dat 

de verwerende partij onterecht heeft vastgesteld dat kan worden afgeleid dat de verzoekende partij door 

haar gedrag geacht kan worden de openbare orde te schaden, nu dit niet wordt afgeleid uit de strafmaat 

die aan de verzoekende partij wordt opgelegd, doch wel uit de maatschappelijke impact van de 

gepleegde feiten, die aldus door de verzoekende partij niet worden betwist.  

 

De Raad wijst er in dit kader ook op dat de afwezigheid van een definitieve veroordeling op het ogenblik 

van het nemen van de bestreden beslissing de beoordeling dat de verzoekende partij de openbare orde 

heeft geschaad of kan geacht worden de openbare orde te kunnen schaden door haar gedrag niet in de 

weg staat. Niets belet de gemachtigde immers om een standpunt in te nemen met betrekking tot feiten 

die niet of nog niet tot een definitieve strafrechtelijke veroordeling hebben geleid. 

 

Het komt de Raad niet foutief of kennelijk onredelijk voor rekening te houden, bij het bepalen van de 

duur van het inreisverbod, met het feit dat de verzoekende partij zich schuldig heeft gemaakt aan  

diefstal en zij hiervoor op 11 april 2018 veroordeeld werd tot een niet definitief geworden 

gevangenisstraf van 6 maanden, waardoor de verzoekende partij door haar gedrag, gelet op de 

maatschappelijke impact van de feiten, kan geacht worden de openbare orde te kunnen schaden. 

 

De verzoekende partij betoogt nog dat de rechter van de Correctionele Rechtbank heeft geoordeeld, 

gelet op het opgelegde uitstel, dat haar algehele houding en haar gedrag niet van die aard is dat zij de 

openbare orde zou kunnen schaden, doch beperkt zich tot een loutere bewering. Zij legt geenszins het 

vonnis van de Correctionele Rechtbank voor en dit stuk bevindt zich ook niet in het administratief 

dossier.  

 

Het feit dat de diefstal slechts één portefeuille betrof doet geen afbreuk aan de niet-betwiste vaststelling 

in de bestreden beslissing dat de verzoekende partij zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal.  

 

Met de loutere bewering dat zij geleerd heeft uit haar fout en zich sedertdien ook niet meer heeft 

beziggehouden met strafbare feiten, toont de verzoekende partij geenszins aan dat de verwerende partij 

op 13 maart 2019 foutief of op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat de verzoekende partij de 

openbare heeft geschaad alsook dat zij, gelet op de maatschappelijke impact van de feiten, kan geacht 

worden door haar gedrag de openbare orde te kunnen schaden.  

 

De verzoekende partij toont geenszins aan dat de verwerende partij met bepaalde relevante specifieke 

omstandigheden ten onrechte geen rekening heeft gehouden bij het bepalen van de duur van het 

inreisverbod. 

 

2.9. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat haar dossier niet 

grondig werd onderzocht voor het nemen van de bestreden beslissingen, noch dat geen rekening werd 

gehouden met haar specifieke situatie, noch dat de gemachtigde op basis van een niet correcte 

feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissingen is gekomen. Evenmin maakt 

de verzoekende partij aannemelijk dat de bestreden beslissingen op onzorgvuldige wijze zijn tot stand 

gekomen. 
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Een schending van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

De beschouwingen van de verzoekende partij laten evenmin toe de schending van enig ander, niet 

nader omschreven, beginsel van behoorlijk bestuur vast te stellen.  

 

2.10. Het enig middel is, in de mate het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

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

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

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

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

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

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

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

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 

 


