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 nr. 233 029 van 24 februari 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

22 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 24 september 2019 tot het opleggen van een 

inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 februari 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

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

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

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 24 september 2019 nam de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot afgifte van een 

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

Deze beslissing heeft de volgende motieven: 

 

“(…) 

Betrokkene werd gehoord door de politie van Antwerpen op 24.09.2019 en in deze beslissing werd 

rekening gehouden met zijn verklaringen. 
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Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: R(…) 

voornaam: M(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.) 

 

In voorkomend geval, alias: 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België 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. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

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

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

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

 

cht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur 

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldige inreisstempel. 

 

Het gegeven dat de kleinzoon van betrokkene zich in België heeft gevestigd kan een terugkeer van 

betrokkene naar Macedonië niet in de weg staan. Immers, het louter feit dat betrokkene samenwoont 

met zijn kleinzoon heeft niet automatisch tot gevolg dat hij ook ten laste is van zijn kleinzoon. 

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 van zijn kleinzoon. Nergens uit het administratief 

dossier staat dat hij daar niet toe in staat zou zijn. Ook het gegeven dat betrokkenes zoon R(…) S(…) 

en schoondochter K. (…) en zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen legaal in België verblijven geeft 

betrokkene niet automatisch recht op verblijf. Hij toont evenmin aan ten laste te zijn van deze 

familieleden. Een repatriëring naar zijn land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent 

geen breuk van de familiale relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich 

meebrengt. Betrokkenes familieleden kunnen vanuit België contact houden via moderne 

communicatiemiddelen. Een repatriëring naar Macedonië vormt dan ook geen onoverkomelijke 

hinderpaal voor het privéleven van betrokkene. Betrokkene verklaart dat zijn zoon S(…) nog in 

Macedonië woont. In die zin vormt een terugkeer naar Macedonië geen schending van artikel 8 EVRM. 

 

Uit de loutere omstandigheid dat hij de afgelopen 9 jaar in precair verblijf een privéleven heeft 

opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming 

tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. 

 

(zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 44328/98, Solomon v. Nederland, EHRM 31 juli 2008 nr. 

265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland 

en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77). 

 

Betrokkenes dochter R(…) S(…) °(…) verblijft tevens illegaal op het grondgebied. Zij dient net als 

betrokkene het grondgebied te verlaten en terug te keren naar haar land van herkomst. Een schending 

van artikel 8 EVRM wordt dan ook niet aangetoond. 

Betrokkene verklaart dat hij zaken vergeet en dat hij diabetes heeft. Betrokkene toont echter niet aan 

dat deze medische problemen hem verhinderen om terug te keren naar zijn land van herkomst. 

Betrokkens medische regularisatieaanvragen in het verleden werd geweigerd en sindsdien heeft 
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betrokkene geen medische regularisatieaanvraag meer ingediend om zijn medische problematiek te 

laten nagaan. 

 

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

de bepalingen van artikel 74/13. 

 

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

 

 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

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

nieuwe verblijfsaanvraag ingediend.  

 

Betrokkene diende tot zeven maal toe nagenoeg onmiddellijk na een beslissing tot weigering van een 

aanvraag gezinshereniging op basis van artikel 47/1, 2°, een nieuwe aanvraag gezinshereniging in, 

telkens gestoeld op de afhankelijkheid van zijn kleinzoon M(…) M(…) °(…), die de Kroatische 

nationaliteit heeft en legaal in België verblijft. 

De eerste aanvraag, ingediend op 8.03.2016, werd op 6.09.2016 geweigerd, onder meer omdat 

betrokkene niet kon aantonen daadwerkelijk al van voor zijn vertrek naar België daadwerkelijk 

afhankelijk te zijn van zijn kleinzoon. Deze weigering (bijlage 20) werd op 27.09.2016 aan betrokkene 

betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. Betrokkenes verzoek tot 

schorsing en nietigverklaring van deze bijlage 20 werd door de RVV verworpen op 15.02.2017. Intussen 

had betrokkene op 27.09.2016 reeds een nieuwe aanvraag ingediend in functie van diezelfde kleinzoon. 

Deze aanvraag werd op 21.03.2017 geweigerd, beslissing (bijlage 20) die op 28.03.2017 aan 

betrokkene werd betekend, opnieuw met een bevel om het grondgebied te verlaten. Minder dan een 

maand later, op 19.04.2017 diende betrokkene voor de derde keer een aanvraag gezinshereniging in in 

functie van dezelfde kleinzoon. Deze aanvraag werd op 3.08.2017 geweigerd door de stad Antwerpen, 

beslissing (bijlage 20) die op 13.09.2017 aan betrokkene werd betekend met een bevel om het 

grondgebied te verlaten, geldig 30 dagen. Diezelfde dag nog diende betrokkene al een nieuwe aanvraag 

in in functie van diezelfde kleinzoon. Deze aanvraag werd op 12.03.2018 geweigerd, beslissing (bijlage 

20) die op 13.03.2018 aan betrokkene werd betekend, opnieuw met een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Op 12.04.2018 diende betrokkene voor de vijfde keer een aanvraag gezinshereniging in in 

functie van zijn kleinzoon. Deze aanvraag werd op 11.10.2018 geweigerd, beslissing (bijlage 20) die op 

12.10.2018 aan betrokkene werd betekend. Diezelfde dag diende betrokkene reeds een nieuwe 

aanvraag tot gezinshereniging in, opnieuw in functie van zijn kleinzoon. Deze aanvraag werd op 

11.04.2019 geweigerd. Deze beslissing (bijlage 20) werd op 12.04.2019 aan betrokkene betekend, 

samen met een bevel om het grondgebied te verlaten, geldig 30 dagen. Meteen na de betekening van 

zijn weigeringsbeslissing op 12.04.2019 diende betrokkene voor de zevende maal een aanvraag tot 

gezinshereniging in in functie van zijn kleinzoon. Deze aanvraag werd op 17.09.2019 geweigerd, 

beslissing die op 24.09.2019 aan betrokkene werd betekend. 

 

Terugleiding naar de grens 

(…)” 

 

Met arrest nr. 227 063 van 3 oktober 2019 werd de ingediende vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid tegen deze beslissing door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) verworpen. Verzoeker heeft geen vraag tot voortzetting ingediend voor de vordering 

tot vernietiging zodat de Raad met arrest nr. 231 190 van 14 januari 2020 de afstand van het geding 

vaststelde. Deze beslissing is dus definitief. 

 

Ter terechtzitting stelt de advocaat van de verzoeker dat hij inmiddels werd gerepatrieerd. 

 

Tevens op 24 september 2019, met kennisgeving diezelfde dag, neemt de gemachtigde van de 

bevoegde minister de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod voor de duur van drie jaar. 

 

Dit is de thans bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“(…) 
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Betrokkene werd gehoord door de politie van Antwerpen op 24.09.2019 en in deze beslissing werd 

rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

Naam : R. 

voornaam : M. 

geboortedatum : 24.05.1950 

geboorteplaats : T. 

nationaliteit : Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.) 

 

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

 

De beslissing tot verwijdering van 24.09.2019 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:  

 

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

nieuwe verblijfsaanvraag ingediend.  

Betrokkene diende tot zeven maal toe nagenoeg onmiddellijk na een beslissing tot weigering van een 

aanvraag gezinshereniging op basis van artikel 47/1, 2°, een nieuwe aanvraag gezinshereniging in, 

telkens gestoeld op de afhankelijkheid van zijn kleinzoon M. M. °2.03.1986, die de Kroatische 

nationaliteit heeft en legaal in België verblijft. De eerste aanvraag, ingediend op 8.03.2016, werd op 

6.09.2016 geweigerd, onder meer omdat betrokkene niet kon aantonen daadwerkelijk al van voor zijn 

vertrek naar België daadwerkelijk afhankelijk te zijn van zijn kleinzoon. Deze weigering (bijlage 20) werd 

op 27.09.2016 aan betrokkene betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 

dagen. Betrokkenes verzoek tot schorsing en nietigverklaring van deze bijlage 20 werd door de RVV 

verworpen op 15.02.2017. Intussen had betrokkene op 27.09.2016 reeds een nieuwe aanvraag 

ingediend in functie van diezelfde kleinzoon. Deze aanvraag werd op 21.03.2017 geweigerd, beslissing 

(bijlage 20) die op 28.03.2017 aan betrokkene werd betekend, opnieuw met een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Minder dan een maand later, op 19.04.2017 diende betrokkene voor de derde 

keer een aanvraag gezinshereniging in in functie van dezelfde kleinzoon. Deze aanvraag werd op 

3.08.2017 geweigerd door de stad Antwerpen, beslissing (bijlage 20) die op 13.09.2017 aan betrokkene 

werd betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten, geldig 30 dagen. Diezelfde dag nog 

diende betrokkene al een nieuwe aanvraag in in functie van diezelfde kleinzoon. Deze aanvraag werd 

op 12.03.2018 geweigerd, beslissing (bijlage 20) die op 13.03.2018 aan betrokkene werd betekend, 

opnieuw met een bevel om het grondgebied te verlaten. Op 12.04.2018 diende betrokkene voor de 

vijfde keer een aanvraag gezinshereniging in in functie van zijn kleinzoon. Deze aanvraag werd op 

11.10.2018 geweigerd, beslissing (bijlage 20) die op 12.10.2018 aan betrokkene werd betekend. 

Diezelfde dag diende betrokkene reeds een nieuwe aanvraag tot gezinshereniging in, opnieuw in functie 

van zijn kleinzoon. Deze aanvraag werd op 11.04.2019 geweigerd. Deze beslissing (bijlage 20) werd op 

12.04.2019 aan betrokkene betekend, samen met een bevel om het grondgebied te verlaten, geldig 30 

dagen. Meteen na de betekening van zijn weigeringsbeslissing op 12.04.2019 diende betrokkene voor 

de zevende maal een aanvraag tot gezinshereniging in in functie van zijn kleinzoon. Deze aanvraag 

werd op 17.09.2019 geweigerd, beslissing die op 24.09.2019 aan betrokkene werd betekend.  
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Betrokkene weigert hardnekkig aan de terugkeerverplichting te voldoen, en werd bovendien 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. Om deze redenen wordt aan betrokkene in 

toepassing van art. 74/11, §1, 2°, van de wet van 15.12.1980 een inreisverbod opgelegd.  

Drie jaar 

 

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

 

Het gegeven dat de kleinzoon van betrokkene zich in België heeft gevestigd kan een terugkeer van 

betrokkene naar Macedonië niet in de weg staan. Immers, het louter feit dat betrokkene samenwoont 

met zijn kleinzoon heeft niet automatisch tot gevolg dat hij ook ten laste is van zijn kleinzoon. 

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 van zijn kleinzoon. Nergens uit het administratief 

dossier staat dat hij daar niet toe in staat zou zijn. Ook het gegeven dat betrokkenes zoon R. S. en 

schoondochter K. en zijn kleinzonen en achterkleinkinderen legaal in België verblijven, geeft betrokkene 

niet automatisch recht op verblijf. Hij toont evenmin aan ten laste te zijn van deze familieleden. Een 

inreisverbod staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of 

privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale relaties wat 

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Betrokkenes familieleden kunnen 

vanuit België contact houden via moderne communicatiemiddelen. Een inreisverbod vormt dan ook 

geen onoverkomelijke hinderpaal voor het privéleven van betrokkene.  

 

Uit de loutere omstandigheid dat hij de afgelopen 9 jaar in precair verblijf een privéleven heeft 

opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming 

tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 

44328/98, Solomon v. Nederland, EHRM 31 juli 2008 nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; 

EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 

Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77).  

 

Betrokkenes dochter R. S. °29.05.1974 verblijft tevens illegaal op het grondgebied. Zij dient net als 

betrokkene het grondgebied te verlaten en terug te keren naar haar land van herkomst. Een schending 

van artikel 8 EVRM wordt dan ook niet aangetoond.  

 

Betrokkene verklaart dat hij zaken vergeet en dat hij diabetes heeft. Betrokkene toont echter niet aan 

dat deze medische problemen hem verhinderen om terug te keren naar zijn land van herkomst. 

Betrokkens medische regularisatieaanvragen in het verleden werd geweigerd en sindsdien heeft 

betrokkene geen medische regularisatieaanvraag meer ingediend om zijn medische problematiek te 

laten nagaan.  

 

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

de bepalingen van artikel 74/13.  

 

Betrokkene heeft dan ook geen enkel wettelijk motief om alsnog in België te verblijven. Uit hetgeen 

voorafgaat en in het belang van de immigratiecontrole is een inreisverbod van 3 jaar, gelet op de 

hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het grondgebied te willen verblijven, meer dan 

proportioneel. Uit onderzoek van het dossier blijkt niet dat er specifieke omstandigheden aanwezig zijn 

die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar. van de 

immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar 

proportioneel. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1, §1, 8°, 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). 

 

Het eerste middel licht toe: 
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“1. Verzoeker kreeg een inreisverbod van twee 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 nar toe te begeven” (stuk 1). 

De verzoekende partij wijst erop dat artikel 1, § 1, 8° van de Vreemdelingenwet enkel grondslag biedt 

voor het opleggen van ofwel een zuiver nationaal inreisverbod, beperkt tot het Belgisch grondgebied, 

ofwel het opleggen van een inreisverbod waarbij de toegang en het verblijf op het grondgebied van alle 

lidstaten wordt verboden. 

 

Artikel 1, § 1, 8° van de Vreemdelingenwet luidt immers als volgt: “inreisverbod: de beslissing die kan 

samengaan met een beslissing tot verwijdering en waarbij de toegang tot en het verblijf op het 

grondgebied van het Rijk of het grondgebied van alle lidstaten, met inbegrip van het grondgebied van 

het Rijk, voor een bepaalde termijn verboden wordt”. 

 

Deze definitie werd overgenomen uit artikel 3, 6° van de Terugkeerrichtlijn, waarbij de Belgische 

wetgever daarnaast ook in de uitzonderlijke situatie van het nationale inreisverbod heeft voorzien. Dit 

nationaal inreisverbod vindt steun in artikel 25, lid 2, laatste zin van de 

Schengenuitvoeringsovereenkomst (lex specialis) waardoor men een onderdaan van een derde land op 

zijn nationale signaleringslijst kan zetten. 

 

De situatie echter waarbij een inreisverbod niet beperkt is tot België en een draagwijdte heeft die geldt 

voor alle lidstaten “tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven”, zoals in de bestreden beslissing, vindt geen wettelijke grondslag in artikel 1, § 1, 8° van de 

Vreemdelingenwet, noch in het Unierecht (zie ook de aanbeveling (EU) 2017/2338 van de Commissie 

van 16 november 2017 tot vaststelling van een gemeenschappelijk “terugkeerhandboek” voor gebruik 

door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bij het uitvoeren van terugkeer gerelateerde taken p. 

124). 

 

Een schending dringt zich derhalve op van artikel 1, § 1, 8° van de Vreemdelingenwet.” 

 

2.1.2. De verzoeker stelt dat hem een inreisverbod van twee jaar werd 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 nar toe te begeven”. 

 

De verzoeker houdt voor dat artikel 1, §1, 8°, van de Vreemdelingenwet is geschonden omdat dit artikel 

enkel grondslag biedt voor het opleggen van ofwel een zuiver nationaal inreisverbod beperkt tot het 

Belgische grondgebied, ofwel een inreisverbod van alle lidstaten van de EU. De verzoeker vervolgt dat 

deze definitie werd overgenomen uit artikel 3, 6°, van de Terugkeerrichtlijn, waarbij de Belgische 

wetgever daarnaast ook in de uitzonderlijke situatie van het nationale inreisverbod heeft voorzien. Dit 

nationaal inreisverbod vindt steun in artikel 25, lid 2, laatste zin, van de Overeenkomst van 19 juni 1990 

ter uitvoering van het tussen de regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de 

Bondsrepubliek Duitsland, en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord 

betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (hierna: de 

Schengenuitvoeringsovereenkomst) (lex specialis) waardoor men een onderdaan van een derde land op 

zijn nationale signaleringslijst kan zetten. De verzoeker betoogt dat de situatie, waarbij een inreisverbod 

niet beperkt tot België wordt en een draagwijdte heeft die geldt voor alle lidstaten “tenzij hij beschikt over 

de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven”, zoals in de bestreden beslissing, geen 

wettelijke grondslag vindt in artikel 1, § 1, 8°, van de Vreemdelingenwet, noch in het Unierecht (zie ook 

de aanbeveling (EU) 2017/2338 van de Commissie van 16 november 2017 tot vaststelling van een 

gemeenschappelijk “terugkeerhandboek” voor gebruik door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bij 

het uitvoeren van terugkeer gerelateerde taken p. 124). 

 

Hij verwijst hierbij naar de definitie in artikel 3, 6°, van de Terugkeerrichtlijn en naar artikel 25, lid 2, 

laatste zin, van de Schengenuitvoeringsovereenkomst. Verzoeker leidt hieruit af dat de situatie waarbij 

een inreisverbod niet beperkt is tot België en een draagwijdte heeft, dit geldt voor alle lidstaten, tenzij 

hij/zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naartoe te begeven, geen wettelijke 

grondslag vindt in artikel 1, § 1, 8°, van de Vreemdelingenwet, noch in het Unierecht. 

 

Dit artikel luidt: 

 

“§ 1er.  
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Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:  

(…) 

8° inreisverbod: de beslissing die kan samengaan met een beslissing tot verwijdering en waarbij de 

toegang tot en het verblijf op het grondgebied van het Rijk of het grondgebied van alle lidstaten, met 

inbegrip van het grondgebied van het Rijk, voor een bepaalde termijn verboden wordt; 

(…)” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat de verzoeker over een verblijfstitel voor een 

lidstaat, die het Schengenacquis ten volle toepast, beschikt. Ook ter terechtzitting blijkt niet dat 

verzoeker over een dergelijke verblijfstitel beschikt. 

 

De verwerende partij moet gevolgd worden waar zij stelt dat de verzoeker zijn belang bij deze grief niet 

aantoont omdat hij niet beschikt over een verblijfsrecht in een Unie-lidstaat. 

 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat artikel 25 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst luidt als 

volgt: 

 

“1 Wanneer een lidstaat overweegt een verblijfstitel af te geven, raadpleegt hij stelselmatig het 

Schengeninformatiesysteem. Wanneer een lidstaat overweegt een verblijfstitel af te geven aan een ter 

fine van weigering gesignaleerde vreemdeling, treedt hij vooraf in overleg met de signalerende lidstaat 

en houdt hij rekening met de belangen van deze lidstaat; de verblijfstitel wordt slechts afgegeven om 

ernstige redenen, in het bijzonder uit humanitaire overwegingen of ingevolge internationale 

verplichtingen. 

Wanneer de verblijfstitel wordt afgegeven, gaat de signalerende lidstaat over tot intrekking van de 

signalering, doch hij kan de vreemdeling op zijn nationale signaleringslijst opnemen. 

1bis Alvorens een vreemdeling ter fine van weigering te signaleren in de zin van artikel 96, controleren 

de lidstaten hun nationale registers van afgegeven visa voor verblijf van langere duur of verblijfstitels. 

2 Wanneer blijkt dat een vreemdeling die houder is van een door één der Overeenkomstsluitende 

Partijen afgegeven geldige verblijfstitel, ter fine van weigering is gesignaleerd, treedt de signalerende 

Overeenkomstsluitende Partij in overleg met de Overeenkomstsluitende Partij die de verblijfstitel heeft 

afgegeven ten einde na te gaan of er voldoende grond is voor intrekking van de verblijfstitel. 

Wanneer de verblijfstitel niet wordt ingetrokken, gaat de signalerende Overeenkomstsluitende Partij over 

tot intrekking van de signalering, doch kan zij de vreemdeling op haar nationale signaleringslijst 

opnemen. 

3 De leden 1 en 2 zijn ook van toepassing op visa voor verblijf van langere duur.” 

 

In het Terugkeerhandboek, dat werd opgesteld om ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke normen 

en procedures in alle lidstaten op een uniforme manier worden uitgevoerd en dat als bijlage werd 

gevoegd bij de Aanbeveling (EU) 2017/2338 van de Commissie van 16 november 2017 tot vaststelling 

van een gemeenschappelijk „terugkeerhandboek” voor gebruik door de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten bij de uitvoering van terugkeergerelateerde taken (C/2017/6505), wordt op pagina 124 

uiteengezet:  

 

“11.1.EU-brede werking  

 

Een inreisverbod verbiedt de toegang tot het grondgebied van alle lidstaten: uit de bewoordingen van 

overweging 14 van de terugkeerrichtlijn en uit een systematische vergelijking van alle taalversies van de 

richtlijn (met name de Engelse en Franse teksten) blijkt duidelijk dat een inreisverbod de toegang tot en 

het verblijf op het grondgebied van alle lidstaten verbiedt. De Deense versie, waarin het enkelvoud 

wordt gebruikt („ophold på en medlemsstats”), bevat een kennelijke vertaalfout. De EU-brede werking 

van een inreisverbod vormt voor Europa een van de belangrijkste meerwaarden van de richtlijn. De EU-

brede werking van een inreisverbod moet duidelijk worden vermeld in het aan een onderdaan van een 

derde land uitgevaardigd inreisverbod.  

 

Inreisverboden zijn bindend voor alle lidstaten die gebonden zijn door de terugkeerrichtlijn, dat wil 

zeggen alle lidstaten (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland) plus de met Schengen 

geassocieerde landen (Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).  

 

Andere lidstaten in kennis stellen van uitgevaardigde inreisverboden: het is essentieel dat andere 

lidstaten op de hoogte worden gebracht van alle inreisverboden die zijn uitgevaardigd. Het registreren 

van de signalering van een inreisverbod in het SIS overeenkomstig artikel 24, lid 3, van de SIS II-
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verordening is het belangrijkste — maar niet het enige — middel om andere lidstaten te informeren over 

het bestaan van een inreisverbod en ervoor te zorgen dat dit verbod met succes wordt gehandhaafd. De 

lidstaten moeten er daarom voor zorgen dat signaleringen van een inreisverbod systematisch in het SIS 

worden geregistreerd. Voor de lidstaten die geen toegang hebben tot het SIS, kan de uitwisseling van 

informatie via andere kanalen (bijvoorbeeld bilaterale contacten) plaatsvinden.  

 

Louter nationale inreisverboden: het is niet verenigbaar met de terugkeerrichtlijn om louter nationale 

migratiegerelateerde inreisverboden uit te vaardigen. In de nationale wetgeving moet worden bepaald 

dat inreisverboden die in verband met terugkeerbesluiten worden uitgevaardigd de toegang tot en het 

verblijf in alle lidstaten verbieden, bijvoorbeeld door de verplichting op te leggen om systematisch alle 

dergelijke inreisverboden in het SIS te registreren. Indien echter een onderdaan van een derde land aan 

wie lidstaat A een inreisverbod heeft opgelegd in het bezit is van een door lidstaat B afgegeven 

verblijfsvergunning en lidstaat B die vergunning niet wenst in te trekken, en na een in artikel 25 van de 

Schengenuitvoeringsovereenkomst vastgestelde raadpleging als bedoeld in artikel 11, lid 4, van de 

terugkeerrichtlijn, moet lidstaat A het EU-brede inreisverbod intrekken maar mag hij de onderdaan van 

een derde land op zijn nationale signaleringslijst zetten overeenkomstig artikel 25, lid 2, laatste zin, van 

de Schengenuitvoeringsovereenkomst (lex specialis) (zie ook punt 11.8).”  

 

Hieruit volgt dat het inreisverbod bindend is voor alle lidstaten die gebonden zijn door de 

Terugkeerrichtlijn, tenzij de verzoeker aldaar over een verblijfsrecht beschikt, wat in dit geval al niet is 

aangetoond. 

 

Tot slot merkt de Raad nog op dat de duur van het inreisverbod werd bepaald op drie jaar, en geen twee 

jaar, zoals verzoeker verkeerd voorhoudt. 

 

2.1.3. Dit middel is onontvankelijk. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van: 

 

“- SCHENDING VAN HET HOORRECHT EN DE RECHTEN VAN VERDEDIGING (ALGEMEEN 

BEGINSEL VAN HET UNIERECHT) 

- SCHENDING VAN ARTIKEL 8 EVRM 

- SCHENDING VAN ARTIKEL 74/11 VREEMDELINGENWET 

- SCHENDING VAN HET ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL, HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL EN DE 

MATERIËLE MOTIVERINGSVERPLICHTING” 

 

Verzoeker zet uiteen: 

 

1. Verzoeker wijst op de voorbereidende werken van artikel 74/11 Vreemdelingenwet en stipt hierbij aan 

dat hieruit blijkt dat "De richtlijn legt echter op dat men tot een individueel onderzoek overgaat 

(overweging 6), dat men rekening houdt met "alle omstandigheden eigen aan het geval" en dat men het 

evenredigheidsbeginsel respecteert." (Parl. St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23)”. 

 

Met verwijzing naar de rechtspraak van de Raad wijst verzoeker erop dat de duur van het inreisverbod 

een beslissend onderdeel is en dat indien dit onderdeel aangetast is door een motiveringsgebrek, dit de 

vernietiging van het geheel van de beslissing voortbrengt. 

 

Uit de bepalingen van artikel 74/11, §1, van de vreemdelingenwet blijkt dan ook dat de gemachtigde 

onmiskenbaar over een discretionaire bevoegdheid beschikt om de geldingstermijn van het opgelegde 

inreisverbod in te vullen. 

 

Artikel 74/11, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet dient dan ook in die zin te worden begrepen dat 

de gemachtigde gehouden is om een specifieke motivering te voorzien ter verantwoording van de 

geldingsduur van het opgelegde inreisverbod (RvS 26 juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900) én dat hij 

hierbij ook op zorgvuldige wijze de “specifieke omstandigheden” van de betrokken vreemdeling in 

rekening dient te nemen. 

 

Verzoeker wijst erop dat het hoorrecht inhoudt dat hij op dienstige wijze zijn argumenten moet kunnen 

laten gelden ten aanzien van de beslissingen die men wil nemen. Met verwijzing naar de rechtspraak 

van de Raad van State (RvS 15 december 2015, nr. 233.257) geeft verzoeker aan dat de garanties 
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vervat in het hoorrecht gelden ten aanzien van elke beslissing met een ander doel, zoals een 

inreisverbod. 

 

Verzoeker wijst in die zin tevens op de invulling die het Hof van Justitie geeft aan het hoorrecht, waaruit 

blijkt dat de vreemdeling in het beslissingsproces de vreemdeling moet uitnodigen om zijn argumenten 

op nuttige en effectieve wijze uiteen te zetten (zie o.a. het arrest Boudjlida, C-249/13). Artikel 74/11 

Vreemdelingenwet vormt immers een gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2008/115/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn) (Pb.L. 24 

december 2008, afl. 348, 98 e.v.) (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23), meer bepaald van 

artikel 11. Door het nemen van het inreisverbod, wordt derhalve uitvoering gegeven aan het Unierecht. 

 

Verzoeker wijst tevens op artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet dat voorziet in de vereiste van het 

rekening houden met alle omstandigheden eigen aan het geval. Verzoeker bepleit dat met deze 

omstandigheden geen rekening werd gehouden en dat hij evenmin in de gelegenheid werd gesteld om 

te worden gehoord zodat hij deze elementen had kunnen bijbrengen. 

 

3. Verzoeker had dan ook verschillende feitelijke elementen kunnen aanreiken, indien hij daadwerkelijk 

zou zijn gehoord, die de besluitvorming van de verwerende partij konden beïnvloeden. In het bijzonder 

wijst verzoeker erop dat deze feitelijke elementen de gemachtigde konden aanzetten tot het nemen van 

een inreisverbod met een beperkere duurtijd. Verzoeker kreeg thans immers een inreisverbod opgelegd 

met de maximale duurtijd van drie jaar. 

 

Verzoeker is woonachtig te (…), samen met zijn dichte familie (zoals kinderen en kleinkinderen) – zie 

stuk 2: attest samenstelling van gezin. Verzoeker is, door zijn leeftijd (°1950) en medische situatie (stuk 

3) afhankelijk van mantelzorg en (continu) toezicht die hij verkrijgt van zijn familie. Hij woont 9 jaar in 

België. 

 

Verzoeker werd onder meer, naast DM II, gediagnosticeerd met sclerose en cerebrale atrofie. Hij loopt 

hierdoor soms verloren op straat, is vergeetachtig, ziet soms beelden en staat vaak op ’s nachts. Hij 

heeft te kampen met achterdocht en hallucinaties. Als actuele medicatie neemt verzoeker Ranitidine, 

Co-Bisoprolol, Metformine en Asaflow. Verzoeker is afhankelijk van mantelzorg en vereist continu 

toezicht (stuk 3). De dichte familie biedt verzoeker deze (medische) vereisten, waarop hij zich niet kan 

beroepen in Noord-Macedonië (zie hierboven). 

 

Verzoeker werd van zijn vrijheid beroofd op 24 september jl. omstreeks 08u06. Familieleden konden 

hem niet ondersteunen of hem begeleiden. Hij werd meegenomen naar het politiecommissariaat, 

waarbij geen tolk aanwezig was. 

 

Verzoeker werd hierdoor niet in de mogelijkheid gesteld om daadwerkelijk te worden gehoord. 

 

Ondanks dat verzoeker kon kenbaar maken dat hij “zaken vergeet” (stuk 1), hetgeen door een arts 

wordt bevestigd (stuk 3), heeft dit de gemachtigde niet aangezet tot enig verder onderzoek of het 

daadwerkelijk horen van verzoeker. Verzoeker werd ook niet de gelegenheid gegeven om hierover 

(meer) informatie te verstrekken of medische documenten voor te brengen, en dus nuttig te worden 

gehoord, terwijl de familie van verzoeker op dezelfde dag als dat van zijn arrestatie (24 september 2019) 

een medisch attest kon verkrijgen van de behandelend arts over zijn actuele situatie (stuk 3). De 

vasthouding in het gesloten centrum van Merksplas heeft een bijzonder zware impact op verzoeker. Hij 

huilt zeer vaak. Hij heeft het fysiek en psychisch bijzonder zwaar omwille van zijn gezondheidstoestand 

(stuk 3). 

 

De bestreden beslissing heeft bovendien tot gevolg dat verzoeker wordt onttrokken van het vereiste 

toezicht en de mantelzorg die hij nodig heeft (stuk 3), hetgeen hij ontbreekt in Noord-Macedonië, 

gedurende een periode van maar liefst drie jaar (de maximale termijn die de gemachtigde kon 

opleggen). 

 

Het is dan ook cruciaal dat de gemachtigde aan verzoeker de nodige ruimte en tijd laat om de nodige 

informatie te verstrekken alvorens een dergelijke beslissing wordt opgelegd aan verzoeker. Verzoeker 

heeft deze gelegenheid echter onvoldoende gekregen. 
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Verzoeker werd hierdoor de mogelijkheid ontnomen om naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt 

kenbaar te maken, waarmee de gemachtigde rekening diende te houden bij het nemen van de 

bestreden beslissing. (HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §§ 49, 50 en 55). 

 

4. Het niet daadwerkelijk horen van verzoeker heeft, gelet op alle feitelijke en juridische omstandigheden 

van het geval, in casu dan ook daadwerkelijk verzoeker de mogelijkheid ontnomen om zich zodanig te 

verweren dat deze besluitvorming inzake de beslissing tot op het opleggen van een inreisverbod met 

een maximale duurtijd van drie jaar een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-

383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 

288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & 

Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 

P, punt 80). 

 

Hierdoor werd verzoeker niet in staat gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te 

maken in het kader van de administratieve procedure, voordat een besluit wordt genomen dat zijn 

belangen op nadelige wijze kon beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 87 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak). 

 

Gelet op deze elementen, wijst verzoeker op een schending van het hoorrecht en de rechten van 

verdediging, evenals artikel 8 EVRM en artikel 74/11 Vreemdelingenwet en de beginselen van behoorlijk 

bestuur, in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

5. In het enkele geval zou worden geoordeeld dat verzoeker alsnog daadwerkelijk werd gehoord, quod 

non, dan blijkt minstens dat de gemachtigde niet op een zorgvuldige en redelijke wijze de familiale en 

gezondheidstoestand van verzoeker in overweging heeft genomen bij het nemen van de beslissing tot 

het opleggen van het inreisverbod en, in het bijzonder, de beslissing tot het opleggen van de maximale 

duurtijd van drie jaar bij het inreisverbod. 

 

In de bestreden beslissing beperkt zich dit vooreerst tot de stelling dat “betrokkene verklaart dat hij 

zaken vergeet en dat hij diabetes heeft”, terwijl de gezondheidstoestand van verzoeker veel complexer 

is. In het bijzonder geldt de noodzaak van mantelzorg en continu toezicht omwille van zijn 

gezondheidstoestand, zoals dit door zijn familie wordt verricht met wie hij samenwoont op zijn vast 

adres te 2020 Antwerpen, Abdijstraat 169. Verzoeker dient daarnaast verschillende soorten medicatie te 

nemen, waar ook de (dichte) familie van verzoeker voor zorgt (stuk 2 en 3). 

 

Hij zou thans voor de duurtijd van liefst drie jaar worden onttrokken van zijn familie die hem, omwille van 

zijn gezondheidstoestand, steeds hebben ondersteund. Mantelzorg en continue toezicht worden 

hierdoor onmogelijk gemaakt gedurende deze zeer lange periode van drie jaar, terwijl dit voorheen 

jarenlang werd opgevolgd door zijn familie in België. 

 

Verzoeker is woonachtig te 2020 Antwerpen, Abdijstraat 169, samen met zijn dichte familie (zoals 

kinderen en kleinkinderen) – zie stuk 2: attest samenstelling van gezin. Verzoeker is reeds 9 jaar 

woonachtig in België, waardoor hij kan worden ondersteund door zijn familie. Hij zou thans voor de 

duurtijd van liefst drie jaar worden onttrokken van zijn familie met wie hij jarenlang heeft samengewoond 

in België en van wie hij afhankelijk is. 

 

De impact van de bestreden beslissing op het privé- en familiale leven van verzoeker is dan ook 

bijzonder groot, temeer omdat de gemachtigde koos tot het opleggen van een inreisverbod met een 

maximale duurtijd, met name drie jaar. 

 

Het is dan ook kennelijk onredelijk en getuige van een onzorgvuldig onderzoek dat de gemachtigde stelt 

in de bestreden beslissing tot het bepalen van de duurtijd van het inreisverbod dat “uit het onderzoek 

van het dossier blijkt niet dat er specifieke omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden tot het 

opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar”, terwijl verzoeker expliciet wijst op zijn familiale 

situatie, zijn verblijf in België en zijn gezondheidstoestand zoals hierboven aangehaald. Dit had de 

gemachtigde in het bijzonder dienen aan te zetten tot op het opleggen van een inreisverbod met een 

kortere duurtijd, gezien de enorme impact ervan op verzoeker. 
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Het is in het bijzonder kennelijk onredelijk dat de gemachtigde in de persoonlijke situatie van verzoeker - 

gelet op zijn privéleven, familiale situatie en gezondheidstoestand - geen enkele reden of motief ziet tot 

het opleggen van een inreisverbod met een beperktere duurtijd dan de maximale termijn van drie jaar. 

 

De verzoekende partij wijst daarom op een schending van artikel 8 EVRM, artikel 74/11 

Vreemdelingenwet en het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële 

motiveringsverplichting.” 

 

2.2.2. Verzoeker voert in eerste instantie de schending van het hoorrecht en de rechten van verdediging 

aan, samen gelezen met artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, alsook van het 

evenredigheidsbeginsel. Verzoeker geeft in dit middel eerst een theoretische uiteenzetting aangaande 

het hoorrecht als algemeen beginsel van het Unierecht en artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet 

waarbij de Raad zich grotendeels kan aansluiten. Verzoeker erkent dat aan de hand van de specifieke 

omstandigheden, eigen aan het geval en de rechtsregels die de betrokken materie beheersen, moet 

worden beoordeeld of er sprake is van een schending van het hoorrecht.  

 

Verzoeker stelt dat hij heel vroeg in de ochtend op 24 september 2019 van zijn vrijheid werd beroofd en 

familieleden hem niet konden ondersteunen of begeleiden. Hij werd meegenomen naar een 

politiecommissariaat waarbij geen tolk aanwezig was, waardoor hij niet in de mogelijkheid werd gesteld 

om daadwerkelijk gehoord te worden. Verzoeker vervolgt dat hij verschillende feitelijke elementen had 

kunnen aanreiken indien hij daadwerkelijk zou zijn gehoord, die de besluitvorming hadden kunnen 

beïnvloeden.  

 

Concreet voert verzoeker de volgende elementen aan: 

 

- Hij is woonachtig te Antwerpen met zijn dichte familie (kinderen en kleinkinderen); 

- Verzoeker is door zijn leeftijd en medische situatie afhankelijk van mantelzorg en continu toezicht 

die hij krijgt van zijn familie. Verzoeker woont 9 jaar in België; 

- Verzoeker werd onder meer gediagnosticeerd met sclerose en cerebrale atrofie, hij loopt verloren op 

straat, is vergeetachtig, ziet beelden, staat vaak op ’s nachts, kampt met achterdocht en 

hallucinaties; 

- Verzoeker neemt actueel medicatie zoals vermeld in het medisch attest dat hij voegt aan het 

verzoekschrift onder stuk 3, waarin ook melding is gemaakt van de behoefte aan mantelzorg en 

continu toezicht. Hij kan zich in Noord-Macedonië niet beroepen op deze medische vereisten.  

 

Verzoeker is van oordeel dat het feit dat hij heeft vermeld zaken te vergeten, de gemachtigde had 

moeten aanzetten tot verder onderzoek of het daadwerkelijk horen van hem. Hij kreeg niet de 

gelegenheid om hier meer informatie over te verstrekken of medische stukken voor te leggen. Het is zijn 

familie die dezelfde dag nog een medisch stuk heeft kunnen verkrijgen van de behandelende arts (stuk 

3). 

 

Verzoeker concludeert dat het niet daadwerkelijk horen van hem, hem de mogelijkheid heeft ontnomen 

om zich zodanig te verweren dat de besluitvorming inzake het afleveren van het bevel een andere 

afloop had kunnen hebben. Bijgevolg acht hij het hoorrecht, de rechten van verdediging, het artikel 8 

van het EVRM, artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, de materiële motiveringsplicht, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel geschonden. 

 

2.2.3. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de 

plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 

toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

Het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe 

het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle 

redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de overheid om haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor 

te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 

februari 2007, nr. 167.411). Dit houdt ook in dat zij zich moet steunen op alle gegevens en dienstige 
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stukken. De verzoekende partij toont niet aan dat de bestreden beslissing geen rekening houdt met een 

dienstig stuk, zoals kenbaar gemaakt voor het nemen van de bestreden beslissing. 

 

In het kader van de materiële motiveringsplicht is de Raad in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht 

enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid beoordeelt op grond van de juiste feitelijke gegevens, of 

de beoordeling correct is en of het besluit niet kennelijk onredelijk is (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

Voorts blijkt inderdaad dat de gemachtigde van de bevoegde minister over een discretionaire 

bevoegdheid beschikt inzake het bepalen van de duur van het inreisverbod, dit binnen het kader van 

artikel 74/11, §1, van de Vreemdelingenwet. Verzoeker stelt hierover dat de bestreden beslissing een 

motiveringsgebrek kent. 

 

Verzoeker kadert de schending van de voormalige bepalingen en beginselen van behoorlijk bestuur in 

het kader van zijn hoorrecht, dat volgens hem niet of minstens niet afdoende werd toegekend. Mocht de 

Raad van oordeel zijn dat verzoeker toch daadwerkelijk werd gehoord, dan is verzoeker van oordeel dat 

niet op zorgvuldige wijze met zijn familiale en gezondheidstoestand is rekening gehouden. Uit de 

beslissing blijkt dat rekening is gehouden met verzoekers diabetes en het feit dat hij zaken vergeet, 

maar hij wijst erop dat zijn gezondheidssituatie complexer is gezien de noodzaak aan mantelzorg en 

continu toezicht door zijn dichte familie. Met die elementen is door de gemachtigde niet op zorgvuldige 

wijze rekening gehouden waardoor verzoeker eveneens meent dat artikel 8 van het EVRM, artikel 74/11 

van de Vreemdelingenwet en het zorgvuldigheidsbeginsel zijn geschonden. 

 

2.2.4. De opmerking die stelt dat volgens artikel 11, §1, van de Vreemdelingenwet de duur van het 

inreisverbod moet gespecifieerd worden, is correct. Dit houdt in dat rekening moet gehouden worden 

met de elementen die verzoeker kenbaar heeft gemaakt tijdens diens gehoor. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat rekening is gehouden met de specifieke elementen van het dossier 

van verzoeker en dat over de duur wordt gemotiveerd, na de vaststelling op welke wijze voor verzoeker 

een risico op onderduiken bestaat. Dit vindt men terug in de volgende motieven: 

 

“Het gegeven dat de kleinzoon van betrokkene zich in België heeft gevestigd kan een terugkeer van 

betrokkene naar Macedonë niet in de weg staan. Immers, het louter feit dat betrokkene samenwoont 

met zijn kleinzoon heeft niet automatisch tot gevolg dat hij ook ten laste is van zijn kleinzoon. 

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 van zijn kleinzoon. Nergens uit het administratief 

dossier staat dat hij daar niet toe in staat zou zijn. Ook het gegeven dat betrokkenes zoon R. S. en 

schoondochter K. en zijn kleinzonen en achterkleinkinderen legaal in België verblijven, geeft betrokkene 

niet automatisch recht op verblijf. Hij toont evenmin aan ten laste te zijn van deze familieleden. Een 

inreisverbod staat dan ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of 

privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale relaties wat 

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Betrokkenes familieleden kunnen 

vanuit België contact houden via moderne communicatiemiddelen. Een inreisverbod vormt dan ook 

geen onoverkomelijke hinderpaal voor het privéleven van betrokkene.  

 

Uit de loutere omstandigheid dat hij de afgelopen 9 jaar in precair verblijf een privéleven heeft 

opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming 

tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 

44328/98, Solomon v. Nederland, EHRM 31 juli 2008 nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; 

EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 

Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77).  

 

Betrokkenes dochter R. S. °29.05.1974 verblijft tevens illegaal op het grondgebied. Zij dient net als 

betrokkene het grondgebied te verlaten en terug te keren naar haar land van herkomst. Een schending 

van artikel 8 EVRM wordt dan ook niet aangetoond.  

 

Betrokkene verklaart dat hij zaken vergeet en dat hij diabetes heeft. Betrokkene toont echter niet aan 

dat deze medische problemen hem verhinderen om terug te keren naar zijn land van herkomst. 

Betrokkens medische regularisatieaanvragen in het verleden werd geweigerd en sindsdien heeft 

betrokkene geen medische regularisatieaanvraag meer ingediend om zijn medische problematiek te 

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

de bepalingen van artikel 74/13.  

 

Betrokkene heeft dan ook geen enkel wettelijk motief om alsnog in België te verblijven. Uit hetgeen 

voorafgaat en in het belang van de immigratiecontrole is een inreisverbod van 3 jaar, gelet op de 

hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het grondgebied te willen verblijven, meer dan 

proportioneel. Uit onderzoek van het dossier blijkt niet dat er specifieke omstandigheden aanwezig zijn 

die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar. van de 

immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar 

proportioneel.” 

 

Uit deze motieven, die steun vinden in het administratief dossier, blijkt duidelijk waarom de duur van het 

inreisverbod op drie jaar werd bepaald. 

 

Voorts blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker werd gehoord en in de bestreden beslissing 

wordt ingegaan op wat hij tijdens zijn gehoor heeft verklaard. 

 

Er blijkt uit het gehoorverslag in het administratief dossier inderdaad geen tolk aanwezig geweest te zijn, 

maar zoals verzoeker zelf aanstipt woont hij al 9 of 10 jaar in Antwerpen zodat de Raad er vanuit kan 

gaan dat hij het Nederlands al voldoende machtig was om de eenvoudige vragen te begrijpen. Er blijkt 

althans niet dat het gehoor moeizaam is verlopen. In dit gehoor verklaarde verzoeker dat hij niet 

terugkeerde naar zijn herkomstland omdat zijn familie in België woont, dat hij zaken vergeet en diabetes 

heeft, dat hij een kind en een zus in België heeft en dat hij ook een zoon S. in Macedonië heeft. 

 

Er blijkt eveneens dat de gemachtigde omtrent de door verzoeker aangehaalde elementen heeft 

gemotiveerd. De gemachtigde heeft zich ook niet beperkt tot die elementen, maar is zowel op de 

medische als op de familiale situatie zeer uitgebreid ingegaan, overigens ook in het bevel om het 

grondgebied te verlaten, onder de vorm van een bijlage 13septies, dat tegelijkertijd met de bestreden 

beslissing werd ter kennis gebracht (zie punt 1.). De Raad is van oordeel dat de gemachtigde in casu 

het hoorrecht heeft gerespecteerd door verzoeker de mogelijkheid te bieden dienstig voor zijn belangen 

op te komen en ook door te motiveren omtrent hetgeen verzoeker heeft laten gelden tijdens dit gehoor. 

 

Wat betreft de familiale situatie stelt de gemachtigde in het voormelde bevel dat het feit dat verzoekers 

kleinzoon zich in België heeft gevestigd, een terugkeer van verzoeker niet in de weg staat aangezien 

niet blijkt dat verzoeker ten laste is van zijn kleinzoon. De gemachtigde stipt aan dat verzoeker een 

volwassen persoon is waarvan kan verwacht worden dat hij een leven opbouwt in het herkomstland 

zonder de nabijheid van zijn kleinzoon. De gemachtigde erkent dat zijn zoon R.S. en zijn schoondochter, 

kleinzonen en achterkleinkinderen legaal in België verblijven, maar stelt dat dit hem geen automatisch 

recht geeft op verblijf. Hij stelt in voormeld bevel dat contact kan gehouden worden met die familieleden 

en dat verzoeker nog een zoon S. heeft die in Macedonië woont. De gemachtigde stipt eveneens aan 

dat zijn dochter R.Se. eveneens illegaal op het grondgebied verblijft, zodat zij ook het grondgebied dient 

te verlaten en moet terugkeren naar het herkomstland. Verder stipt de gemachtigde aan, bij de reden 

waarom hij van oordeel is dat er een risico op onderduiken bestaat, dat verzoeker reeds zeven maal een 

aanvraag heeft ingediend op grond van artikel 47/1, 2°, van de Vreemdelingenwet, telkens in functie van 

M.M., van Kroatische nationaliteit, maar dat telkens werd gesteld dat verzoeker niet kan aantonen reeds 

voor zijn vertrek naar België daadwerkelijk afhankelijk geweest te zijn van M. M. Die zeven aanvragen 

werden allen geweigerd en verschillende van die bijlagen 20 gingen gepaard met een bevel om het 

grondgebied (vrijwillig) te verlaten waaraan verzoeker nooit gevolg heeft gegeven. Daarnaast stipt de 

gemachtigde aan dat verzoeker ook twee maal een 9bis-aanvraag heeft ingediend, doch dat die 

aanvragen ook werden geweigerd en dat verzoeker werd geïnformeerd over de mogelijkheden tot 

ondersteuning bij vrijwillig vertrek. 

 

Wat betreft verzoekers medische situatie gaat de gemachtigde in het voormelde bevel in op de 

verklaring van verzoeker dat hij zaken vergeet en diabetes heeft. Hij stelt hieromtrent dat verzoeker niet 

heeft aangetoond dat die medische problemen hem verhinderen om terug te keren naar het 

herkomstland. Daarnaast verwijst de gemachtigde naar het feit dat de drie medische 

regularisatieaanvragen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in het verleden werden 

geweigerd en (in het bevel) dat verzoeker sindsdien geen medische regularisatieaanvraag meer heeft 

ingediend om zijn medische problematiek te laten nagaan. Verder stelt de gemachtigde nog in het 

voormelde bevel dat artikel 3 van het EVRM niet het recht waarborgt om op een grondgebied van een 

lidstaat te blijven, louter omdat die staat betere medische verzorging kan verstrekken en dat zelfs de 
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omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of levensverwachting van een vreemdeling 

beïnvloedt, niet volstaat om een schending van die verdragsbepaling op te leveren. Verzoeker heeft 

afstand gedaan van het ingesteld beroep tegen dit bevel. 

 

Verzoeker wijst op elementen die hij, indien hij afdoende was gehoord, nog bijkomend had willen laten 

gelden. Supra oordeelde de Raad reeds dat het hoorrecht werd gerespecteerd. 

 

Waar verzoeker wijst op zijn langdurig verblijf in België, stelt de Raad vast dat de gemachtigde hiermee 

reeds rekening heeft gehouden nu hij in voormeld bevel verwijst naar de verklaring dat verzoeker 10 jaar 

in het land verblijft. De gemachtigde heeft in de bestreden beslissing er ook op gewezen dat alle 

procedures, zijnde een asielprocedure, de aanvragen op grond van de artikelen 9bis en 9ter van de 

Vreemdelingenwet en de zeven aanvragen op grond van artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet, 

allemaal aanleiding hebben gegeven tot een weigering. Er is in het voormeld bevel ook gewezen op de 

talrijke bevelen om het grondgebied te verlaten die zijn afgegeven aan verzoeker en waaraan hij nooit 

gevolg heeft gegeven. Over de aanwezige familieleden in België werd in het bevel ook uitvoerig 

gemotiveerd, dus dit betreft ook geen nieuw gegeven dat verzoeker had kunnen laten gelden en dat een 

invloed had kunnen hebben op de besluitvorming. Verzoeker legt wel een nieuw medisch attest voor 

van 24 september 2019, stuk 3 genaamd, waarin een behandelende arts eerst ingaat op verzoeker zijn 

medische antecedenten, waarin inderdaad ‘DM II’ wordt vermeld, sclerose, cerebrale atrofie en 

chronisch micro vasculair lijden, achterdocht, hallucinaties vergeetachtigheid, nachtelijk opstaan en zo 

meer. Bij de actieve problemen wordt enkel vermeld “patiënt afhankelijk van mantelzorg en continue 

toezicht vereist. Attest afgegeven aan kleinzoon op vraag van patiënt.” Daarnaast wordt ook actieve 

medicatie opgesomd, zoals verzoeker aangeeft in het verzoekschrift. Verzoeker stelt dat zijn dichte 

familie voor de medische vereisten instaat waarop hij zich niet kan beroepen in Noord-Macedonië. De 

Raad acht dit evenwel niet afdoende aangetoond. Verzoeker maakt niet aannemelijk waarom zijn zoon, 

die in Noord-Macedonië woont, niet zou kunnen instaan voor de noodzakelijke mantelzorg en het 

continue toezicht. De gemachtigde heeft in het bevel eveneens nog gewezen op het feit dat ook een 

volwassen dochter van verzoeker R.Se. illegaal op het grondgebied verblijft die net als verzoeker het 

grondgebied moet verlaten zodat een schending van artikel 8 van het EVRM niet wordt aangetoond.  

 

Hieruit blijkt dus dat ook andere dichte familieleden ofwel in het herkomstland zijn, ofwel zouden moeten 

terugkeren naar het herkomstland, zodat niet aannemelijk is dat de mantelzorg niet kan verzekerd 

worden. Er blijkt niet dat de medische situatie van verzoeker dermate is dat een gespecialiseerde 

mantelzorg vereist is die niet door zijn eigen zoon kan geboden worden, die in Noord-Macedonië 

verblijft. Ook wat betreft de medicatie legt verzoeker geen begin van bewijs voor dat die medicatie niet in 

Macedonië beschikbaar zou zijn. Volgens verweerder gaat het in de nota om zeer courante medicatie 

tegen brandend maagzuur, een verhoogde bloeddruk en diabetes type II. Hieruit blijkt niet dat verzoeker 

iets zou nemen voor een actuele neuro-psychiatrische problematiek. Bovendien blijkt uit de motieven 

van de bestreden beslissing dat wordt verwezen naar eerdere aanvragen op grond van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet, die aanleiding hebben gegeven tot een weigeringsbeslissing. De Raad stelt vast 

dat verzoeker een van deze weigeringsbeslissingen wel heeft aangevochten, maar dat de Raad bij 

arrest nr. 149 862 van 22 juli 2015 dit beroep heeft verworpen. In deze zaak was de arts-adviseur reeds 

ingegaan op de psychiatrische problematiek, op de afwezigheid van een behoefte aan psychofarmaca, 

was hij ingegaan op de digestieve bloedingen, op urinaire incontinentie en op diabetes. Volgens de arts-

adviseur hield een terugkeer geen risico in op een onmenselijke of vernederende behandeling in geval 

van terugkeer naar het herkomstland. Het komt de Raad niet toe deze beoordeling opnieuw over te 

doen, gezien de kracht van gewijsde van het voornoemde arrest.  

 

Rekening houdend met al het voorgaande is de Raad van oordeel dat verzoeker zijn hoorrecht in casu 

werd gerespecteerd en dat de gemachtigde op afdoende, zorgvuldige en evenredige wijze met de 

specifieke omstandigheden, zoals het familieleven en de gezondheidstoestand van verzoeker, heeft 

rekening gehouden en dat het nieuw voorgelegd stuk, daargelaten de vaststelling dat dit niet kenbaar 

werd gemaakt aan de verwerende partij voor het nemen van de bestreden beslissing en de verwerende 

partij niet kan verweten worden hiermee geen rekening te houden, niet tot een mogelijke andere 

besluitvorming had kunnen aanleiding geven. De motieven vinden steun in het administratief dossier, 

zijn correct beoordeeld en zijn kennelijk redelijk. De Raad meent evenmin dat, nu verzoeker had gemeld 

dat hij vergeetachtig was, de gemachtigde had moeten overgaan tot verder onderzoek. Hoe dan ook 

geeft de beslissing reeds blijk van een grondig onderzoek van verzoekers procedurele stappen in België 

waarbij hij reeds veelvuldig zijn familiale en medische situatie heeft kunnen aanwenden met het oog op 

een verblijfsmachtiging of verblijfsrecht. Niet enkel de procedurele stappen op zich, maar ook de actuele 

situatie werd afdoende zorgvuldig beoordeeld. 
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Een schending van het hoorrecht en, hiermee samenhangend, de rechten van verdediging, van artikel 8 

van het EVRM, van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht of het 

redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt niet. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

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

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

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig februari tweeduizend twintig 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


