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 nr. 239 277 van 30 juli 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROELS 

Graanmarkt 17 

9300 AALST 

  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 Eritrese nationaliteit te zijn, op 16 maart 2020 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 12 februari 2020 waarbij een inreisverbod van drie jaar wordt opgelegd (bijlage 13sexies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 juni 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 juli 2020. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. VUYLSTEKE, die loco advocaat P. ROELS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 22 augustus 2018 beslist de gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie om de verzoeker het bevel te geven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en om hem 

een inreisverbod van drie jaar op te leggen (bijlage 13sexies). De verzoeker nam van dit bevel en het 

bijbehorende inreisverbod kennis op 22 augustus 2018. 

 

Op 12 februari 2020 beslist de gemachtigde van de thans bevoegde minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) opnieuw tot de afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 
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Op 12 februari 2020 beslist de gemachtigde nogmaals om de verzoeker een inreisverbod van drie jaar 

op te leggen (bijlage 13sexies). 

 

Dit inreisverbod is de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoeker ter kennis gebracht op 12 

februari 2020 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Aan de Heer die verklaart te heten: 

Naam: A. 

Voornaam: K. 

Geboortedatum: (…) 1999 

Geboorteplaats: K. 

Nationaliteit: Eritrea 

 

Alias K., M., geboren op (…).1998 

A. K., geboren op (…) 1999 

O. A., geboren op (…) 2000 

 

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

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

dan geldt dit inreisverbod enkel voor het grondgebied van België. 

 

De beslissing tot verwijdering van 12.02.2020 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: 

 

een enkele termijn is toegestaan en/of; 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

5° Betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk of een andere lidstaat dat noch 

opgeheven, noch opgeschort werd. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van 3 jaar dat hem betekend werd op 

22.08.2018 . 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan vreemdelingen-hulp verleend, deelname aan 

bendevorming, feiten waarvoor hij op 12.02.2020 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van 

Gent tot een niet definitieve gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel behalve de voorhechtenis. 

Daar de administratie niet in het bezit is van het vonnis, wordt verwezen naar het aanhoudingsmandaat 

van 08.05.2019. Daaruit blijkt dat er ernstige aanwijzingen waren dat betrokkene handelingen heeft 

gesteld die kunnen gezien worden als deelname aan activiteiten vaneen criminele organisatie die zich 

bezighoudt met internationale mensensmokkel. Het smokkelen van mensen druist manifest in tegen de 

principes van de menselijke waardigheid. Mensensmokkel werkt de verdere uitbuiting van hen die op 

zoek zijn naar betere leefomstandigheden in de hand. In het land waar de slachtoffers uiteindelijk 

stranden, wacht deze mensen vaak enkel een leven in de illegaliteit en uiterste marginaliteit. Door 

dergelijke praktijken wordt het asiel- en vreemdelingenbeleid volledig ondergraven 

 

Rekening houdende met het georganiseerde karakter van de criminele activiteit uitgeoefend door 

betrokkene, bestaat er een reëel en actueel risico voor de openbare orde. 

 

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

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Redenen waarom een inreisverbod wordt opgelegd. 

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



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan vreemdelingen-hulp verleend, deelname aan 

bendevorming, feiten waarvoor hij op 12.02.2020 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van 

Gent tot een niet definitieve gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel behalve de voorhechtenis. 

Rekening houdende met het georganiseerde karakter van de criminele activiteit uitgeoefend door 

betrokkene, bestaat er een reëel en actueel risico voor de openbare orde. 

Daar de administratie niet in het bezit is van het vonnis, wordt verwezen naar het aanhoudingsmandaat 

van 08.05.2019. Daaruit blijkt dat er ernstige aanwijzingen waren dat betrokkene handelingen heeft 

gesteld die kunnen gezien worden als deelname aan activiteiten vaneen criminele organisatie die zich 

bezighoudt met internationale mensensmokkel. Het smokkelen van mensen druist manifest in tegen de 

principes van de menselijke waardigheid. Mensensmokkel werkt de verdere uitbuiting van hen die op 

zoek zijn naar betere leefomstandigheden in de hand. In het land waar de slachtoffers uiteindelijk 

stranden, wacht deze mensen vaak enkel een leven in de illegaliteit en uiterste marginaliteit. Door 

dergelijke praktijken wordt het asiel- en vreemdelingenbeleid volledig ondergraven 

 

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

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Artikel 74/11 

 

Betrokkene werd op 14.06.2019 gehoord door een migratiebegeleider van de DVZ. Hij verklaart geen 

familie en geen duurzame relatie in België te hebben. Artikel 8 van EVRM is niet aannemelijk. Hij zegt 

reeds vorig jaar in België geweest te zijn, enkele maanden teruggekeerd naar Frankrijk en daarna 

teruggekomen naar België om zo naar het VK te geraken. Hij verklaart geen medische problemen te 

hebben en naar Verenigd Koningrijk te willen reizen. Niettegenstaande betrokkene verklaart problemen 

te hebben in zijn land wenst hij er niet verder op in te gaan. Betrokkene heeft geen verzoek tot 

internationale bescherming ingediend in België. Gelet op voorgaande, wordt een schending van het 

artikel 3 EVRM niet aangenomen. 

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: 

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. Over de rechtspleging 

 

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

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, 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) kunnen de beroepen, bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet, voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken 

van een benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zo veel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel, en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr.148.037). Opdat hij een belang zou hebben bij de 

vordering volstaat het niet dat de verzoeker gegriefd is door de bestreden rechtshandeling en dat hij een 

nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing moet aan de verzoeker bovendien enig 

voordeel verschaffen en dus een nuttig effect sorteren. 
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De Raad wijst erop dat de ontvankelijkheid van het beroep een zaak is die de openbare orde raakt en 

die hij desnoods ambtshalve dient te onderzoeken. 

 

Wanneer er twijfel rijst omtrent het belang, komt het de verzoeker toe aan de Raad alle nuttige 

gegevens ter beoordeling voor te leggen die kunnen aantonen dat hij in de concrete omstandigheden 

van de zaak een belang bij de nietigverklaring heeft (cf. RvS 7 januari 2015, nr. 229.752).  

 

In casu dient te worden opgemerkt dat de thans bestreden beslissing een inreisverbod betreft van drie 

jaar dat werd getroffen op grond van artikel 74/11, §1, tweede lid, 1°, van de vreemdelingenwet. Het 

betreft een inreisverbod met Europese dimensie, dat aan de verzoeker gedurende drie jaar het verblijf 

op en de toegang tot het grondgebied van de Schengenlidstaten verbiedt.  

 

Artikel 74/11 van de vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 11 van de richtlijn 2008/115/EG 

van 16 december 2008 van het Europees Parlement en de Raad 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). 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het arrest Ouhrami van 26 juli 2017 geoordeeld dat 

“Uit de bewoordingen, de opzet en het doel van richtlijn 2008/115 dus voort(vloeit) dat het tijdvak van 

het inreisverbod pas ingaat vanaf de datum waarop de betrokkene het grondgebied van de lidstaten 

daadwerkelijk heeft verlaten.” (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, C-225/16, punten 42 tot en met 53). In 

datzelfde arrest heeft het Hof erop gewezen dat het niet aan de lidstaten toekomt om te beoordelen 

vanaf welk tijdstip de duur van het inreisverbod moet worden berekend (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, C-

225/16, punt 40). Het Hof preciseert dat “indien wordt aanvaard dat inreisverboden, waarvan de 

rechtsgrondslag een reeks op Europees niveau geharmoniseerde regels is, op verschillende tijdstippen 

beginnen en ophouden rechtsgevolgen teweeg te brengen, naargelang van de verschillende keuzen van 

de lidstaten in het kader van hun nationale wetgeving, het met richtlijn 2008/115 en met dergelijke 

inreisverboden nagestreefde doel in gevaar worden gebracht.” (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, C-225/16, 

punt 41). 

 

Aldus dient te worden aangenomen dat de rechtsgevolgen van het thans bestreden inreisverbod van 

drie jaar slechts ingaan vanaf de datum dat de verzoeker het grondgebied van de lidstaten 

daadwerkelijk heeft verlaten.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker reeds het voorwerp uitmaakt van 

een inreisverbod met Europese dimensie van drie jaar, dat werd opgelegd bij beslissing van 22 

augustus 2018. Deze beslissing is definitief aangezien de verzoeker er geen rechtsmiddel tegen 

aanwendde. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat de verzoeker sindsdien het 

grondgebied van de Schengenlidstaten zou hebben verlaten. De verzoeker verklaarde dat hij in de 

tussentijd gedurende een aantal maanden in Frankrijk heeft verbleven en dat hij nadien terugkeerde 

naar België. Ook ter terechtzitting wordt het niet betwist dat de verzoeker sinds het opleggen van het 

vorige inreisverbod van drie jaar, op 22 augustus 2018, het grondgebied van de Schengenlidstaten niet 

daadwerkelijk heeft verlaten.  

 

Bijgevolg zal het inreisverbod van 22 augustus 2018 vanaf het moment dat de verzoeker het 

grondgebied van de lidstaten daadwerkelijk verlaat, hoe dan ook zijn rechtsgevolgen sorteren en zal het 

de verzoeker vanaf dat ogenblik gedurende drie jaar verboden zijn om het grondgebied van de lidstaten 

terug te betreden of er te verblijven. Het thans bestreden inreisverbod van 12 februari 2020, dat voorziet 

in een toegangs- en verblijfsverbod van drie jaar, zal eveneens zijn rechtsgevolgen sorteren vanaf het 

ogenblik dat de verzoeker het grondgebied van de lidstaten daadwerkelijk verlaat. De termijnen van de 

beide inreisverboden werken niet cumulatief. Een eventuele nietigverklaring van het thans bestreden 

inreisverbod brengt dan ook geen enkele wijziging teweeg in verzoekers rechtstoestand nu het de 

verzoeker, eens hij de Schengenlidstaten verlaat, hoe dan ook op grond van het inreisverbod van 22 

augustus 2018 verboden zal zijn om er gedurende drie jaar terug te keren en er te verblijven.  

 

De Raad benadrukt dat de verzoeker, wanneer zijn belang op grond van relevante gegevens in vraag 

wordt gesteld, daarover een standpunt dient in te nemen en zijn belang dient aan te tonen (cf. RvS 18 

december 2012, nr. 221.810; RvV (AV) 12 december 2014, nr. 135 040).  
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Ter terechtzitting werd de problematiek van het rechtens vereiste belang aan een tegensprekelijk debat 

onderworpen. Aan de advocaat van de verzoeker werd gevraagd om aan te geven welk nut een 

eventuele nietigverklaring in de gegeven omstandigheden heeft. 

 

De advocaat van de verzoeker heeft hierop geantwoord door zich naar de wijsheid van de Raad te 

gedragen. 

 

Er dient derhalve te worden vastgesteld dat de verzoeker geen nuttige gegevens ter beoordeling heeft 

aangevoerd die kunnen aantonen hij in de concrete omstandigheden van de zaak een belang heeft bij 

het indienen van het beroep (cf. RvS 7 januari 2015, nr. 229.752). Dit volstaat om het beroep te 

verwerpen. 

 

Het beroep is onontvankelijk bij gebrek aan het rechtens vereiste belang. 

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

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 dertig juli tweeduizend twintig door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 

 

 

 

 

 

  

 


