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 nr. 241 431 van 25 september 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM 

Violetstraat 48 

2060 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 Turkse nationaliteit te zijn, op 3 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 23 september 2019 tot afgifte 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 1 juli 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 augustus 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat C. MUSSEN, 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 31 januari 2017 dient de verzoekende partij een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter 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). 

 

1.2. Op 6 april 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. ontvankelijk 

wordt verklaard. 
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1.3. Op 11 oktober 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. ongegrond 

wordt verklaard. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.4. Bij arrest nr. 203 536 van 4 mei 2018 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.3. 

 

1.5. Op 10 juli 2018 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.6. Op 23 juli 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.5. onontvankelijk 

wordt verklaard. Op dezelfde dag neemt de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

1.7. Op 22 september 2019 wordt de verzoekende partij op Belgisch grondgebied in illegaal verblijf 

aangetroffen. 

 

1.8. Op 23 september 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Tegen voormelde beslissing 

dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad. 

 

1.9. Op 23 september 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

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

bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Betrokkene werd gehoord door de politie van Antwerpen op 23/09/2019 en in deze beslissing werd 

rekening gehouden met zijn/haar verklaringen. 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

(…) 

 

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 23/09/2019 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: 

 

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

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

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

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

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die hem 

betekend werden op 28/10/2009, 07/01/2015 (13qq), 14/05/2016 (13qq), 12/01/2011 en 08/08/2018 . 

Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij 

vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 
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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. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

Drie jaar 

 

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

 

Betrokkene verklaart reeds 20 jaar in België te verblijven. Betrokkene heeft echter geen gevolg gegeven 

aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die hem betekend werden op 28/10/2009, 

07/01/2015 (13qq), 14/05/2016 (13qq), 12/01/2011 en 08/08/2018 . Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Betrokekne werd 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. 

 

Uit de loutere omstandigheid dat hij de afgelopen 20 jaar in precair en illegaal 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). 

 

Betrokkene verklaart dat hij hij geen partner of kinderen heeft in België. De asielaanvraag, alsook de 

aanvraag tot medische regularisatie (die helemaal niet onredelijk lang hebben geduurd) werden na 

grondig onderzoek negatief afgesloten, waaruit kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het 

land van herkomst geen schending van artikel 3 EVRM inhoudt. 

 

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

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

 

De asielaanvragen, alsook de aanvragen tot medische regularisatie (die helemaal niet onredelijk lang 

hebben geduurd) werden na grondig onderzoek negatief afgesloten, waaruit kan geconcludeerd worden 

dat een terugkeer naar het land van herkomst geen schending van artikel 3 EVRM inhoudt. 

 

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

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

 

1.10. Bij arrest nr. 234 673 van 31 maart 2020 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.8. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

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

verzoekende partij te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

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

Vreemdelingenwet en van de 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).  

 

Ter adstruering van haar enig middel zet de verzoekende partij het volgende uiteen: 

 

“Verweerster steunt zich kortheidshalve op het motief dat er in hoofde van verzoeker een risico zou 

bestaan op onderduiken. 

 

- hij heeft geen gevolg gegeven aan (m)eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten 
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- deze beslissingen werden niet uitgevoerd 

 

Derhalve levert verweerster op grond van artikel 74/11, §1,1° tweede lid Vw een inreisverbod af voor 3 

jaar. 

 

Dit artikel bepaalt: 

 

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

omstandigheden van elk geval. 

 

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

gevallen: 

 

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

 

In casu wordt onmiddellijk de maximumtermijn van 3 jaar opgelegd. 

 

Wanneer door de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gekozen om de duur van het inreisverbod nop te 

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

 

Immers moet uit deze motivatie blijken waarom "door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval" het in casu aangewezen is om meteen een inreisverbod van 2 jaar op te 

leggen. 

 

De termijn van twee jaar wordt immers op zeer summiere wijze gemotiveerd door de vage verwijzing dat 

verzoeker niet getwijfeld zou hebben illegaal in België te verblijven. Verzoeker betwist dat dit een reden 

zou kunnen zijn om het inreisverbod te rechtvaardigen en zeker al een inreisverbod ten belope van 3 

jaar. 

 

Dit incorporeert aldus minstens een afdoende motivering omtrent het individuele geval. 

 

In geen geval blijkt hieruit een grondig onderzoek van de elementen die de concrete situatie van 

verzoeker kenmerken. Inderdaad, concluant heeft een blanco strafblad en bovendien een schrijnende 

medische situatie. Concluant kon dan ook niet ‘zomaar’ terugkeren naar Turkije en dit omdat hij nog 

steeds medische behandelingen had in België, (stuk 2-5) 

 

Op geen enkele wijze heeft de Belgische staat hiermee rekening gehouden. 

 

Dit is niet ernstig. 

 

Gelet op het bovenstaande staat het vast dat de administratieve beslissing niet afdoende gemotiveerd 

werd en dat de aangehaalde motieven de beslissing voor het afleveren van een inreisverbod ten belope 

van 3 jaar niet schragen , minstens dat deze periode van 3 j aar in elk geval overdreven is.” 

 

3.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde 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 ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de 

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. 

Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 

159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 

172.777).  

 

De Raad stelt vast dat het bestreden inreisverbod duidelijk de determinerende motieven aangeeft op 

basis waarvan deze beslissing is genomen. In de motivering wordt verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, namelijk artikel 74/11, §1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de 

beslissing een motivering in feite, met name dat een vroegere beslissing tot verwijdering niet werd 

uitgevoerd. In dit verband wordt toegelicht dat de verzoekende partij geen gevolg heeft gegeven aan 

eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die haar betekend werden op 28 oktober 2009, 7 
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januari 2015, 14 mei 2016, 12 januari 2011 en 8 augustus 2018, dat deze vorige beslissingen tot 

verwijdering niet werden uitgevoerd, dat het weinig waarschijnlijk is dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing, dat de verzoekende partij hardnekkig weigert aan de terugkeerverplichting te 

voldoen en dat zij door de stad Antwerpen werd geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek.  

 

De duur van drie jaar van het inreisverbod wordt daarnaast door de verwerende partij gerechtvaardigd 

door het gegeven dat de verzoekende partij verklaart reeds 20 jaar in België te verblijven, doch dat zij 

geen gevolg heeft gegeven aan bovengenoemde bevelen om het grondgebied te verlaten, dat de vorige 

beslissingen tot verwijdering niet werden uitgevoerd, dat de verzoekende partij door de stad Antwerpen 

werd geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over de 

mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek en dat de loutere omstandigheid dat zij de 

afgelopen 20 jaar in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft opgebouwd in België geen 

gerechtigde verwachting geeft op een toelating tot verblijf en bescherming tegen verwijdering onder 

artikel 8 van het EVRM. Overigens motiveert de verwerende partij de duur van het inreisverbod door te 

stellen dat de verzoekende partij verklaart geen partner of kinderen in België te hebben, dat in het 

administratief dossier van de verzoekende partij geen sprake is van minderjarige kinderen in België en 

dat de asielaanvraag en de aanvragen tot medische regularisatie, die helemaal niet onredelijk lang 

geduurd hebben, na grondig onderzoek negatief werden afgesloten waaruit geconcludeerd kan worden 

dat een terugkeer naar het land van herkomst geen schending van artikel 3 van het EVRM inhoudt. 

Tenslotte wordt betreffende de duur van het inreisverbod gemotiveerd dat de verzoekende partij niet 

heeft getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en dat gelet op voorgaande elementen en op 

het belang van de immigratiecontrole een inreisverbod van drie jaar proportioneel is. 

  

Er wordt bijgevolg – naast een formele motivering waarom er grond is tot het opleggen van een 

inreisverbod, met name omdat niet aan de terugkeerverplichting is voldaan – ook formeel gemotiveerd 

waarom de verwerende partij het nodig acht de verzoekende partij een inreisverbod voor een duur van 

drie jaar op te leggen.   

  

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.  

  

Een schending van de artikelen 2 en met 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond.  

  

3.3. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij niet akkoord gaat met de motieven die aan het 

bestreden inreisverbod ten grondslag liggen. Het middel wordt onderzocht vanuit het oogpunt van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te 

stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht 

enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke 

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

besluit is gekomen. 

 

3.4. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van 

artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet waarvan de verzoekende partij eveneens de schending 

aanvoert. 

 

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

 

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

omstandigheden van elk geval. 

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

gevallen: 

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

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

[…]” 
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3.5. Uit het tweede lid van voormelde bepaling volgt dat de verwerende partij in beginsel een 

inreisverbod dient op te leggen indien zij vaststelt dat er voor vrijwillig vertrek geen enkele termijn is 

toegestaan of dat een vreemdeling een vroegere beslissing tot verwijdering niet heeft uitgevoerd. Uit 

een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing werd 

genomen op grond van artikel 74/11, §1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet, daar de verzoekende 

partij aldus geen gevolg heeft gegeven aan eerder betekende bevelen om het grondgebied te verlaten. 

Het feit dat aan de verzoekende partij eveneens een bevel om het grondgebied te verlaten werd 

betekend met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) waaruit blijkt dat haar 

evenmin een termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan zoals bedoeld in artikel 74/11, §1, tweede lid, 

1° van de Vreemdelingenwet, doet hieraan geen afbreuk. De vermelding in de bestreden beslissing dat 

er een risico bestaat op onderduiken is in die zin dan ook een overtollig motief aangezien het betrekking 

heeft op het niet toestaan van een termijn voor vrijwillig vertrek. Gelet op het voorgaande kan de 

verzoekende partij aldus niet gevolgd worden waar zij in het verzoekschrift uiteenzet dat de verwerende 

partij haar beslissing nam op grond van artikel 74/11, §1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet. Zij 

betwist in casu geenszins de bestaansreden van het bestreden inreisverbod maar betoogt dat uit de 

motivatie van de bestreden beslissing afdoende had moeten blijken dat er bij de bepaling van de duur 

van het inreisverbod van 2 (lees: 3) jaar rekening werd gehouden met de specifieke omstandigheden 

van het geval. 

 

3.6. Overeenkomstig het eerste lid van artikel 74/11, §1 van de Vreemdelingenwet wordt de duur van 

het inreisverbod vastgesteld “door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk 

geval”. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 

Vreemdelingenwet blijkt dat artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet een omzetting vormt van artikel 11 

van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

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

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. In die zin wordt in de parlementaire 

voorbereiding met betrekking tot artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet en het inreisverbod het 

volgende benadrukt: “De richtlijn legt echter op dat me 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). Het bestuur 

heeft aldus, gelet op artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, een ruime discretionaire bevoegdheid bij 

het bepalen van de duur van het inreisverbod en een specifieke motivering hieromtrent dringt zich op 

(RvS 26 juni 2014, nr. 227.898; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

Het verplicht opleggen van een inreisverbod impliceert niet dat daarbij ook de maximumtermijn van drie 

jaar moet worden opgelegd. De duur van het inreisverbod moet overeenkomstig artikel 74/11, §1, eerste 

lid van de Vreemdelingenwet immers worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van het geval. Derhalve is een specifieke motivering vereist om de maximumtermijn op 

te leggen (RvS 26 juni 2014, nrs. 272.898 en 227.900). 

 

3.7. De verzoekende partij is van oordeel dat er in casu onmiddellijk overgegaan wordt tot het opleggen 

van een inreisverbod voor de maximumtermijn van drie jaar, dat er in de bestreden beslissing op zeer 

summiere wijze werd gemotiveerd door de vage verwijzing dat zij niet getwijfeld zou hebben illegaal in 

België te verblijven. De verzoekende partij betwist dat dit “een reden zou kunnen zijn om het 

inreisverbod te rechtvaardigen en zeker al een inreisverbod ten belope van 3 jaar”. In geen geval blijkt, 

volgens de verzoekende partij, een grondig onderzoek van de elementen die haar concrete situatie 

kenmerken met name een blanco strafregister en een schrijnende medische situatie. De verzoekende 

partij betoogt dat zij niet zomaar kan terugkeren naar Turkije en dit omdat zij nog steeds medische 

behandelingen had in België, dat de verwerende partij hier op geen enkele wijze rekening mee heeft 

gehouden. Zij meent dan ook dat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is en de 

aangehaalde motieven het afleveren van een inreisverbod van drie jaar niet kunnen schragen, minstens 

dat een periode van drie jaar overdreven is.  

 

3.8. De Raad kan de verzoekende partij in haar betoog niet volgen. De bestreden beslissing motiveert 

immers uitgebreid over de duur van drie jaar van het inreisverbod, met name als volgt:  

 

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

 

Betrokkene verklaart reeds 20 jaar in België te verblijven. Betrokkene heeft echter geen gevolg gegeven 

aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die hem betekend werden op 28/10/2009, 

07/01/2015 (13qq), 14/05/2016 (13qq), 12/01/2011 en 08/08/2018 . Deze vorige beslissingen tot 
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verwijdering werden niet uitgevoerd. Betrokekne werd 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. 

 

Uit de loutere omstandigheid dat hij de afgelopen 20 jaar in precair en illegaal 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). 

 

Betrokkene verklaart dat hij hij geen partner of kinderen heeft in België. De asielaanvraag, alsook de 

aanvraag tot medische regularisatie (die helemaal niet onredelijk lang hebben geduurd) werden na 

grondig onderzoek negatief afgesloten, waaruit kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het 

land van herkomst geen schending van artikel 3 EVRM inhoudt. 

 

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

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

 

De asielaanvragen, alsook de aanvragen tot medische regularisatie (die helemaal niet onredelijk lang 

hebben geduurd) werden na grondig onderzoek negatief afgesloten, waaruit kan geconcludeerd worden 

dat een terugkeer naar het land van herkomst geen schending van artikel 3 EVRM inhoudt. 

 

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

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

 

Uit deze bewoordingen blijkt duidelijk dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met de 

specifieke omstandigheden van de zaak om de duur van het inreisverbod te bepalen. Zij wijst er 

namelijk op dat het bevel gepaard gaat met een inreisverbod van drie jaar omdat de verzoekende partij 

verklaart reeds 20 jaar in België te verblijven, dat zij geen gevolg heeft gegeven aan eerdere bevelen 

om het grondgebied te verlaten die haar betekend werden op 28 oktober 2009, 7 januari 2015, 14 mei 

2016, 12 januari 2011 en 8 augustus 2018, dat deze vorige beslissingen tot verwijdering niet werden 

uitgevoerd, dat zij door de stad Antwerpen werd geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek en dat de 

loutere omstandigheid dat zij de afgelopen 20 jaar in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft 

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

tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. Overigens motiveert de verwerende partij de duur van 

het inreisverbod door te stellen dat de verzoekende partij verklaart geen partner of kinderen in België te 

hebben, dat in het administratief dossier van de verzoekende partij geen sprake is van minderjarige 

kinderen in België en dat de asielaanvraag en de aanvragen tot medische regularisatie, die helemaal 

niet onredelijk lang geduurd hebben, na grondig onderzoek negatief werden afgesloten waaruit 

geconcludeerd kan worden dat een terugkeer naar het land van herkomst geen schending van artikel 3 

EVRM inhoudt. Tenslotte wordt betreffende de duur van drie jaar van het inreisverbod gemotiveerd dat 

de verzoekende partij niet heeft getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en dat gelet op 

voorgaande elementen en op het belang van de immigratiecontrole een inreisverbod van drie jaar 

proportioneel is. 

 

Gelet op voorgaande motieven kan de verzoekende partij aldus niet gevolgd worden waar zij voorhoudt 

dat de verwerende partij onmiddellijk de maximumtermijn van drie jaar oplegt, dat de termijn enkel wordt 

gemotiveerd op grond van de verwijzing naar het feit dat zij niet getwijfeld heeft illegaal in België te 

verblijven en dat geen grondig onderzoek blijkt naar de elementen die het individuele, concrete geval 

van de verzoekende partij kenmerken.  

 

Zoals blijkt uit wat volgt, maakt de verzoekende partij in haar verzoekschrift niet aannemelijk dat er 

relevante specifieke omstandigheden aanwezig waren die de verwerende partij niet in rekening heeft 

gebracht bij het bepalen van de duur van het inreisverbod.  

 

Mede gelet op het feit dat een louter illegaal of precair verblijf in België voor 20 jaar geen 

gerechtvaardigde verwachting geeft op een toelating tot verblijf en het feit dat de verzoekende partij 

geen partner of kinderen heeft in België en haar asiel- en medische regularisatieaanvraag negatief 
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werden afgesloten, toont de verzoekende partij niet aan dat het verwijzen naar het feit dat de 

verzoekende partij niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in België te verblijven – waarbij verduidelijkt 

wordt dat zij geen gevolg heeft gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten, dat deze 

vorige beslissingen tot verwijdering niet werden uitgevoerd, dat zij door de stad Antwerpen werd 

geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over de 

mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek – als reden om een inreisverbod van drie jaar te 

rechtvaardigen kennelijk onredelijk is. De verzoekende partij toont evenmin aan dat het oordeel dat gelet 

op alle elementen een inreisverbod van drie jaar proportioneel is in het belang van de immigratiecontrole 

kennelijk onredelijk of foutief is.  

 

3.9. De verzoekende partij meent dat er geen grondig onderzoek is gebeurd van de elementen die haar 

concrete situatie kenmerken, daar geen rekening werd gehouden met de “schrijnende medische 

situatie” waarin de verzoekende partij zich bevindt en waardoor zij niet zomaar kon terugkeren naar 

Turkije omdat zij nog steeds medische behandelingen in België had.  

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende 

partij wel degelijk rekening heeft gehouden met de medische situatie van de verzoekende partij doch er 

op wees dat de aanvragen tot medische regularisatie na grondig onderzoek negatief werden afgesloten, 

waaruit geconcludeerd kan worden dat een terugkeer naar het land van herkomst geen schending van 

artikel 3 van het EVRM inhoudt. De verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift een kopie van de 

tweede aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet (zoals 

vermeld in punt 1.5.), evenals het medisch getuigschrift van 25 juni 2018 dat bij deze aanvraag werd 

voorgelegd. Uit het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij de tweede aanvraag 

onontvankelijk verklaarde omdat er op het medisch getuigschrift van 25 juni 2018 geen 

identiteitsgegevens van de patiënt stonden vermeld. In die zin maakte de verzoekende partij niet 

aannemelijk dat het medisch attest op haar betrekking had. Het feit dat de verzoekende partij datzelfde 

medisch getuigschrift zonder vermelding van identiteitsgegevens in deze procedure voorlegt, verandert 

deze vaststelling niet. Door het voorleggen van het medisch getuigschrift van 25 juni 2018 zonder 

vermelding van identiteitsgegevens, toont de verzoekende partij aldus niet aan dat er in haar hoofde 

sprake is van een schrijnende medische situatie waarmee de verwerende partij ten onrechte geen 

rekening heeft gehouden.  

 

Daarnaast voegt de verzoekende partij de volgende twee stukken bij haar verzoekschrift: een kopie van 

een vonnis van de arbeidsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen van 2 oktober 2018 waarin 

gesteld wordt dat de vordering zonder voorwerp is daar de raadsman van de eisende partij (d.i. de 

verzoekende partij) verklaart dat de verwerende partij (in casu de Landsbond der Christelijke 

Mutualiteiten) haar beslissing heeft herzien en de eisende partij (lees: de verzoekende partij) verder 

arbeidsongeschikt werd erkend; een attest van de CM van 27 september 2018 waaruit blijkt dat de 

verzoekende partij sinds 13 december 2016 arbeidsongeschikt is en uitkeringen wegens 

arbeidsongeschiktheid ontvangt. Vooreerst wijst de Raad erop dat de verwerende partij geen kennis had 

van deze stukken voor het nemen van de bestreden beslissing zodat het haar niet ten kwade kan 

worden geduid hiermee geen rekening te hebben gehouden. Bovendien, door louter voornoemde 

stukken bij het verzoekschrift te voegen, toont de verzoekende partij geenszins aan op welke manier 

haar arbeidsongeschiktheid een invloed zou moeten hebben op of mee in rekening moest worden 

genomen bij de bepaling van de duur van het inreisverbod. Zij toont niet aan op welke wijze de 

vastgestelde arbeidsongeschiktheid een kortere duur van het inreisverbod zou verantwoorden.  

 

De verzoekende partij maakt daarenboven geenszins concreet aannemelijk op welke wijze haar 

gezondheidsproblematiek en haar arbeidsongeschiktheid een snellere terugkeer op het grondgebied 

noodzakelijk zou maken en aldus een kortere termijn voor het inreisverbod zou verantwoorden. Voor 

zover de verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst naar de medische behandelingen die zij in 

België had, stelt de Raad vast dat zij niet vermeldt, laat staan aantoont, welke medische behandeling zij 

had op het ogenblik van de bestreden beslissing. Ook uit de door haar toegevoegde stukken kan dit niet 

blijken, mede gelet op het feit dat het medisch getuigschrift van 25 juni 2018 geen identiteitsgegevens 

vermeldt.  

 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat het bestreden inreisverbod kennelijk onredelijk of 

disproportioneel zou zijn gelet op haar gezondheidstoestand of de arbeidsongeschiktheid, nu zij nalaat 

toe te lichten waarom haar gezondheidstoestand het verblijven op het Belgisch grondgebied of het 

eerder terugkeren naar het Belgisch grondgebied, noodzakelijk zou maken.  

 



  

 

 

X - Pagina 9 

Gezien de verwerende partij wel degelijk rekening heeft gehouden met de medische situatie van de 

verzoekende partij door te verwijzen naar de negatief afgesloten medische regularisatieaanvragen en de 

verzoekende partij met het voorleggen van stukken die dateren van na de beslissing inzake haar laatste 

regularisatieaanvraag niet aantoont dat er sprake is van relevante elementen die een kortere duur van 

het inreisverbod verantwoorden, toont de verzoekende partij niet aan dat het onderzoek en de motieven 

voor de duur van het inreisverbod niet afdoende zijn.  

 

3.10. Voor zover de verzoekende partij in haar verzoekschrift verklaart een blanco strafregister te 

hebben, wijst de Raad erop dat het van eenieder die in België verblijft verwacht mag worden dat hij zich 

aan de geldende regelgeving houdt. In die zin maakt de verzoekende partij geenszins aannemelijk 

waarom de verwerende partij bij de bepaling van de duur van het inreisverbod rekening diende te 

houden met haar blanco strafregister.  

 

3.11. Voor het overige laat de verzoekende partij na aan te geven met welke andere specifieke 

omstandigheden eigen aan haar zaak, waarvan de verwerende partij weet had voor het nemen van de 

bestreden beslissing of diende te weten, er geen rekening gehouden werd in het kader van artikel 74/11 

van de Vreemdelingenwet. 

 

3.12. De verzoekende partij toont met haar uiteenzetting niet aan dat de verwerende partij enig 

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

bepalen van de duur van het inreisverbod of zich steunde op verkeerde feitelijke gegevens, kennelijk 

onredelijk handelde of handelde in strijd met de wet.  

 

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

wordt niet aangetoond.  

 

3.14. Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

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. 

 

 

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 vijfentwintig september tweeduizend twintig 

door: 

 

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN  N. VERMANDER 


