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 nr. 247 053 van 11 januari 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. VAN DER MOEREN 

Meiboomlaan 6 

2380 RAVELS 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 24 

september 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 27 augustus 2020 tot het opleggen van een inreisverbod 

(bijlage 13sexies). 

 

Gezien titel Ibis, 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 22 oktober 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 november 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. VAN DER MOEREN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. MISSEGHERS, 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 27 augustus 2020 beslist de gemachtigde van de destijds bevoegde minister tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en tot het opleggen 

van een inreisverbod voor acht jaar.  

 

Het inreisverbod is de bestreden beslissing en luidt als volgt:  
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“Aan de Heer : 

Naam: [H.] 

Voornaam: [I.]  

Geboortedatum: […]  

Geboorteplaats: […]  

Nationaliteit: Nederland 

 

wordt een inreisverbod voor 8 jaar opgelegd voor het grondgebied van België. 

 

De beslissing tot verwijdering van 27.08.2020 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:  

Overeenkomstig artikel 44nonies van de Wet 15/12/1980: 

□ Gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod omdat de burger van de Unie een 

ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan poging tot oplichting, aan oplichting en aan andere 

misdrijven: valsheid in informatica en gebruik, feiten waarvoor hij op 08.07.2020 werd veroordeeld door 

de correctionele rechtbank van Turnhout tot een definitieve gevangenisstraf van 30 maanden. Uit het 

aanhoudingsmandaat van 12.01.2020 blijkt dat de betrokkene door de verklaringen van de slachtoffers, 

door de vaststellingen ivm het voertuig Volkswagen Polo waarin verdenkinggestelde werd aangetroffen 

en door de vaststellingen van de verbalisanten werd aangewezen als mogelijke dader. De aanhouding 

van betrokkene werd dan ook noodzakelijk geacht. Ingevolge de ernst van de door betrokkene 

gepleegde feiten (poging tot oplichting; oplichting; andere misdrijven; valsheid in informatica en gebruik) 

concludeert de Administratie dat betrokkene momenteel een gevaar kan betekenen voor de rust van de 

burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde. Met andere woorden, het gedrag van 

betrokkene betekent een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang 

van de maatschappij. Overwegende het winstgevende karakter van de misdadige activiteiten van 

betrokkene, bestaat er een ernstig, reëel en actueel risico op een nieuwe schending van de openbare 

orde. Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat hij minstens sinds 10.01.2020 in het Rijk 

verblijft (zie vragenlijst hoorplicht ingevuld op 14.01.2020) en dat hij geen aanvraag heeft ingediend voor 

een verblijf van meer dan 3 maanden in de hoedanigheid van burger van de Europese Unie. 

Betrokkene verklaarde in zijn vragenlijst "hoorplicht” ingevuld op 14,01.2020, in België te verblijven sinds 

10.01.2020, in het bezit te zijn van zijn identiteitsdocumenten (paspoort) en niet te lijden aan een ziekte 

die hem belemmert om te reizen. Verder verklaarde hij geen duurzame relatie, familie en/of minderjarige 

kinderen in België te hebben en geen redenen te hebben om niet terug te keren naar zijn land van 

herkomst. Uit het administratief dossier van de betrokkene blijkt dat hij bezoek ontvangt in de 

gevangenis van enkele familieleden waaronder zijn ouders, zussen, stiefzus en schoonbroer. Deze 

personen konden niet teruggevonden worden. Er kan dan ook besloten worden dat geen van deze 

familieleden in België een recht heeft op verblijf. Indien betrokkene zich toch wenst te beroepen op de 

bescherming van het gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM, dient het volgende te worden 

opgemerkt. Het begrip 'gezinsleven' in het artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM. De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten 

aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij 

een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. Uit het 

administratief dossier blijkt niet dat betrokkene dit gedaan heeft. Gelet op het feit dat uit het 

administratief dossier blijkt dat zijn familieleden geen verblijfsrecht hebben in België, kan betrokkene ook 

niet voorhouden van hen gescheiden te worden. Zijn familieleden zullen bij zijn vrijlating eveneens het 

Belgisch grondgebied moeten verlaten. Bij gevolg kan geen schending van artikel 8 van het EVRM 

worden ingeroepen. Het administratief dossier bevat geen elementen waaruit zou blijken dat de 

betrokkene bij terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen onderworpen te worden 

aan een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 EVRM. Een schending van 

artikel 3 EVRM wordt dan ook niet aangenomen. 
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Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt een actuele en werkelijke, en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare 

orde te vormen. 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde zeer 

ernstig te verstoren. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole, het handhaven 

van de openbare orde, de familiale en medische situatie van betrokkene, en het feit dat betrokkene een 

actuele en werkelijke, en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde vormt, is een 

inreisverbod 8 jaar proportioneel.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 

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

juli 1991), van artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van de 

“ministeriële instructie van 19 juli 2009”. Hij betoogt dat de bestreden beslissing foutief en onvoldoende 

is gemotiveerd. 

 

Verzoeker zet zijn middel uiteen als volgt:  

 

“Artikel 44nonies van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat het inreisverbod enkel mag 

worden opgelegd om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. 

Conform dit artikel mag de duur van het inreisverbod vijf jaar niet overschrijden, behalve indien de 

burger van de Unie een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

Volgens datzelfde artikel wordt de duur van het inreisverbod bepaald aan de hand van alle relevante 

omstandigheden van het individuele geval. 

[…] 

De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen voorzien dat de bestuurshandelingen die onder dit toepassingsgebied vallen, 

uitdrukkelijk dienen te worden gemotiveerd. 

De opgelegde motieven dienen de juridische en feitelijke overwegingen te vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen, waarbij de motivering eveneens afdoende dient te zijn. 

De motivering dient correct te zijn, waarbij de omvang van de motivering moet aangepast zijn aan het 

belang van de beslissing. 

De administratieve beslissingen dienen zodoende zowel in feite als in rechte te worden gemotiveerd, 

waarbij steeds uitdrukkelijk de feitelijke en juridische gronden vermeld dienen te worden, zodat de 

betrokken persoon kennis kan nemen van de gronden waarop de administratieve overheid zich baseert 

om een (weigerings)beslissing te nemen. 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn, rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. 

De motivering is niet afdoende als het gaat om vage, duistere of niet terzake dienende uitleg, 

onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet plausibele motiveringen, stereotiepe, geijkte of 

gestandaardiseerde motiveringen (D. Van Heule, “De motiveringsplicht en Vreemdelingenwet”, T.V.V.R. 

1993, 67). 

[…] 

De Raad van State wijst in haar arresten nr. 234.228 en nr. 234.229 van 22.03.2016 op het feit dat er 

een dubbele motiveringsplicht geldt in hoofde van verwerende partij: 

1. de reden waarom een inreisverbod wordt opgelegd 

2. de duur van het inreisverbod 

Deze arresten handelen omtrent artikel 74/11 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, welk artikel 

handelt over het inreisverbod van derdelanders. 

Eénzelfde redenering kan worden toegepast bij het inreisverbod voor Eu-onderdanen. 

In casu is er geen motivatie terug te vinden voor de duur van het inreisverbod. 

Omdat er een inreisverbod van meer dan 5 jaar wordt opgelegd, komt het aan verwerende partij toe om 

te motiveren waarom zij meent dat er sprake is van een ernstige bedreiging voor de openbare orde of 

de nationale veiligheid. 

Belangrijk daarbij is dat het gaat om een ernstige bedreiging. Een gewone bedreiging volstaat niet. 

Verwerende partij motiveert niet waarom er sprake is van een ernstige bedreiging. 
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Men stelt zelfs in tegendeel in de bestreden beslissing (eigen onderlijning): “concludeert de 

Administratie dat betrokkene momenteel een gevaar kan betekenen voor de rust van de burgers 

evenals voor de handhaving van de openbare orde.” 

Met het gebruik van het woord ‘kunnen’ geeft verwerende partij zelf aan dat zij niet overtuigd is van het 

feit dat verzoeker effectief een gevaar betekent voor de rust van de burgers en de handhaving van de 

openbare orde, laat staan van een ernstig gevaar. 

Daarbij dient nog gewezen te worden op het feit dat verzoeker voor het overige een blanco strafregister 

heeft in België. 

Verwerende partij motiveert aldus niet waarom verzoeker een ernstige bedreiging vormt voor de 

openbare orde of de nationale veiligheid en er zodoende wordt afgeweken van de normale duur van het 

inreisverbod, zijnde maximum 5 jaar.” 

 

2.1.2. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM), van 

artikel 27 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van 

de Unie en hun familieleden (hierna: de richtlijn 2004/38/EG), van artikel 44nonies van de 

Vreemdelingenwet en van het evenredigheidsbeginsel.  

 

Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“Artikel 8 EVRM bepaalt dat eenieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en 

gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie en geen inmenging van enig openbaar gezag is 

toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische 

samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het 

economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de 

bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen. 

De rechten op het privéleven zijn fundamenteel. Elke aantasting van deze rechten doet een vermoeden 

van ernstig nadeel rijzen (R.v.St. 8 juli 1999, nr. 81.725). 

[…] 

De bestreden beslissing gaat volledig voorbij aan de realiteit van de persoonlijke situatie waarin 

verzoeker zich op heden bevindt. 

Verwerende partij dient bij het opleggen van het inreisverbod steeds een afweging te maken tussen de 

belangen van verzoeker en de belangen van de Belgische Staat. 

Verwerende partij kan niet systematisch een inreisverbod opleggen met een bepaalde duurtijd, hetgeen 

zij thans wel doet. 

[…] 

Het inreisverbod van verzoeker houdt immers een inperking in van het Europees vrij personenverkeer. 

Volgens artikel 27 van de Burgerschapsrichtlijn dient een inreisverbod steeds in overeenstemming te 

zijn met het evenredigheidsbeginsel. 

Het inreisverbod dient zodoende geschikt te zijn om het doel te bereiken. 

Het begrip openbare orde dient daarbij restrictief te worden uitgelegd. 

Het inreisverbod vormt immers een afwijking van het fundamentele beginsel van het vrij verkeer van 

personen, welke afwijking strikt moet worden opgevat en waarvan de draagwijdte niet eenzijdig door de 

lidstaten kan worden bepaald. 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie veronderstelt het beroep van een nationale instantie 

op het begrip openbare orde in het kader van de richtlijn 2004/38/EG, hoe dan ook het bestaan van een 

werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang van de samenleving 

aantast. 

[…] 

Het inreisverbod betekent voor verzoeker dat hij België niet opnieuw mag binnenkomen. 

Dit gaat bovendien steeds gepaard met een signalement in de Algemene Nationale Gegevensbank 

(ANG). 

Dit heeft voor verzoeker zeer verregaande implicaties. 

Verwerende partij heeft enkel rekening gehouden met familieleden die effectief in België verblijven. 

Verzoeker heeft een tante in België, die hij door het inreisverbod niet langer kan bezoeken. 

Verwerende partij heeft evenwel absoluut geen rekening gehouden met de familie die verzoeker heeft in 

Marokko en Spanje. 

Verzoeker heeft verscheidene tantes en nonkels in Marokko, evenals vele neven en nichten. 

Verzoeker gaat zodoende minstens eenmaal per jaar naar Marokko teneinde hen te bezoeken. 
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Verzoeker heeft eveneens nog een nonkel in Spanje, die hij regelmatig bezoekt. 

Teneinde deze familieleden te kunnen bezoeken, dient verzoeker België te doorkruisen. 

Dit is evenwel thans niet meer mogelijk. 

Het inreisverbod brengt zodoende een breuk in de familierelaties van verzoeker teweeg. 

Uit de hier aangehaalde elementen blijkt dat verwerende partij geen rekening heeft gehouden met het 

recht op familieleven van verzoeker en met de specifieke situatie van verzoeker. 

Het komt nochtans aan verwerende partij toe om hiermee wel rekening te houden. 

Minstens laat de motivering van het inreisverbod onvoldoende toe om na te gaan of verwerende partij bij 

de bepaling van de duur van het inreisverbod alle elementen m.b.t. het privé- en familieleven van 

verzoeker in rekening heeft gebracht, ook dit van het familieleden in andere landen.” 

 

2.1.3. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van het proportionaliteitsbeginsel.  

 

Hij onderbouwt het middel als volgt: 

 

“Verzoeker vordert minstens om de duur van het inreisverbod te beperken tot een periode van minder 

dan 8 jaar. 

Er wordt immers vereist dat er een individueel onderzoek wordt uitgevoerd, waarin alle omstandigheden 

in rekening worden gebracht en het proportionaliteitsbeginsel wordt gerespecteerd. 

Louter omwille van een gevangenisstraf van 30 maanden een inreisverbod opleggen van 8 jaar kan 

moeilijk als proportioneel worden beschouwd, zeker nu het gaat om een inreisverbod voor een buurland. 

Dient daarbij herhaald te worden dat verzoeker voor het overige over een blanco strafregister in België 

beschikt en zijn gedrag nooit eerder enig gevaar vormde voor de openbare orde en/of de nationale 

veiligheid.” 

 

2.2.1. De middelen worden, gelet op hun verknochtheid, samen behandeld. 

 

2.2.2. Het staat niet ter discussie dat de bestreden beslissing valt onder het toepassingsgebied van de 

wet van 29 juli 1991, zodat niet kan worden ingezien op welke wijze deze beslissing het artikel 1 van 

deze wet schendt. 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn. 

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat de bestreden beslissing 

duidelijk de determinerende motieven weergeeft op basis waarvan deze is genomen. Er wordt zo geduid 

dat het inreisverbod voor acht jaar, dat gepaard gaat met de beslissing tot verwijdering van 27 augustus 

2020, is genomen op grond van artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet. Ook worden de feitelijke 

overwegingen vermeld die tot het nemen van de beslissing hebben geleid. Zo wordt vastgesteld dat 

verzoeker een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Er wordt op 

gewezen dat verzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan feiten van poging tot oplichting, oplichting en 

valsheid in informatica en gebruik, feiten waarvoor hij op 8 juli 2020 werd veroordeeld tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van dertig maanden. Verweerder geeft (onder meer) aan dat verzoeker niet 

heeft getwijfeld om de openbare orde zeer ernstig te verstoren en er, rekening houdend met de ernst en 

het winstgevende karakter van de misdadige activiteiten, sprake is van een ernstig, reëel en actueel 

risico op een nieuwe schending van de openbare orde. Verweerder stelt nog vast dat verzoeker 

verklaarde amper twee dagen in België te hebben verbleven op het ogenblik dat hij onder 

aanhoudingsmandaat werd geplaatst voor de gepleegde feiten en dat hij aangaf in dit land geen partner, 

kinderen of familie te hebben en niet te lijden aan een ziekte die hem verhindert terug te keren naar zijn 

land van herkomst. Vervolgens stelt verweerder vast dat verzoeker weliswaar bezoek ontving in de 

gevangenis van enkele familieleden, zoals zijn ouders, zussen, stiefzus en schoonbroer, maar niet blijkt 

dat een van deze familieleden een recht op verblijf heeft in België. Hij aanvaardt dan ook niet dat 
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verzoeker zich, wat het opgelegde inreisverbod voor België betreft, dienstig kan beroepen op artikel 8 

van het EVRM. Gelet op het belang van de immigratiecontrole en de handhaving van de openbare orde, 

en rekening houdend met de voorgaande vaststellingen, acht verweerder een inreisverbod voor acht 

jaar proportioneel. 

 

Bijgevolg wordt enerzijds de wettelijke grond geduid op basis waarvan het inreisverbod wordt opgelegd 

en anderzijds ook gemotiveerd waarom verzoeker, gelet op zijn persoonlijke gedrag, wordt beschouwd 

als een ernstige bedreiging voor de openbare orde alsook waarom een inreisverbod voor acht jaar in de 

concrete omstandigheden van verzoeker als proportioneel kan worden beschouwd. Verzoeker kan niet 

worden gevolgd waar hij het tegendeel tracht voor te houden. De motivering van het bestreden 

inreisverbod laat verzoeker toe om zowel de juridische als de feitelijke overwegingen die aan de basis 

liggen van deze beslissing, alsmede de reden waarom werd geopteerd voor een inreisverbod van acht 

jaar, te kennen.  

 

De voorziene motivering laat verzoeker toe om zijn rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te 

wenden. Hij overtuigt niet als zou de voorziene motivering op zich niet als afdoende zijn te beschouwen, 

in de zin van de formele motiveringsplicht. In het licht van wat voorafgaat, kan verzoeker ook geenszins 

worden gevolgd in zijn stelling als zou verweerder systematisch een inreisverbod opleggen met een 

bepaalde duurtijd. Er wordt ingegaan op de gepleegde feiten, de ernst hiervan, de opgelegde strafmaat, 

het risico op recidive, verzoekers gezins- of familieleven, zijn verblijfshistoriek en het gegeven dat geen 

medische problemen blijken die zich verzetten tegen de bestreden beslissing. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

2.2.3. De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd om zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, 

nr. 111.954). 

 

Het evenredigheids- of proportionaliteitsbeginsel, dat nauw verband houdt met het redelijkheidsbeginsel, 

wordt daarnaast geschonden wanneer de door de overheid gemaakte keuze een kennelijke 

wanverhouding tussen het algemeen belang en het particuliere belang tot gevolg heeft (zie M. BOES, 

“Het redelijkheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, 

Brugge, die Keure, 2006, 184). 

 

Deze beginselen van behoorlijk bestuur worden onderzocht in het licht van de toepassing van de 

bepalingen van artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als volgt: 

 

“§ 1. Wanneer een bevel om het grondgebied te verlaten wordt genomen ten aanzien van een burger 

van de Unie of zijn familielid, kan de minister of zijn gemachtigde dit bevel met een inreisverbod voor het 

grondgebied van het Rijk gepaard laten gaan, en dit uitsluitend om redenen van openbare orde, 

nationale veiligheid of volksgezondheid. 

  

§ 2. De duur van het inreisverbod mag vijf jaar niet overschrijden, behalve indien de burger van de Unie 

of zijn familielid een ernstige bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

  

De duur wordt vastgesteld door rekening te houden met alle specifieke omstandigheden van elk geval. 

  

§ 3. Het inreisverbod kan niet ingaan tegen het recht op internationale bescherming.” 

 

De Raad merkt op dat artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet mede een omzetting vormt van de 

richtlijn 2004/38/EG. Verzoeker beroept zich ook op een schending van artikel 27 van deze richtlijn. Hij 

stelt hierbij dat het inreisverbod een inperking inhoudt van het vrij verkeer van personen, waardoor het 

begrip ‘openbare orde’ restrictief dient te worden uitgelegd. Hij benadrukt nog dat bij het opleggen van 

een inreisverbod het evenredigheidsbeginsel dient te worden gerespecteerd. Hij betoogt verder dat het 

Hof van Justitie in zijn rechtspraak het bestaan van een werkelijk en genoegzame ernstige bedreiging 

vereist, die een fundamenteel belang van de samenleving aantast.   
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De Raad wijst op de volgende bepalingen van de richtlijn: 

 

“HOOFDSTUK VI 

BEPERKINGEN VAN HET INREISRECHT EN HET VERBLIJFSRECHT OM REDENEN VAN 

OPENBARE ORDE, OPENBARE VEILIGHEID OF VOLKSGEZONDHEID 

Artikel 27 

Algemene beginselen 

1. Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk kunnen de lidstaten de vrijheid van verkeer en verblijf 

van burgers van de Unie en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, beperken om redenen van 

openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Deze redenen mogen niet voor economische 

doeleinden worden aangevoerd. 

2. De om redenen van openbare orde of openbare veiligheid genomen maatregelen moeten in 

overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het gedrag van 

betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden voor deze maatregelen. 

Het gedrag moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving vormen. Motiveringen die los staan van het individuele geval of die verband 

houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd. 

3. Om te beoordelen of de betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde of de openbare 

veiligheid kan het gastland, wanneer het zulks onontbeerlijk acht, bij de afgifte van de verklaring van 

inschrijving — of, bij ontbreken van een inschrijvingssysteem, uiterlijk drie maanden na de datum van 

binnenkomst van de betrokkene op zijn grondgebied of na de in artikel 5, lid 5, bedoelde mededeling 

van aanwezigheid op het grondgebied, dan wel bij de afgifte van de verblijfskaart —, de lidstaat van 

oorsprong en eventueel andere lidstaten, verzoeken om mededeling van politiële gegevens betreffende 

betrokkene. Deze raadpleging mag geen systematisch karakter dragen. De geraadpleegde lidstaat 

antwoordt binnen twee maanden. 

4. De lidstaat die het paspoort of de identiteitskaart heeft afgegeven, laat de houder van dit document 

die om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid uit een andere lidstaat is 

verwijderd, zonder formaliteiten weer toe op zijn grondgebied, zelfs indien het document is vervallen of 

de nationaliteit van de houder wordt betwist. 

Artikel 28 

Bescherming tegen verwijdering 

1. Alvorens een besluit tot verwijdering van het grondgebied om redenen van openbare orde of 

openbare veiligheid te nemen, neemt een gastland de duur van het verblijf van de betrokkene op zijn 

grondgebied, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele 

integratie in het gastland en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong, in 

overweging. 

2. Behalve om ernstige redenen van openbare orde of openbare veiligheid kan een gastland geen 

besluit tot verwijdering van het grondgebied nemen ten aanzien van burgers van de Unie of 

familieleden, ongeacht hun nationaliteit, die een duurzaam verblijfsrecht op zijn grondgebied hebben 

verworven. 

3. Behalve om dwingende redenen van openbare veiligheid zoals door de lidstaten gedefinieerd, kan ten 

aanzien van burgers van de Unie of hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, geen besluit tot 

verwijdering worden genomen, indien zij: 

a) de laatste tien jaar in het gastland hebben verbleven, of 

b) minderjarig zijn, tenzij de verwijdering noodzakelijk is in het belang van de minderjarige, zoals 

bepaald in het VNVerdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989. 

[…] 

Artikel 30 

Kennisgeving van besluiten 

1. Elk uit hoofde van artikel 27, lid 1, genomen besluit moet de betrokkene op zodanige wijze schriftelijk 

ter kennis worden gebracht dat deze in staat is de inhoud en de gevolgen ervan te begrijpen. 

2. Redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid die ten grondslag liggen aan 

een besluit worden de betrokkene nauwkeurig en volledig ter kennis gebracht, tenzij redenen van 

staatsveiligheid zich daartegen verzetten. 

3. De kennisgeving vermeldt bij welke gerechtelijke of administratieve instantie waarbij de betrokkene 

beroep kan instellen, alsmede de termijn daarvoor en, in voorkomend geval, de termijn waarbinnen hij 

het grondgebied van de lidstaat moet verlaten. Behalve in naar behoren aangetoonde dringende 

gevallen mag deze termijn niet korter zijn dan een maand na de datum van kennisgeving. 

[…] 

Artikel 32 

Duur van verwijderingsmaatregelen 
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1. Personen die zijn verwijderd om redenen van openbare orde of openbare veiligheid kunnen na 

verloop van een redelijke termijn die afhankelijk is van de omstandigheden en in elk geval drie jaar na 

de tenuitvoerlegging van het overeenkomstig het Gemeenschapsrecht rechtsgeldig uitgevaardigde 

definitieve besluit tot verwijdering, een aanvraag tot opheffing van dit besluit indienen onder aanvoering 

van argumenten om te bewijzen dat er een wijziging in materiële zin is opgetreden in de 

omstandigheden die het besluit rechtvaardigen om jegens hen een verwijderingsmaatregel uit te 

vaardigen. 

De betrokken lidstaat neemt zijn besluit binnen zes maanden te rekenen vanaf de indiening van de 

aanvraag. 

2. De in lid 1 bedoelde personen hebben gedurende de behandeling van deze aanvraag geen recht van 

toegang tot het grondgebied van de betrokken lidstaat.” 

 

Voormelde bepalingen voorzien in de mogelijkheid tot het opleggen van beperkingen van het inreisrecht 

en het verblijfsrecht om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid voor 

burgers van de Unie en hun familieleden. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat deze bepalingen niet 

correct zijn omgezet in de Belgische wetgeving of dat de nationale wetgeving wordt toegepast op een 

zodanige wijze dat het met de richtlijn beoogde resultaat niet wordt bereikt. Hij toont aldus niet aan dat 

hij zich nog rechtstreeks kan beroepen op de bepalingen van de richtlijn. 

 

Verzoeker betwist niet dat hij het voorwerp uitmaakte van een verwijderingsmaatregel van dezelfde 

datum als het thans bestreden inreisverbod, om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of 

volksgezondheid. Deze verwijderingsmaatregel werd door verzoeker niet aangevochten voor de Raad, 

waardoor deze definitief is geworden. Er dient bijgevolg te worden aangenomen dat in casu verweerder 

de mogelijkheid had om verzoeker een inreisverbod op te leggen overeenkomstig artikel 44nonies van 

de Vreemdelingenwet. 

 

Zoals verzoeker verder correct opmerkt, volstaat het voor het opleggen van een inreisverbod voor meer 

dan vijf jaar niet dat er sprake is van “gewone” redenen van openbare orde, maar moet er hiervoor 

sprake zijn van een “ernstige bedreiging voor de openbare orde”.  

 

Zoals reeds werd vastgesteld, heeft verweerder wel degelijk gemotiveerd waarom volgens hem 

verzoeker door zijn persoonlijk gedrag een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde, situatie 

waarin overeenkomstig artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet een inreisverbod van meer dan vijf 

jaar kan worden opgelegd. Hij wijst erop dat verzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan feiten van 

oplichting, poging tot oplichting en valsheid in informatica en gebruik, feiten waarvoor hij op 8 juli 2020 

werd veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van dertig maanden. Er is met andere 

woorden sprake van verschillende feiten en verweerder benadrukt de ernst van de gepleegde feiten en 

het gegeven dat deze een “zeer ernstige” verstoring betekenen van de openbare orde. Hij verwijst 

daarbij naar de maatschappelijke impact van de gepleegde feiten. Rekening houdend met de ernst van 

de feiten en het winstgevend karakter van de gepleegde misdadige activiteiten, is verweerder verder 

van oordeel dat er sprake is van een ernstig, reëel en actueel risico op een nieuwe schending van de 

openbare orde. Er kan worden aangenomen dat verweerder aldus wel degelijk ook het risico op recidive 

en zodoende de bedreiging voor de openbare orde naar de toekomst toe heeft geëvalueerd. Verzoeker 

houdt onterecht voor als zou de bestreden beslissing enkel steunen op het gegeven van een 

gevangenisstraf van dertig maanden. 

 

Verzoeker wijst nog op de passage in de bestreden beslissing dat hij “momenteel een gevaar kan 

betekenen voor de rust van de burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde”. Hij stelt dat 

het gebruik van het werkwoord “kunnen” aangeeft dat verweerder blijkbaar zelf niet overtuigd is van het 

feit dat hij effectief een gevaar betekent voor de rust van de burgers en de handhaving van de openbare 

orde, laat staan een ernstig gevaar. De Raad benadrukt evenwel dat de motivering in haar geheel moet 

worden gelezen. Daaruit blijkt duidelijk dat verweerder wel degelijk van mening is dat verzoeker een 

ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde, gelet op de ernst van de door hem gepleegde feiten 

die de openbare orde zeer ernstig hebben verstoord, en waarvoor ook een gevangenisstraf van 30 

maanden werd gegeven, en omdat sprake is van een ernstig, reëel en actueel risico op een nieuwe 

schending van de openbare orde.  

 

Op geen enkele wijze gaat verzoeker concreet in op de gedane vaststellingen of geeft hij aan de hand 

van concrete argumenten aan dat het gelet op de gepleegde feiten en zijn persoonlijke gedragingen 

incorrect of kennelijk onredelijk zou zijn om te oordelen dat hij een ernstige bedreiging vormt voor de 

openbare orde. Hij stelt weliswaar nog dat hij “voor het overige een blanco strafregister heeft in België”, 
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maar geeft zelf aan dat hij vrienden kwam bezoeken in België en dat hij dan na twee dagen reeds is 

opgepakt. Hij bracht de rest van zijn verblijf in België in de gevangenis door. Rekening houdend met het 

gegeven dat verzoeker slechts twee dagen vrij rondliep in België en vervolgens reeds werd opgepakt 

voor feiten die hebben geleid tot een zware veroordeling tot dertig maanden gevangenisstraf, die 

inderdaad getuigt van het gewichtig en ernstig karakter van de gepleegde feiten en het aandeel dat 

verzoeker hierin had, is het gegeven dat hij in dit land voor het overige een blanco strafblad heeft niet 

van aard afbreuk te kunnen doen aan de gedane vaststelling dat hij een ernstige bedreiging is voor de 

openbare orde en maakt dit geenszins dat de genomen beslissing disproportioneel is. Verzoeker toont 

niet aan dat verweerder bij zijn beoordeling is uitgegaan van incorrecte feitelijke gegevens, dat hij 

bepaalde gegevens ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten of dat hij op kennelijk onredelijke 

wijze tot zijn vaststellingen is gekomen. Verzoeker toont niet aan om welke redenen hij, gelet op zijn 

gedragingen, actueel niet of niet langer dient te worden beschouwd als een ernstige bedreiging voor de 

openbare orde.  

 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert ook dat verweerder aan de hand van de 

individuele omstandigheden van het geval de proportionaliteit van de oplegde maatregel is nagegaan. 

Verweerder acht een inreisverbod voor België voor acht jaar proportioneel gelet op de vastgestelde 

ernstige bedreiging voor de openbare orde, het gegeven dat verzoeker aangaf nog maar twee dagen in 

België te hebben verbleven op het ogenblik dat hij werd opgepakt, het gegeven dat verzoeker geen 

gezins- of familieleden heeft die een recht op verblijf in België hebben en het gegeven dat zijn medische 

situatie er zich niet tegen verzet. Hij wijst op het belang van de immigratiecontrole en de handhaving van 

de openbare orde. 

 

Verzoeker vindt de opgelegde maatregel niet proportioneel, omdat hij een tante heeft die in België 

verblijft en die hij niet langer zal kunnen bezoeken. Hij haalt hiermee de vaststellingen in de bestreden 

beslissing evenwel nog niet onderuit dat hij eerder zelf nog verklaarde dat hij geen familie heeft in België 

en dat niet blijkt dat de familieleden die hem in de gevangenis zijn komen bezoeken recht hebben op 

verblijf in België, waardoor de familiebanden elders kunnen worden verdergezet. Verzoeker blijft volledig 

in gebreke aannemelijk te maken dat hij een tante heeft die een recht op verblijf heeft in België, hij geeft 

dit laatste geenszins aan, dat hij zijn tante in het verleden dan op regelmatige tijdstippen zou hebben 

bezocht of dat hij nog concrete contacten heeft met deze tante. Verzoeker geeft in zijn verzoekschrift 

aan dat zijn bezoek aan België enkel was ingegeven door het bezoek aan vrienden. In de mate dat 

verzoeker een tante heeft in België, blijken trouwens ook geen belemmeringen voor de tante om hem in 

Nederland dan te komen bezoeken. In de voorliggende omstandigheden toont verzoeker geenszins aan 

dat enig concreet gegeven dat verweerder gekend was of diende te zijn en dat van invloed kon zijn op 

de genomen beslissing ten onrechte niet in rekening is gebracht. Hij toont niet aan dat de bestreden 

beslissing als disproportioneel is te beschouwen.  

 

Verzoeker wijst er verder op dat hij familie heeft in Spanje en Marokko en dat hij, om deze familieleden 

te kunnen bezoeken, België dient te doorkruisen. Zelfs daargelaten het gegeven dat verzoeker geen 

begin van bewijs aanbrengt van de aangehaalde familiebanden, maakt hij in geen geval aannemelijk als 

zou het voor hem onmogelijk zijn om naar Spanje of Marokko te reizen zonder het grondgebied van 

België te doorkruisen. Hij toont geenszins aan dat als gevolg van de bestreden beslissing de mogelijke 

relaties met zijn familieleden in Spanje en Marokko zouden worden verbroken.   

 

De Raad wijst op de mogelijkheid voor verzoeker om na verloop van een redelijke termijn en in elk geval 

na drie jaar een aanvraag tot opheffing van het inreisverbod in te dienen onder aanvoering van 

argumenten om te bewijzen dat er een wijziging in materiële zin is opgetreden in de omstandigheden die 

het besluit rechtvaardigden. In dit verband wordt gewezen op artikel 44decies van de Vreemdelingen-

wet. 

 

Verzoeker maakt met zijn uiteenzetting niet aannemelijk dat het bestuur bij het opleggen van het 

inreisverbod voor acht jaar is uitgegaan van incorrecte feitelijke gegevens of kennelijk onredelijk heeft 

gehandeld. Het bestuur heeft de duur van het inreisverbod wel degelijk bepaald rekening houdende met 

de concrete omstandigheden van het geval en er blijkt, rekening houdende met de voorgaande 

bespreking van het middel, niet dat het hierbij enige relevante omstandigheid ten onrechte niet in 

rekening heeft gebracht. Een disproportionaliteit tussen verzoekers persoonlijke en familiale belangen 

enerzijds en het algemene belang anderzijds wordt niet aannemelijk gemaakt.  
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Een miskenning van artikel 44nonies van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht of 

van het evenredigheids- of het proportionaliteitsbeginsel wordt niet aangetoond. Er blijkt verder niet dat 

verzoeker nog rechtstreeks de schending van artikel 27 van de richtlijn 2004/38/EG kan inroepen.  

 

2.2.4. Om zich dienstig te kunnen beroepen op het recht op eerbiediging van het privé- en/of gezins- of 

familieleven zoals vervat in artikel 8 van het EVRM, moet verzoeker het bestaan aantonen van een 

beschermenswaardig privé- dan wel een gezins- of familieleven. Dit privé- en/of gezins- of familieleven 

dient te bestaan op het moment van het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij in België een beschermenswaardig gezins- of familieleven 

heeft. Op geen enkele wijze geeft hij aan dat hij in dit land een partner of kinderen heeft. Buiten de leden 

van het kerngezin vallen familiebanden enkel onder de bescherming van het recht op eerbiediging van 

het gezins- of familieleven zoals beschermd in artikel 8 van het EVRM, voor zover er sprake is van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden (EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59). Op geen enkele 

wijze geeft verzoeker aan dat hij in België familieleden heeft met wie een dergelijke band van 

afhankelijkheid bestaat.  

 

Verzoeker betoogt verder niet dat hij enig privéleven zou hebben opgebouwd in België. Zoals reeds 

aangehaald, geeft verzoeker zelf aan dat hij op 10 januari 2020 naar België is gekomen, maar reeds op 

12 januari 2020 werd opgepakt wegens de gekende strafrechtelijke feiten. Hij zat sindsdien in de 

gevangenis, tot 10 september 2020, waarna hij is teruggekeerd naar Nederland. Enig 

beschermenswaardig privéleven in België wordt geenszins concreet aangetoond.  

 

In zoverre verzoeker nog aanvoert dat zijn recht op familieleven met familieleden in Spanje en Marokko 

wordt miskend, wordt opgemerkt enerzijds dat verzoeker geenszins aannemelijk maakt dat er sprake is 

van een bijzondere afhankelijkheidsband met deze familieleden om als familieleven onder artikel 8 van 

het EVRM te worden beschermd en anderzijds dat, zoals reeds werd vastgesteld, verzoeker geenszins 

aantoont dat de bestreden beslissing concrete en noemenswaardige gevolgen heeft voor de beleving 

van zijn persoonlijke of familiale relaties buiten België, zodat niet blijkt dat hiermee specifiek rekening 

moet worden gehouden.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

2.2.5. Er blijkt ten slotte niet dat verzoeker op ontvankelijke wijze de schending inroept van “de instructie 

van 19 juli 2009”. Niet enkel wordt de ingeroepen instructie niet nader benoemd, ook ontbreekt elke 

toelichting over de wijze waarop de bestreden beslissing dan zou zijn genomen met miskenning van 

deze instructie.  

 

2.2.6. De middelen zijn, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker 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.  

 

4. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 
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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 elf januari tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 

 

 

 

 

 

  

 


