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 nr. 268 112 van 11 februari 2022 

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 Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, op 14 oktober 2021 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 14 september 2021 tot afgifte 

van een inreisverbod. 

 

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 7 december 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

5 januari 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. CARREIN, die loco advocaat P. ROELS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. RAUX, die loco advocaten D. MATRAY en S. VAN ROMPAEY 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 14 september 2021 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering afgegeven (bijlage 13septies). 

 

Op dezelfde dag werd aan verzoeker tevens een inreisverbod van drie jaar opgelegd (bijlage 13sexies). 

Dit is de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt:  

 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten: 
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[…] 

 

wordt een inreisverbod voor 8 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 14/09/2021 gaat gepaard met dit inreisverbod.(2) 

 

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 74/11, §1, vierde lid van de Wet 15/12/1980: 

□ Gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van acht jaar, omdat de onderdaan 

van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of do nationale veiligheid. 

 

De betrokkene verklaarde in zijn vragenlijst “hoorrecht", hij verklaarde sinds 2 weken in België te 

verblijven, niet in het bezit te zijn van zijn identiteitsdocumenten en niet te lijden aan een ziekte die hem 

belemmert om te reizen; verder verklaarde hij geen duurzame relatie, geen minderjarige kinderen maar 

wel familieleden hebben die in het Rijk verblijven. Het ook om die reden dat hij naar België is gekomen. 

Hij wenst echter niet terug te keren naar Bosnië aangezien hij er niks of niemand meer heeft. Hij 

verklaarde eveneens zijn asielprocedure niet meer verder te willen zetten. Uit het gevangenisdossier 

van de betrokkene blijkt dat hij éénmaal virtueel bezoek heeft ontvangen van een vriendin .genaamd 

A.R. Op het ogenblik van dit schrijven hij deze geen recht op verblijf in het Rijk. Het administratief 

dossier van betrokkene bevat geen elementen die erop wijzen dat de betrokkene een familie- of 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM heeft. 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 do zin 

van artikel 3 EVRM. Een schending van artikel 3 EVRM wordt dan ook niet aangenomen. 

 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan doodslag, poging tot wanbedrijf, feiten waarvoor hij op 

28..07.2021 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Mechelen tot een definitieve 

gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 18 maanden met uitstel voor 6 Jaar. 

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

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Overwegende de gewelddadigheid van betrokkene, het quasi permanente karakter van zijn misdadige 

bedrijvigheid en de totale minachting voor andermans persoon die hieruit voortvloeit, bestaat er een 

ernstig, reëel en actueel gevaar voor een nieuwe inbreuk op de openbare orde; 

 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan v/orden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

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

ernstig te verstoren. Gelet op al deze elementen, het belang van do immigratiecontrole en het 

handhaven van de openbare orde, is een Inreisverbod van 8 jaar proportioneel.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding te zijnen laste te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert twee middelen aan die hij uiteenzet als volgt:  

 

“Eerste middel: schending van de motiveringsplicht 

 

1. 
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Aangezien er ten eerste een schending is van de motiveringsplicht, meer bepaald van de artikelen 2 en 

3 van de uitdrukkelijke motiveringswet van 29 juli 1991, alsmede het artikel 62 van de wet van 15 

december 1980. Daarnaast is er schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het 

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Dat verzoeker via huidig middel zowel de schending van de materiële als van de formele 

motiveringsplicht inroept. 

 

Aangezien de bestreden beslissing de artikelen 62 van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van de wet 

van 29 juli 1991 schendt ingevolge de ontoereikende motivering in feite en in rechte. 

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet schrijft voor dat de administratieve beslissingen met redenen 

dienen omkleed te zijn. 

 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten gronde liggen moet vermelden, bovendien moet de 

motivering afdoende zijn. 

 

Dat gelet op de geschetste feitelijke en procedurele omstandigheden de bestreden beslissing 

onvoldoende wordt gemotiveerd. 

 

Dat verzoeker integraal verwijst naar hetgeen uiteen werd gezet onder I. FEITEN en de inhoud hiervan 

onder dit eerste middel als hernomen dient te worden beschouwd. 

 

2. 

De overheid baseert zich in haar oordeel dat verzoeker zijn gedrag geacht kan worden de openbare 

orde te schaden. 

 

Daarbij verwijst zij naar een vonnis van de correctionele rechtbank van Mechelen dd. 28.07.2021 waarbij 

verzoeker werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 18 maanden met uitstel voor 5 

jaar. 

 

De Belgische Staat heeft echter geen grondig en nauwgezet onderzoek gevoerd naar de houding van 

verzoeker. 

 

Zij had de gestelde gedragingen van verzoeker in voormeld vonnis verder moeten analyseren om zo tot 

een argumentatie te komen waarom een inreisverbod wordt opgelegd en waarom dit 8 jaar dient te zijn. 

 

De Belgische Staat lijkt zich enkel gebaseerd te hebben op de veroordeling zelf. 

 

De gevangenisstraf werd het grootste deel met uitstel uitgesproken. 

 

De rechtbank doet dit niet zo maar en heeft hier haar redenen voor. 

 

De Belgische Staat is hier geheel niet op ingegaan om dan te besluiten tot een inreisverbod met een 

exuberante duur van 8 jaar. 

 

Verzoeker betwist bovendien dat uit dit vonnis zijn persoonlijke gedragingen, houdingen of gedrag 

afgeleid kunnen worden die gekenmerkt kunnen worden als zijnde een reëel, actueel en voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de maatschappij. 

 

De overheid toont niet aan dat zij het gedrag van verzoeker werkelijk heeft onderzocht. 

 

Zij kan hierdoor niet aantonen dat verzoeker een gevaar voor de openbare orde zou vormen. 

 

Er is niet in concreto onderzocht of er thans wel degelijk een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging aanwezig is in het gedrag van verzoeker. 

 

De bestreden beslissing is om die redenen niet afdoende gemotiveerd en dient vernietigd te worden. 

 

Er lijkt sprake te zijn van speculatie. 
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Zo werd het recent gedrag van verzoeker in de gevangenis niet bevraagd. 

 

De Belgische Staat faalt dan ook om aan te tonen dat verzoeker een gevaar zou zijn voor de openbare 

orde. 

 

In die zin kan een actueel en reëel risico op een nieuwe schending van de openbare orde dan ook niet 

weerhouden worden. 

 

De bestreden beslissing is om die redenen niet afdoende gemotiveerd en dient vernietigd te worden. 

 

Het middel is gegrond.” 

 

Tweede middel: schending van redelijkheidsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel 

 

1. 

Aangezien er ten tweede schending is van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder 

het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, in samenhang met art. 13EVRM. 

 

Dat verzoeker integraal verwijst naar hetgeen uiteen werd gezet onder 1. FEITEN EN VOORGAANDEN 

én naar hetgeen werd uiteengezet onder het eerste middel, en de inhoud hiervan onder dit middel als 

hernomen dient te worden beschouwd. 

 

De bestreden beslissing is strijdig met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het 

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Door het nemen van de bestreden beslissing maakt de Belgische staat een inbreuk op de elementaire 

beginselen van behoorlijk bestuur, o.m. van het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

De door verzoeker ingeroepen zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze 

dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen 

nemen (R.v.St., nr. 107.624, 11 juni 2002; zie Arrest RW nr. 15.753 van 10 september 2008 in de zaak 

RvV XII ). 

 

Aangezien het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; zie arrest RW nr. 21.834 van 23 januari 2010 in de zaak 

RvV X / II). 

 

Aangezien in casu op basis van de bestreden beslissing de overheid kennelijk haar discretionaire 

bevoegdheid heeft overschreden. Dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is en derhalve tevens 

het redelijkheidsbeginsel schendt. 

 

2. 

Een inreisverbod is op te leggen in het geval er sprake zou zijn van een actueel gevaar voor de 

openbare orde én een afwezigheid van humanitaire redenen. 

 

In casu wordt er een inreisverbod van 8 jaar opgelegd omdat er sprake zou zijn van een bedreiging 

voorde openbare orde. 

 

Cruciaal in deze is de definiëring van het begrip openbare orde. In de terugkeerrichtlijn zelf zit echter 

geen definitie van het begrip. België springt hier om met een zeer brede interpretatie door hier ook 

veroordelingen wegens bv. diefstal onder te laten vallen. Er zij evenwel aan herinnerd, dat de 

uitzondering betreffende de openbare orde, evenals alle afwijkingen van een fundamenteel beginsel van 

het Verdrag, beperkend moet worden uitgelegd (Hof van Justitie C-348/96 - Calfa t. Griekenland, § 23 

ev.) 

 

Bovendien vormt het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling op zichzelf geen motivering van deze 

maatregelen. Daaruit volgt, dat het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling slechts ter zake doet, 

voor zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, blijkt van het bestaan van 

een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare orde vormt (arrest Bouchereau). 

 

Dat is in casu, geenszins het geval. 
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De Belgische Staat heeft geen grondig en nauwgezet onderzoek gevoerd naar de houding van 

verzoeker. 

 

Zij had de gestelde gedragingen van verzoeker in voormeld vonnis verder moeten analyseren om zo tot 

een argumentatie te komen waarom een inreisverbod wordt opgelegd en waarom dit 8 jaar dient te zijn. 

 

De Belgische Staat lijkt zich enkel gebaseerd te hebben op de veroordeling zelf. 

 

De gevangenisstraf werd het grootste deel met uitstel uitgesproken. 

 

De rechtbank doet dit niet zo maar en heeft hier haar redenen voor. 

 

De Belgische Staat is hier geheel niet op ingegaan om dan te besluiten tot een inreisverbod met een 

exuberante duur van 8 jaar. 

 

De overheid toont niet aan dat zij het gedrag van verzoeker werkelijk heeft onderzocht. 

Zij kan hierdoor niet aantonen dat verzoeker een actueel gevaar voor de openbare orde zou vormen. 

 

Er is aldus niet in concreto onderzocht of er thans een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging aanwezig is in het gedrag van verzoeker. 

 

In die zin kan een actueel en reëel risico op een nieuwe schending van de openbare orde niet 

weerhouden worden om de bestreden beslissing te ondersteunen. 

 

De Belgische Staat kan zich, om te oordelen dat een inreisverbod van 8 jaar gepast is, niet enkel en 

alleen baseren op dit vonnis waarvan - het weze herhaald - het grootste deel met uitstel werd 

uitgesproken. 

 

Ook het huidige gedrag van verzoeker in detentie werd door de bevoegde ambtenaar niet nagegaan, 

noch in rekening gebracht. 

 

Door enkel te verwijzen naar voormelde veroordeling negeert de Belgische Staat de vereiste van 

(onderzoek naar) de actualiteit van het gevaar voor de openbare orde. 

 

De overheid kan niet aantonen dat verzoeker een actueel gevaar voor de openbare orde zou vormen. 

 

Er is niet in concreto onderzocht of er thans een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging 

aanwezig is in het gedrag van verzoeker. 

 

In die zin kan een actueel en reëel risico op een nieuwe schending van de openbare orde dan ook niet 

weerhouden worden. 

 

Uit de samenlezing van hetgeen voorafgaat, dient men te concluderen dat de overheid overhaast is 

tewerk gegaan. Zo werd er op geen enkele wijze een onderzoek gedaan naar de actuele situatie en 

naar het feit of er heden een actueel gevaar voor de openbare orde bestaat ( zie supra eerste middel). 

 

Zo heeft men geen navraag gedaan in de gevangenis aangaande het huidige gedrag van verzoeker. 

 

Nergens wordt aannemelijk gemaakt waarom een inreisverbod van 8 jaar proportioneel en redelijk zou 

zijn. 

 

Het middel is gegrond.” 

 

3.2. Gezien hun onderlinge samenhang worden beide middelen samen behandeld. 

 

3.3. Wat betreft de aangevoerde schending van de formele motiveringsplicht, merkt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) op dat uit een eenvoudige lezing van de bestreden 

beslissing blijkt dat de juridische en feitelijke overwegingen die eraan ten grondslag liggen er duidelijk in 

worden vermeld. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat deze steunt op artikel 74/11, § 1, vierde 

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).  
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Daarnaast geeft verzoeker blijk van deze motieven te kennen nu hij deze motieven zelf bespreekt in de 

uiteenzetting van het middel en deze tracht te weerleggen. Er is dan ook voldaan aan de doelstelling 

van de formele motiveringsplicht. 

 

3.4. Artikel 74/11, § 1, van de vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“§ 1. 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. 

  

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien: 

  

1° de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 

gebruikt, teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden; 

  

2° de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie uitsluitend heeft 

aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op verblijf in het Rijk te behouden. 

 

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid.” 

 

In casu werd een inreisverbod van acht jaar opgelegd, hetgeen betekent dat verzoeker geacht wordt 

een ernstige bedreiging te vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. De Raad merkt op 

dat verzoeker veroordeeld werd tot een definitieve gevangenisstraf van twee jaar waarvan achttien 

maanden met uitstel voor vijf jaar wegens doodslag en poging tot wanbedrijf. Uit het administratief 

dossier blijkt dat verzoeker op straat twee messteken toediende in de nek van zijn partner. In het 

inreisverbod wordt erop gewezen dat verzoeker zich gewelddadig opstelt en dat zijn misdadige 

bedrijvigheid een quasi permanent karakter kent, waarbij hij blijk geeft van een totale minachting voor 

andermans persoon. Gezien voormelde elementen en gelet op de maatschappelijke impact van de 

voorliggende feiten, concludeert verweerder dat er sprake is van een ernstig, reëel en actueel gevaar 

voor een nieuwe inbreuk.  

 

Er wordt in het bestreden inreisverbod tevens gemotiveerd dat verzoeker verklaarde geen familie te 

hebben in België zodat een schending van het gezinsleven niet aan de orde is. Ook met betrekking tot 

zijn gezondheidstoestand werden er geen concrete elementen aangevoerd door verzoeker. Verder 

wordt gewezen op het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde. Waar 

verzoeker betoogt dat het inreisverbod louter verwijst naar de feiten waarvoor hij veroordeeld werd, kan 

hij derhalve niet gevolgd worden. 

 

Verzoeker voert aan dat bij het nemen van de bestreden beslissing er geen rekening werd gehouden 

met het feit dat het grootste deel van zijn straf met uitstel werd uitgesproken. Daarenboven betoogt 

verzoeker dat zijn gedrag in detentie niet is nagegaan. Waar er in de bestreden beslissing wordt 

gemotiveerd dat verzoeker een gevaar vormt voor de openbare orde, voert verzoeker aan dat deze 

motivering slechts speculatief is aangezien zijn recent gedrag in de gevangenis niet bevraagd werd. In 

de eerste plaats wijst de Raad erop dat het bestuur op grond van een eigen onderzoek een standpunt 

vermag in te nemen met betrekking tot feiten die tot een veroordeling hebben geleid en op basis van 

deze feiten een beslissing te nemen inzake de verblijfsrechtelijke situatie van een vreemdeling (RvS 28 

juni 2004, nr. 133.173; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). Bovendien betwist verzoeker niet dat hij werd 

veroordeeld voor doodslag en poging tot wanbedrijf, noch de maatschappelijke impact van deze feiten. 

Tot slot dient te worden opgemerkt dat verzoeker zich beperkt tot een erg summier betoog en hij 

geenszins verduidelijkt op welke manier zijn gedrag in de gevangenis een invloed zou kunnen hebben 

op verzoekers beoordeling.  
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Gelet op bovenstaande vaststellingen en gezien de elementen die eigen zijn aan het onderhavig 

dossier, acht de Raad het niet kennelijk onredelijk om een inreisverbod van acht jaar op te leggen, 

minstens maakt verzoeker het tegendeel niet aannemelijk. De motivering van het inreisverbod is 

draagkrachtig en afdoende om het inreisverbod te schragen. 

 

Het middel is niet gegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf februari tweeduizend tweeëntwintig door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT C. VERHAERT 

 


