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 nr. 272 984 van 19 mei 2022 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. JANSSENS 

Duboisstraat 43 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 21 januari 2022 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 7 december 2021 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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 26 januari 2022 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 maart 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 april 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. JANSSENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat O. SOZEN, die loco advocaat H. CILINGIR verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 29 april 2019 dient verzoeker een eerste aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, in functie van de Nederlandse wettelijk samenwonende partner van zijn 

zus. Op 9 oktober 2019 beslist de gemachtigde van de destijds bevoegde minister tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.2. Op 17 januari 2020 dient verzoeker een tweede aanvraag in voor een verblijfskaart van een familie-

lid van een burger van de Unie, in functie van dezelfde referentiepersoon. De gemachtigde van de 
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destijds bevoegde minister beslist op 19 juni 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.3. Verzoeker dient op 20 oktober 2020 een derde aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, in functie van dezelfde referentiepersoon. Op 14 april 2021 beslist de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.4. Op 8 juli 2021 dient verzoeker een vierde aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, opnieuw in functie van dezelfde referentiepersoon. Op 7 december 2021 beslist 

de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

1.5. Eveneens op 7 december 2021 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris tot het opleggen 

van een inreisverbod van drie jaar. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:  

 

“Aan de Heer die verklaart te heten: 

 

Naam : [O.] . 

voornaam : [A.] 

geboortedatum : […] 

geboorteplaats : […] 

nationaliteit : Marokko 

 

In voorkomend geval, alias: 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd voor het volledige Schengengrondgebied. 

 

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

lidstaten, dan geldt dit inreisverbod enkel voor het grondgebied van België. 

 

De beslissing tot verwijdering van 07.12.2021 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: 

 

X 1 ° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en  

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

 

drie jaar 

 

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

 

Betrokkene is in het bezit van een Marokkaans reispaspoort afgeleverd op 09.01.2016 te Antwerpen, 

zonder visa of enige in- of uitreisstempels zodat niet met zekerheid kan opgemaakt worden wanneer 

betrokkene in Schengen, en bij uitbreiding België is binnen gereisd. 

 

Betrokkene diende 4 keer vlak na elkaar een aanvraag gezinshereniging in met de Nederlandse 

wettelijk samenwonende partner van zijn zus, op basis van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12.1980. 

De eerste drie aanvragen ingediend op 29.04.2019, 17.01.2020 en 20.10.2020, werden geweigerd op 

09.10.2019, 19.06.2020 en op 14.04.2021. Deze weigeringen (bijlage 20) werden telkens aan 

betrokkene betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene ging tegen geen 

enkele weigeringsbeslissing in beroep en diende op 08.07.2021 een vierde aanvraag gezinshereniging 

in met dezelfde referentiepersoon. Betrokkene misbruikt de procedure van art 47/2 van de wet van 

15.12.1980 louter om, via een andere weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, aldus tegen de 

finaliteit van de vreemdelingenwet in. 
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Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan de bevelen om het grondgebied te verlaten van 21.10.2019, 

29.06.2020 en van 14.04.2021. Betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze beslissingen heeft 

uitgevoerd. Betrokkene diende te weten dat het attest van immatriculatie (Al) dat hij ontving in het kader 

van de aanvragen om machtiging tot verblijf op grond van gezinshereniging, volgend op het bevel om 

het grondgebied te verlaten, geen verblijfstitel is maar enkel een proceduredocument dat bewijst dat, in 

casu, een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van gezinshereniging nog in behandeling is. 

 

Bij het opleggen van dit inreisverbod werd rekening gehouden met alle specifieke omstandigheden van 

het geval zoals voorzien in artikel 74/11 van de wet van 15.12.1980. Betrokkene is een volwassen 

persoon waarvan mag verwacht worden dat hij ook een leven kan opbouwen in het land van herkomst 

of origine zonder de nabijheid van zijn zus en/of diens partner. Nergens uit het dossier blijkt dat hij daar 

niet toe in staat zou zijn. Er is geen sprake van minderjarige kinderen in België, noch van enige 

aangetoonde medische problematiek op naam van betrokkene. 

 

Uit hetgeen voorafgaat en in het belang van de immigratiecontrole is een inreisverbod van 3 jaar, meer 

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 21 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (hierna: het VWEU), van artikel 45 van het Handvest van de grond-

rechten van de Europese Unie van 7 december 2000 (hierna: het Handvest), 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), van de artikelen 62 en 74/11, § 3, 3° van de wet van 15 december 1980 

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

lingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en 

van het proportionaliteitsbeginsel.  

 

Na een theoretische toelichting zet verzoeker zijn middel uiteen als volgt:  

 

“INREISVERBOD OPGELEGD AAN VERZOEKENDE PARTIJ 

Het inreisverbod vindt in de bestreden beslissing haar juridische basis in artikel 74/11,§1, tweede lid dat 

het volgende bepaalt:  

[…] 

Er werd inderdaad voor vrijwillig vertrek geen termijn toegestaan en een vroegere beslissing tot 

verwijdering werd niet uitgevoerd. 

De afwezigheid van de termijn voor het vrijwillig vertrek vormt in casu het probleem aangezien deze 

juridisch niet correct is. 

Artikel [74]/14 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

[…] 

Met andere woorden; toegepaste in huidige zaak dient enkel geen termijn voor het vrijwillig vertrek te 

worden toegestaan indien er een risico op onderduiken bestaat. 

De verwerende partij heeft onder andere betrekking tot dat punt de wet geschonden. 

De beslissing tot verwijdering die geen termijn toestaat voor het vrijwillig vertrek is NIET afdoende 

gemotiveerd omdat in toepassing van de voormelde bepaling enkel wordt vermeld dat er een risico op 

onderduiken bestaat omdat verzoekende partij niet meewerkt of heeft mee gewerkt met de overheden, 

maar wat geen voldoende motief is dat betrekking heeft op het onderduikrisico aangezien verzoekende 

partij tijdens het verhoor alle vragen die gesteld werden door de overheden heeft beantwoord. 

In die zin is er ook een schending aangezien verwerende partij dit artikel nergens in de bestreden 

beslissing vermeldt. 

DUUR VAN HET INREISVERBOD 

De bestreden beslissing gaat gepaard met een inreisverbod van 3 jaar 

Waarom direct gekozen werd voor een termijn van 3 jaar, wordt geenszins verduidelijkt. 

Door verwerende partij wordt enkel verwezen naar het belang van immigratiecontrole. Dit kan niet 

aanzien worden als een individuele motivering, doch is manifest een standaardmotivering. Verzoekende 

partij roept het vrij verkeer van personen in, zoals voorzien in art. 3 lid 2 van het verdrag betreffende de 

Europese Unie en art 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en art 

45 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 
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In de bestreden beslissing wordt op quasi automatische wijze een inreisverbod opgelegd voor de termijn 

van 3 jaar. 

Waarom deze termijn wordt gehanteerd, wordt niet uiteengezet.  

Verzoekende partij stelt vast dat verwerende partij een inreisverbod oplegt voor de termijn van 3 jaar 

zonder enig onderzoek naar en motivering omtrent de specifieke omstandigheden van verzoekende 

partij en de duur van het inreisverbod. 

De administratie blijft andermaal in gebreke kenbaar te maken welke specifieke elementen en om-

standigheden dan wel zouden hebben geleid tot een beslissing om verzoekende partij een inreisverbod 

van 3 jaar toe te kennen. 

De thans bestreden beslissing schendt aldus de materiële en formele motiveringsplicht, en is zodoende 

onzorgvuldig en onredelijk tot stand gekomen en is voor verzoekende partij buiten proportioneel omdat 

hij een familielid van een gevestigde EU burger is. 

De bestreden beslissing wordt niet gemotiveerd omtrent de termijn van het inreisverbod. 

Gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod, heeft verwerende partij op een kennelijk 

onredelijke wijze gehandeld. 

De bestreden beslissing met betrekking tot het inreisverbod, is maar schaars gemotiveerd en de weer-

houden motivering is niet afdoende. Immers, iedere zorgvuldige en redelijke administratieve overheid 

dient zijn beslissing omstandiger te motiveren en dit op een afdoende wijze telkens wanneer 

verwerende partij een discretionaire bevoegdheid uitoefent. 

Er dient te [w]orden vastgesteld dat artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurs-

handelingen, artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbegin-

sel/proportionaliteitsbeginsel schromelijk met de voeten werden getreden. De handelswijze van de 

verwerende partij getuigt van een kennelijk onredelijke en een kennelijk onzorgvuldig bestuurd. 

De bestreden beslissingen zijn om die redenen niet afdoende gemotiveerd.” 

 

2.2. Artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk 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 het bestreden inreisverbod 

duidelijk de determinerende motieven weergeeft op basis waarvan deze beslissing is genomen. In de 

motivering wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsgronden, namelijk artikel 74/11, § 1, tweede lid, 

1° én 2° van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 

verzoeker voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn werd toegestaan en dat hij een vroegere 

beslissing tot verwijdering niet heeft uitgevoerd. Daarnaast wordt gemotiveerd om welke redenen de 

duur van het inreisverbod op drie jaar wordt bepaald. In dit verband wordt erop gewezen dat verzoeker, 

van wie het niet duidelijk is wanneer hij precies het Belgische grondgebied heeft betreden, vier keer na 

elkaar de gezinshereniging vroeg met de Nederlandse wettelijke geregistreerde partner van zijn zus 

overeenkomstig artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet en hij misbruik maakte van deze procedure 

tot gezinshereniging om een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen tegen de finaliteit van de 

Vreemdelingenwet in. Verweerder geeft nog aan dat verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan de hem 

eerder afgegeven bevelen om het grondgebied te verlaten van 21 oktober 2019, 29 juni 2020 en 14 april 

2021. Verweerder motiveert vervolgens dat verzoeker een volwassen persoon is van wie mag worden 

verwacht dat hij ook een leven kan opbouwen in zijn land van herkomst of origine zonder de nabijheid 

van zijn zus of haar partner en ondanks het precaire verblijf in België en nergens uit blijkt dat hij hier niet 

toe in staat zal zijn. Verweerder wijst er verder op dat verzoeker geen minderjarige kinderen heeft in 

België en evenmin een gekende medische problematiek. In het licht van deze vaststellingen en het 

belang van de immigratiecontrole acht verweerder een inreisverbod voor drie jaar proportioneel. Hij 

benadrukt dat geen specifieke omstandigheden blijken die kunnen leiden tot het opleggen van een 

inreisverbod voor minder dan drie jaar.  

 

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

verbod, met name omdat geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend en een vroegere beslissing tot 
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verwijdering niet is uitgevoerd – wel degelijk ook formeel gemotiveerd waarom verweerder het nodig en 

proportioneel achtte verzoeker een inreisverbod voor een duur van drie jaar op te leggen. De Raad 

benadrukt dat verweerder, op het ogenblik dat hij een afweging maakt om te bepalen welke termijn er bij 

het opleggen van een inreisverbod kan worden gehanteerd, de vaststellingen kan laten meespelen dat 

de betrokken vreemdeling een wettelijk voorziene procedure tot gezinshereniging misbruikt, dat hij reeds 

drie eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten naast zich neerlegde en dat er geen sprake is van 

minderjarige kinderen, familieleden met wie een bijzondere afhankelijkheidsband bestaat of specifieke 

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

Verweerder beschikt, wat het bepalen van de duur van het inreisverbod betreft, zo ook over een ruime 

discretionaire bevoegdheid. In tegenstelling tot wat verzoeker tracht voor te houden, kan de voorziene 

motivering geenszins als een “manifeste standaardmotivering” worden beschouwd. 

 

De motivering van het bestreden inreisverbod laat verzoeker toe om zowel de feitelijke als de juridische 

overwegingen die aan de basis liggen van deze beslissing, alsmede de redenen waarom werd 

geopteerd voor een inreisverbod van drie jaar, te kennen. De voorziene motivering is pertinent en 

draagkrachtig en laat verzoeker toe om zijn rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden.  

 

Voor zover verzoeker de formele motiveringsplicht nog geschonden acht omdat nergens in de bestreden 

beslissing wordt verwezen naar artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet, wordt erop gewezen dat dit 

artikel handelt over de termijn om gevolg te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten. Per 

definitie is dit artikel dan ook enkel van toepassing op beslissingen tot terugkeer of verwijdering. De 

huidige bestreden beslissing, een inreisverbod, kan echter niet als dusdanig worden beschouwd en 

dient dan ook geenszins te verwijzen naar of te motiveren over artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in artikel 62, § 2 van de Vreemdelingen-

wet en in de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

2.3. In de mate dat verzoeker aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motieven van de bestreden 

beslissing, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd 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 de 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 zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid verder de verplichting op haar beslissingen op een zorg-

vuldige 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). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel en het daarmee samenhangende 

proportionaliteitsbeginsel moet daarnaast worden gesteld dat de keuze die een bestuur maakt in de 

uitoefening van een discretionaire bevoegdheid, zoals in casu, het redelijkheidsbeginsel slechts schendt 

wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het 

maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden 

te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwer-

nood kan geloven dat ze werkelijk is genomen. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het 

oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen 

alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het 

dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

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

bepalingen van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, die luiden als volgt: 

 

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

[…] 

§ 2. […]  

De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in 

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen. 

[…]” 

 

2.5. Zoals reeds werd gesteld, berust het bestreden inreisverbod op een dubbele grondslag. Verzoeker 

krijgt zo een inreisverbod opgelegd op grond van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° én 2° van de 

Vreemdelingenwet. Beide grondslagen volstaan elk op zichzelf genomen reeds om het opleggen van 

het inreisverbod te rechtvaardigen. 

 

In de eerste plaats wordt verzoeker een inreisverbod opgelegd omdat hem in het bevel om het grond-

gebied te verlaten waarmee dit inreisverbod gepaard gaat geen termijn voor het vrijwillig vertrek werd 

toegestaan. In de tweede plaats wordt verzoeker een inreisverbod opgelegd omdat hij vroegere 

beslissingen tot verwijdering niet heeft uitgevoerd. In dit verband wordt concreet gewezen op de bevelen 

om grondgebied te verlaten van 9 oktober 2019, 19 juni 2020 en 14 april 2021.  

 

Verzoeker betwist niet dat hij de vermelde bevelen om het grondgebied te verlaten niet heeft uitgevoerd 

en betwist op zich ook niet dat hem in het bevel waarmee het bestreden inreisverbod gepaard gaat geen 

termijn om het grondgebied te verlaten meer werd toegestaan. In de mate dat verzoeker kritiek uit op 

deze weigering om hem nog een termijn te geven om vrijwillig het grondgebied te verlaten, moet ook 

worden opgemerkt dat dit een kritiek betreft die in wezen is gericht tegen het bevel om het grondgebied 

te verlaten van 7 december 2021. Dit bevel maakt evenwel niet het voorwerp uit van het voorliggende 

beroep. De kritiek van verzoeker op de beslissing om geen termijn voor vrijwillig vertrek toe staan, kan 

niet dienstig worden aangebracht in het kader van het thans voorliggende beroep dat enkel is gericht 

tegen het inreisverbod (RvS 29 mei 2018, nr. 241.634). 

 

Daarenboven dient de Raad op te merken dat verzoeker hoe dan ook geen belang heeft bij dit onder-

deel van zijn middel, nu hij niet betwist dat hij geen gevolg heeft gegeven aan eerdere bevelen om het 

grondgebied te verlaten, wat op zich reeds een afdoende grond vormt om een inreisverbod op te 

leggen. Zoals gesteld, kan de toepassing van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet 

reeds volstaan als grondslag voor het opleggen van een inreisverbod. 

 

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

inreisverbod verder te worden bepaald rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het 

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 voorbe-

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

benadrukt: “De richtlijn legt echter op dat men tot een individueel onderzoek overgaat (overweging 6), 

dat men rekening houdt met “alle omstandigheden eigen aan het geval” en dat men het 

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

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

bepalen van de duur van het inreisverbod (RvS 26 juni 2014, nr. 227.898; RvS 26 juni 2014, nr. 

227.900). 

 

Er werd reeds vastgesteld dat het bestreden inreisverbod wel degelijk een afzonderlijke motivering 

bevat waarom werd geopteerd voor een duurtijd van drie jaar. Met name wordt de duur van het 

inreisverbod op drie jaar bepaald, omdat verzoeker misbruik heeft gemaakt van de procedure tot 

gezinshereniging overeenkomstig artikel 47/1  van de Vreemdelingenwet. Verweerder geeft nog aan dat 

verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan verschillende eerdere bevelen om het grondgebied te 

verlaten. Hij motiveert verder dat verzoeker een volwassen persoon is van wie mag worden verwacht 

dat hij ook een leven kan opbouwen in zijn land van herkomst of origine zonder de nabijheid van zijn zus 

of haar partner en ondanks het precaire verblijf in België en nergens uit blijkt dat hij hier niet toe in staat 

zal zijn. Verweerder wijst er vervolgens op dat verzoeker geen minderjarige kinderen heeft in België en 

evenmin een gekende medische problematiek. In het licht van deze vaststellingen en het belang van de 

immigratiecontrole acht verweerder een inreisverbod voor drie jaar proportioneel. Hij benadrukt dat geen 
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specifieke omstandigheden blijken die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod voor minder 

dan drie jaar. 

 

Aldus kan worden aangenomen dat verweerder de duur van het inreisverbod wel degelijk heeft bepaald 

rekening houdend met de individuele omstandigheden die verzoekers situatie kenmerken. Er blijkt 

geenszins sprake van te zijn dat verweerder op nagenoeg automatische wijze een inreisverbod voor de 

duur van drie jaar heeft opgelegd. Verzoeker houdt onterecht het tegendeel voor in zijn verzoekschrift.  

 

Verzoeker maakt niet concreet aannemelijk dat – bij het opleggen van het inreisverbod en het bepalen 

van de duur ervan – geen afdoende onderzoek heeft plaatsgevonden omtrent de specifieke omstandig-

heden van zijn geval of enige specifieke omstandigheid ten onrechte niet in rekening is gebracht. Hij 

toont met zijn uiteenzetting ook niet aan dat verweerder, wat de gegeven motivering van (de duur van) 

het inreisverbod betreft, is uitgegaan van een incorrecte of onzorgvuldige feitenvinding of kennelijk 

onredelijk heeft gehandeld. Hij toont niet met concrete argumenten aan dat het bestuur bij het bepalen 

van de duur van het inreisverbod het evenredigheidsbeginsel niet in acht heeft genomen zoals dit is 

vervat in artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet. 

 

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

het zorgvuldigheidsbeginsel of het redelijkheids- of proportionaliteitsbeginsel wordt niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

2.8. Verzoeker beroept zich ten slotte op “het vrij verkeer van personen”, zoals voorzien in artikel 3, lid 2 

van het verdrag betreffende de Europese Unie, artikel 21 van het VWEU en artikel 45 van het Handvest. 

Hij laat echter volledig na om te duiden op welke wijze deze bepalingen op hem van toepassing zijn of 

zijn geschonden. Deze bepalingen handelen in beginsel over het recht op vrij verkeer van Unieburgers, 

terwijl verzoeker geen burger van de Unie is. Op geen enkele wijze toont verzoeker ook aan dat de 

bestreden beslissing tot gevolg heeft dat het recht op vrij verkeer van de Nederlandse wettelijk 

samenwonende partner van zijn zus in gedrang zou komen als gevolg van de bestreden beslissing. 

Zulks werd door verweerder ook reeds vastgesteld in zijn beslissing van 7 december 2021 waarbij 

verzoeker andermaal een recht op verblijf van meer dan drie maanden in functie van deze Unieburger 

werd geweigerd. Voor de vierde keer op rij werd in deze beslissing geoordeeld dat niet blijkt dat er 

sprake is van een voldoende nauwe familieband die kan rechtvaardigen dat verzoeker wordt toegelaten 

tot een verblijf van meer dan drie maanden. Een bijzondere afhankelijkheidsrelatie werd niet weer-

houden. Vervolgens werd het illegaal verblijf van verzoeker in België ook opnieuw vastgesteld. In de 

gegeven omstandigheden blijkt niet dat verzoeker zich dienstig kan beroepen op de voormelde 

bepalingen.  

 

2.9. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien mei tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 

 

 

 

 

 

  

 


