
  

 

X Pagina 1 van 2 

 
 

 nr. 211 510 van 25 oktober 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. DEVRIENDT 

Joe Englishstraat 63 bus 34 

2140 BORGERHOUT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 16 mei 2018 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 8 mei 2018 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 24 mei 2018 met refertenummer X 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gezien het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 17 mei 2018 met nummer 203 942 

waarbij de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Gelet op de beschikking van 11 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 oktober 

2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. DEVRIENDT, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 8 mei 2018 een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering.  
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1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 8 mei 2018 eveneens een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod. Deze beslissing, 

die verzoeker op dezelfde datum ter kennis wordt gebracht, betreft de bestreden beslissing.  

 

2. Onderzoek van het beroep  

 

2.1. Bij arrest met nummer 211 506 van 25 oktober 2018 werd de in punt 1.1. bedoelde beslissing van 

de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

8 mei 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering vernietigd.  

 

2.2. De Raad dient vast te stellen het bestreden inreisverbod uitdrukkelijk vermeldt: “de beslissing tot 

verwijdering van 08/05/2018 gaat gepaard met dit inreisverbod”. Huidig inreisverbod betreft een 

accessorium van het bevel om het grondgebied te verlaten van 8 mei 2018 (cf. RvS 16 december 2014, 

nr. 229.575). Vermits dit bevel om het grondgebied te verlaten wordt vernietigd, kan het inreisverbod 

niet verder blijven bestaan.  

 

2.3. Voor de rechtszekerheid in het rechtsverkeer wordt het inreisverbod van 8 mei 2018 vernietigd.  

 

3. Kosten 

 

Gelet op wat voorafgaat, past het de kosten van het beroep tot nietigverklaring, begroot op 186 euro, ten 

laste te leggen van de verwerende partij. 

Gelet op het in het arrest van 17 mei 2018 met nr. 203 942 vastgestelde gebrek aan hoogdringendheid, 

past het de kosten van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op 186 

euro, ten laste te leggen van de verzoekende partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 8 mei 2018 tot het opleggen van een inreisverbod wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep tot nietigverklaring, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende 

partij. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op 186 euro, 

komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig oktober tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 


