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 nr. 213 612 van 6 december 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. ANDRIES 

Amerikalei 29 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 2 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 19 april 2018 tot het 

opleggen van een inreisverbod. 

 

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 houdende de vaststelling van het rolrecht van 4 mei 2018 met refertenummer X 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 oktober 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat V. ANDRIES verschijnt voor de 

verzoekende partij en van attaché C. D’HAENENS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Met een beslissing van 19 april 2018 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten in hoofde van verzoeker. Deze 

beslissing werd door verzoeker aangevochten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad). Het beroep is gekend onder het nr. 219 946. 

 

1.2. Ook op 19 april 2018 nam de gemachtigde de beslissing houdende het opleggen van een 

inreisverbod. Dit is de thans bestreden beslissing.  
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1.3. Met het arrest nr. 213 611 van 6 december 2018 vernietigde de Raad het onder punt 1.1. vermelde 

bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

2. Over de gevolgen van het arrest nr. 213 611 van 6 december 2018 van de Raad  

 

2.1. Artikel 74/11, § 1, tweede 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), luidt als volgt:  

 

“§ 1. […]  

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

gevallen :  

[…] 

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

[…] 

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  ” 

 

2.2. Er is geen inreisverbod mogelijk zonder beslissing tot verwijdering (RvS 18 december 2013, nr. 

225.871 en RvS 26 juni 2014, nr. 227.898).  

 

2.3. In de bestreden beslissing wordt dienaangaande gesteld: “De beslissing tot verwijdering van 

19/04/2018 gaat gepaard met dit inreisverbod.”  

 

2.4. Nu de beslissing tot verwijdering van 19 april 2018, die gepaard ging met het bestreden 

inreisverbod, door de Raad werd vernietigd, kan het bestreden inreisverbod niet langer staande blijven 

zodat het moet worden vernietigd, ongeacht of het destijds al dan niet rechtsgeldig opgelegd werd.  

 

2.5. Om al deze redenen dient geen uitspraak meer gedaan te worden over de door de verzoekende 

partij  aangehaalde middelen en het verweer erop ontwikkeld in de nota met opmerkingen.  

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van 19 april 2018 houdende het opleggen van een inreisverbod 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes december tweeduizend achttien door: 
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mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


