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 nr. 144 988 van 7 mei 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIII
ste

 KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 21 november 2014 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

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

Vereenvoudiging van 13 oktober 2014 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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 9 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat F. HASOYAN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, 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. Verzoekster kwam op 10 november 2006 toe op Belgisch grondgebied en diende op 14 november 

2006 een asielaanvraag in. 

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken nam op 13 december 2006 een 

beslissing van weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26bis). 

 

1.3. Na dringend beroep nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 10 

mei 2007 een beslissing dat verder onderzoek noodzakelijk was. 
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1.4. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 3 juli 2007 een beslissing 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Na 

beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de vluchtelingenstatus en 

de subsidiaire beschermingsstatus bij arrest van 25 oktober 2007 (RvV 25 oktober 2007, nr. 3.069). 

 

1.5. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken nam op 7 november 2007 een beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

1.6. Verzoekster diende op 6 december 2007 een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter 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). 

 

1.7. Op 23 januari 2008 verklaarde de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de in punt 

1.6. vermelde aanvraag ontvankelijk.  

 

1.8. Verzoekster diende op 16 februari 2011 een eerste aanvraag in tot machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

1.9. Op 17 maart 2011 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

de in punt 1.8 vermelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond.  

 

1.10. Op 6 juni 2011 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

in punt 1.6 vermelde aanvraag ongegrond.  

 

1.11. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 14 juni 2011 een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

1.12. Verzoekster diende 7 juli 2011 een tweede aanvraag in tot machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.13. Op 13 oktober 2011 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid de in punt 1.12 vermelde aanvraag onontvankelijk.  

 

1.14. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 15 oktober 2011 een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – model B (bijlage 13).  

 

1.15. Verzoekster diende op 25 oktober 2011 een derde aanvraag in tot machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.16. Verzoekster diende op 28 december 2011 een tweede aanvraag in om tot machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

1.17. Op 13 januari 2012 werd de in punt 1.16 vermelde aanvraag niet in overweging genomen. 

 

1.18. Verzoekster diende op 23 januari 2012 een derde aanvraag in om tot machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

1.19. Op 12 maart 2012 verklaarde de gemachtigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de in punt 1.15 vermelde aanvraag onontvankelijk.  

 

1.20. Op 23 maart 2012 trok de gemachtigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding de in punt 1.19 vermelde beslissing in.  

 

1.21. Op 28 maart 2012 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de in punt 1.15 vermelde aanvraag ontvankelijk.  

 

1.22. Op 26 februari 2014 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de in punt 1.15 vermelde aanvraag ongegrond.  

1.23. Op 13 oktober 2014 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) de in punt 1.18 

vermelde aanvraag onontvankelijk.  
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1.24. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 13 oktober 2014 tevens een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

1.25. Op 13 oktober 2014 trof de gemachtigde van de staatssecretaris) tenslotte een beslissing tot 

afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies). Verzoekster werd hiervan op 28 oktober 2014 in kennis 

gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing welke luidt als volgt: 

 

“Aan mevrouw, 

Naam, voornaam:  K.(…), A.(…) A.(…) 

Geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Armenië 

wordt een inreisverbod voor twee jaar opgelegd, 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten volle 

toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten van 13.10.2014 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: 

o In uitvoering van artikel 74/11 § 1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het 

inreisverbod twee jaar omdat: 

o 2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 14.06.2011, aan 

betrokkene betekend op 22.06.2011 

Er wordt aan betrokkene een termijn van twee jaar inreisverbod op het grondgebied gegeven daar betrokkene, 

na het betekenen van dit bevel, nog geen stappen ondernomen heeft om het grondgebied van België, en het 

Schengengrondgebied, vrijwillig te verlaten. Daarenboven heeft zij een aanvraag 9bis ingediend op 

23.01.2012.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van verzoekster 

te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In haar eerste en enige middel voert verzoekster onder meer de schending aan van artikel 74/11 

van de vreemdelingenwet en het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekster stelt daarbij onder meer als 

volgt:  

 

“(…) 

Artikel 74/11 al. 1 vrw. stelt daarenboven expliciet dat bij het bepalen van het duur van het inreisverbod, 

tevens rekening moet worden gehouden met specifieke omstandigheden van elk geval. 

Verzoekster woont inmiddels al 8 jaar in België, waarvan een lange periode gedragen door een attest 

van immatriculatie in het kader van haar 9ter vrw. procedure (legaal verblijf). 

Zij is van hoogbejaarde leeftijd en heeft geen enkel gezin en/of familielid in haar land van afkomst op wie 

zij kan terugvallen. Dit cruciaal element is aan verwerende partij middels een document vanuit het land 

van herkomt gekend. 

Haar enige zoon woont tevens gedurende jarenlang in België en bezit alhier over een verblijfsrecht van 

onbepaalde duur (B-kaart). 

Haar zoon en schoondochter staan dagdagelijks in voor haar zorg en bijstand temeer daar zij aan 

ernstige medische kwalen lijdt waarvoor zij tot op heden opgevolgd en behandeld wordt door 

deskundige artsen. 

De bestreden beslissing houdt op geen enkele wijze rekening met deze belangrijke omstandigheid, 

terwijl deze situatie degelijk goed gekend was door de overheid middels in de al reeds ingestelde 

aanvraag tot verblijf ex art. 9ter vrw. en haar administratief dossier. 
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De beslissing die in casu werd getroffen komt aan die verplichting niet tegemoet en is daarom 

onregelmatig. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel (sensu lato) tenslotte omvat het beginsel van de evenwichtigheid: dit 

beginsel doelt op de evenwichtige beoordeling van alle bij de beslissing betrokken belangen. (zie W. 

VAN GERVEN, Beginselen van behoorlijk handelen, R.W. 1982 – 1983, 963.). 

Niettegenstaande voormelde elementen wordt er een inreisverbod met de duur van 2 jaar opgelegd aan 

verzoekster wijl verwerende partij verzoekster haar elementen inzake haar gezinsleven met haar zoon 

en schoondochter niet afdoende heeft onderzocht en ter zake gemotiveerd.  

(…) 

Verzoekster wenst in dit verband op te merken dat zij al 8 jaar in België verblijft samen met haar zoon en 

schoondochter en dat zij in Armenië geen hechte gezinleden meer heeft. Haar echtgenoot is overleden 

en bovendien heeft zij geen andere kinderen dan Dhr. A.(…) G.(…) die uiteraard in België vertoeft. 

Deze onontbeerlijke informatie werd al reeds toegevoegd aan haar AD en werd in casu buiten spel 

gelaten. 

Verzoekster is derhalve 8 jaar geleden precies naar België verkast om alhier haar gezinleven verder te 

zetten samen met haar zoon. Haar gezondheidstoestand is verslechterd gedurende haar verblijf in 

België waardoor haar afhankelijkheidgraad met haar zoon en schoondochter versterkt is geworden. 

(…)” 

 

3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn 

wettigheidstoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond 

daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101 624). 

 

3.3. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk het geschonden geachte artikel 74/11 van de 

vreemdelingenwet als haar juridische grondslag. De te dezen toepasselijke passages uit voormelde 

wetsbepaling 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:  

(…) 

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

(…)” 

 

3.4. Volgens verzoekster werd bij de bepaling van de duur van het inreisverbod geen rekening 

gehouden met de specifieke omstandigheden van haar geval, namelijk met het feit dat zij hoogbejaard is 

en hulp en zorg nodig heeft, dat zij geen familie meer heeft in haar land van herkomst op wie zij kan 

terugvallen en dat haar zoon over een verblijfsrecht beschikt van onbepaalde duur in België, elementen 

waarvan verweerder op de hoogte was.  

 

3.5. In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij hierover het volgende:  

 

“(…) 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat geen rekening zou zijn 

gehouden met de specifieke omstandigheden van haar situatie. De verzoekende partij verwijst naar een 

aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en stelt dat zij 

bijstand behoeft voor haar ernstige medische kwalen.  

Verweerder merkt op dat de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf o.g.v. artikel 9 ter van de 

Vreemdelingenwet bij beslissing d.d. 26.02.2014 ongegrond werd verklaard. 
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(…) 

In antwoord op de concrete kritiek van de verzoekende partij, die de inhoud van de bestreden beslissing 

betreft, wijst verweerder erop dat aan de verzoekende partij een inreisverbod werd betekend op grond 

van art. 74/11 Vreemdelingenwet § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet.  

Dit artikel 74/11, § 1 Vreemdelingenwet, stipuleert 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;  

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd..”  

In de bestreden beslissing wordt een inreisverbod opgelegd van 2 jaar, en dit in toepassing van art. 

74/11, § 1, tweede lid, 2° Vreemdelingenwet, waarbij wordt gewezen op het feit verzoeker geen gevolg 

heeft gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten van 14.06.2011, aan haar betekend op 

22.06.2011.  

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt aldus afdoende om welke reden de gemachtigde van 

de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding heeft 

besloten tot de afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies).  

Het weze hierbij benadrukt dat er in hoofde van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding geen sprake is van een loutere 

mogelijkheid om al dan niet een beslissing tot inreisverbod te nemen.  

Dit blijkt uitdrukkelijk uit de voorbereidende werken, meer bepaald uit het wetsontwerp tot wijziging van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen: 

“De beslissing tot verwijdering moet gepaard gaan met een inreisverbod als er geen enkele termijn om 

het grondgebied te verlaten is toegekend, of indien de onderdaan van een derde land het grondgebied 

niet binnen de opgelegde termijn verlaten heeft, en mag in andere gevallen, zoals bij een ernstige 

bedreiging van de openbare orde, gepaard gaan met een inreisverbod.  

(…)  

Artikel 11 van richtlijn 2008/115/EG legt de lidstaten de verplichting op een inreisverbod te voorzien in 

twee hypothesen ( als geen termijn werd toegekend voor het vrijwillig vertrek of wanneer de verplichting 

tot terugkeer niet werd vervuld) en laat hen de mogelijkheid dit verbod te voorzien in andere gevallen 

(paragraaf 1 van de richtlijn). Welke ook de hypothese is, het inreisverbod mag niet meer dan vijf jaar 

bedragen, behalve indien de onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de 

openbare orde, de openbare of de nationale veiligheid (paragraaf 2 van de richtlijn).” (Parl. St. Kamer, 

2011-2012, 53-1825/001, p.7 en 22, markering toegevoegd)  

Zie ook het verslag van 21.11.2011 namens de commissie:  

“Die entry ban zal derhalve worden toegepast in twee gevallen, met name wanneer een termijn van nul 

dagen wordt opgelegd, en wanneer de betrokkene de vorige bevelen om het grondgebied te verlaten, 

naast zich neer heeft gelegd.  

Met betrekking tot de duur van de entry ban werd voor een stapsgewijze regeling gekozen, die drie jaar 

geldig is. Doen zich in het geval van de betrokkene bepaalde problemen voor die verband houden met 

fraude of illegale middelen die hij zou hebben aangewend in het kader van in België ingestelde 

procedures dan wel in het kader van zijn verwijdering, dan wordt de geldigheid van de regeling verlengd 

tot vijf jaar. Rijzen problemen van openbare orde of vormt de persoon een risico voor de nationale 

veiligheid, dan kan de regeling nog langer duren.  

Daar staat tegenover dat de entry ban kan worden opgeheven in twee gevallen die in de richtlijn zijn 

opgenomen, met name om humanitaire redenen, of wanneer de betrokkene zou terugkeren om 

beroepsmatige redenen dan wel om te studeren. De Belgische Staat kan in die laatste gevallen die 

opheffing evenwel slechts toekennen wanneer de termijn van de entry ban op zijn minst voor twee derde 

is afgelopen.” (Parl. St. Kamer, 2011-2012, 53-1825/006, p., onderlijning toegevoegd) 

De gemachtigde van de staatssecretaris besloot geheel terecht dat een inreisverbod van twee jaar aan 

de verzoekende partij moest worden opgelegd, nadat werd vastgesteld dat de verzoekende partij had 

nagelaten vrijwillig gevolg te geven aan de op haar rustende terugkeerverplichting, tal van nieuwe 

aanvragen heeft ingediend en geen stappen heeft ondernomen om het Rijk te verlaten.  

De verzoekende partij maakt in haar enig middel gewag van het feit dat haar aanvraag op grond van art. 

9ter Vreemdelingenwet ten onrechte werden geweigerd. Zij herhaalt de kritiek die zij met betrekking tot 

de ongegrondheidsbeslissing dd. 26.02.2014 reeds uitte in een afzonderlijk beroep tegen deze 

beslissing. Deze kritiek heeft aldus geen betrekking op het bestreden inreisverbod, maar wel op een 

andere beslissing.  
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Middelen die geen betrekking hebben op de bestreden akte, zijn niet ontvankelijk (R.v.St. nr. 45.181, 

8.12.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.).  

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 25.10.2011 een aanvraag om machtiging 

tot voorlopig verblijf o.g.v. artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet heeft ingediend waarover op 

26.02.2014 een beslissing werd genomen houdende de ongegrondheid van de aanvraag om machtiging 

tot voorlopig verblijf o.g.v. artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet.  

In het advies d.d. 13.02.2014 van de ambtenaar-geneesheer wordt ook aangegeven dat de 

verzoekende partij geen mantelzorg behoeft en haar aandoening haar niet verhindert om te reizen.  

De verzoekende partij kan dan ook niet dienstig voorhouden dat zij mantelzorg behoeft en dat de 

aanwezigheid van haar zoon absoluut noodzakelijk is. 

(…)” 

 

3.6. Gelet op de specifieke elementen die verzoeksters zaak kenmerken, elementen die blijkens het 

administratief dossier aan de verwerende partij bekend waren, mag verzoekster de verwachting 

koesteren dat uit de bestreden beslissing of uit het administratief dossier omtrent deze aspecten een 

afweging blijkt. Het feit dat de verwerende partij wettelijk verplicht zou zijn om in casu een inreisverbod 

te nemen, betekent niet dat er geen rekening dient te worden gehouden met de specifieke 

omstandigheden van het geval. Uit niets blijkt dat de zeer specifieke gezinssituatie van verzoekster, die 

als bejaarde vrouw met gezondheidsproblemen samenwoont met haar zoon en haar schoondochter, die 

beiden beschikken over een machtiging tot verblijf van onbeperkte duur in België en die haar 

ondersteuning bieden, in rekening werd genomen bij de bepaling van de duur van het inreisverbod. De 

beoordeling van de nood aan mantelzorg in het kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf kan 

niet worden gelijkgesteld met de beoordeling van verzoeskters gezinssituatie bij de bepaling van de 

duur van een inreisverbod. Een en ander wijst op onzorgvuldig handelen in hoofde van het bestuur in 

het licht van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet. Terloops wijst de Raad erop dat de beslissing 

waarbij de aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van verzoekster ongegrond 

werd verklaard, waarnaar zowel door verzoekster als door de verwerende partij werd verwezen, op dit 

punt door de Raad werd vernietigd in zijn arrest nr. 144 987 van 7 mei 2015. 

 

Het enige middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen van het middel niet tot een ruimere 

vernietiging kunnen leiden dienen deze niet onderzocht te worden (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; 

RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 
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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 13 oktober 2014 tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 13sexies), wordt 

vernietigd.  

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven mei tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME F. TAMBORIJN 

 


