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 nr. 153 583 van 29 september 2015 

in de zaak RvV X / VIII 
 
 

 In zake: X 
in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige zoon X 

  Gekozen woonplaats: X 

  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 Guineese nationaliteit te zijn, in eigen naam en als 
wettelijke vertegenwoordigster van haar minderjarige zoon X, op 5 januari 2015 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 
19 december 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 10 augustus 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 
4 september 2015. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. JACOBS 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. Verzoekende partij dient op 11 januari 2011 een asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties. 

Op 26 september 2012 neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.2. Op 5 oktober 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot afgifte 

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

 

1.3. Op 22 april 2013 wordt de beslissing van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen door de Raad bevestigd bij arrest nr. 101 363.  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

1.4. Op 3 mei 2013 neemt de gemachtigde opnieuw een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies).  

 

1.5. Op 30 augustus 2014 bevalt verzoekende partij van een zoon, D. S.. 

 

1.6. Uit het administratief dossier blijkt dat het bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker van 3 

mei 2013 werd verlengd voor de periode van 17 november 2014 tot en met 17 december 2014. 

Verzoekende partij heeft geen gevolg gegeven aan dit bevel. 

 

1.7. Op 19 december 2014 neemt de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Deze 

beslissing wordt op dezelfde dag aan verzoekende partij betekend. Dit bevel werd verlengd voor de 

periode van 8 januari 2015 tot 15 januari 2015.  

Dit bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met oog op verwijdering van 19 december 

2014, wordt door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigd op 29 september 2015 bij arrest 

nr. 153 582. 

 

1.8. Op 19 december 2014 neemt de gemachtigde eveneens een beslissing tot het opleggen van een 

inreisverbod voor de duur van drie jaar (bijlage 13sexies). Op dezelfde dag wordt verzoekende partij in 

kennis gesteld van deze beslissing. De motieven luiden als volgt: 

 
“Aan de mevrouw(1), die verklaart te heten(1): 
A Madame(1), qui déclare se nommer(1): 
Naam/nom: D. (…) Voornaam/prénom: B. (…) Geboortedatum/date de naissance: (…) 
Geboorteplaats/lieu de naissace: Conakry Nationaliteit/nationalité: Guinee 
wordt inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 
une interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans est imposée, 
voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 
volle toepassen(2), tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 
begeven, sur Ie territoire beige ainsi que Ie territoire des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 
Schengen(2), sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre. 
De beslissing tot verwijdering van 19.12.2014 gaat gepaard met dit inreisverbod. 
La décision d'éloignement du 19.12.2014 est assortie de cette interdiction d'entrée. 
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: 
m artikel 74/11, §1, tweede lid, gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van 
drie jaar omdat: 
□1 ° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 
 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 
Betrokkene werd door de gemeente Charleroi en het otc van Holsbeek geïnformeerd over de betekenis 
van een bevel om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig 
vertrek, in het kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de 
bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een 
derde land (Belgisch Staatsblad 16 juni 2011). 
Een inreisverbod van drie (3) jaar wordt aan betrokkene opgelegd aangezien zij geen gevolg gegeven 
heeft aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar betekend werd op 13.05.2013 en 
aangezien betrokkene werd geïnformeerd over het bevel om het grondgebied te verlaten en de wijze 
waarop men vrijwillig naar het land van herkomst kan terugkeren. 
MOTIF DE LA DECISION : 
L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l’article mentionné ci-dessous de la loi du 15 
décembre 1980 sur l'accès au territoire, Ie séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur 
la base des faits suivants : 
En vertu de l'article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement est 
assortie d'une interdiction d'entrée de trois ans, parce que: 
1 ° aucun délai n'est accordé pour Ie départ volontaire ou; 
2° l'obligation de retour n'a pas été remplie. 
L'intéressée a été informé par la commune de Charleroi et l'otc de Holsbeek sur la signification d'un 
ordre de quitter Ie territoire et sur les possibilités d'assistance pour un départ volontaire, dans Ie cadre 
de la procédure prévue par la circulaire du 10 juin 2011 relative aux compétences du Bourgmestre dans 
Ie cadre de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers (Moniteur Belge du 16 juin 2011). Une 
interdiction d'entrée de trois (3) ans lui est imposée parce qu'elle n'a pas donné suite a un ordre de 
quitter Ie territoire qui lui a été notifié au 13.05.2013 et parce que l'intéressé a été informé sur la 
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signification d'un ordre de quitter Ie territoire et sur les possibilités d'assistance pour un départ 
volontaire.” 
 
1.9. Uit de informatie die werd bezorgd aan de Raad, blijkt dat verzoekende partij op 18 mei 2015 werd 

vrijgesteld en dat haar op 8 juli 2015 een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering werd betekend (bijlage 13septies).  

 
2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

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

verzoekende partij te leggen. 

 
3. Over de gevolgen van het in punt 1.7. bedoelde arrest van de Raad  
 
3.1.  In de thans bestreden beslissing wordt gesteld: “De beslissing tot verwijdering van 19.12.2014 gaat 
gepaard met dit inreisverbod.” 
 
Artikel 74/11, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet waarnaar in het bestreden inreisverbod 
uitdrukkelijk wordt verwezen, bevestigt dat: “De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een 
inreisverbod (…)”.  
 
Er is geen inreisverbod mogelijk zonder beslissing tot verwijdering (RvS 18 december 2013, nr. 225.871 
en RvS 26 juni 2014, nr. 227.898). 
 
Nu de beslissing tot verwijdering van 19 december 2014, die gepaard ging met het bestreden 
inreisverbod, werd vernietigd bij arrest nr. 153 582 van 29 september 2015, komt bijgevolg ook het 
bestreden inreisverbod te vervallen. 
 
Het is echter aangewezen voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer en dus voor de rechtszekerheid, het 
bestreden inreisverbod uit het rechtsverkeer te verwijderen via een vernietiging, ongeacht of het destijds 
rechtsgeldig opgelegd werd of niet. 
 
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. 
 
4. Korte debatten 
 
De bestreden beslissing wordt uit het rechtsverkeer gehaald aan de hand van een nietigverklaring 
ervan. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
Artikel 1 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 
Vereenvoudiging tot het opleggen van een inreisverbod van 19 december 2014 (bijlage 13sexies), wordt 
vernietigd. 
 
Artikel 2 
 
De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 
 
 

 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig september tweeduizend 
vijftien door: 
 
mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
I. VERLOOY M. MAES 
 


