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 nr. 169 201 van 7 juni 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 19 februari 2016 

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 5 februari 2016 tot afgifte van een inreisverbod. 

 

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 1 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE FEYTER, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij wordt op 7 juni 2011 veroordeeld door de correctionele rechtbank te Antwerpen 

wegens inbreuken op de drugwetgeving. 

 

Op 28 oktober 2011 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Volgens de verwerende partij heeft de verzoekende partij het land vrijwillig verlaten op 26 november 

2011. 
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Op 2 januari 2013 wordt de verzoekende partij opnieuw veroordeeld door de correctionele rechtbank te 

Antwerpen voor inbreuken op de drugwetgeving. Er wordt haar een gevangenisstraf opgelegd van 30 

maanden met uitstel gedurende vijf jaar behalve voor 22 maanden gevangenisstraf. 

 

Op  februari 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding. 

 

Dezelfde dag neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot het opleggen 

van een inreisverbod van acht jaren. Dit is de bestreden beslissing die luidt: 

 

“Aan de heer die verklaart te heten: 

naam: E. H. 

voornaam: L. 

geboortedatum: 01.06.1979 

geboorteplaats: Ain Zohra 

nationaliteit: Marokko 

 

wordt een inreisverbod voor 8 jaar opgelegd, 

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

voile toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 05.02.2016 gaat gepaard met dit inreisverbod, / Aan de betrokkene 

werd een beslissing tot verwijdering betekend op  

      

REDEN VAN DE BESIISSING: 

 

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, vierde lid, van de wet van 15 december van 1980: 

 De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van acht jaar, omdat de onderdaan 

van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde. 

- betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake drugs en verdovende 

middelen-cannabis, feiten waarvoor hij op 07,06.2011 door de correctionele rechtbank van Antwerpen 

veroordeeld werd tot een definitieve gevangenisstraf van 12 maanden; 

- betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake drugs, feiten waarvoor 

hij op 20.01.2013 door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld werd tot een definitieve 

gevangenisstraf van 30 maanden met uitstel van 5 jaar uitgezonderd voor 22 maanden effectief. 

Er bestaat een risico op onderduiken: Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in België, 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde zeer 

ernstig te verstoren. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het 

handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 8 jaar proportioneel.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het tweede middel luidt: 

 

“2.1.2. SCHENDING VAN 

- DE MATERIELE MOTIVERINGSVERPLICHTING (ART. 1 - 3 VAN DE 

WET VAN 29 JULI 1991 - ART. 62 VREEMDELINGENWET) 

- IUO. ART. 74/11 § 1 VREEMDELINGENWET 

- IUO. DE ZORGVULDIGHEIDSVERPLICHTING 

2. 

Art. 74/ 11 § 1 Vreemdelingenwet bepaalt: 

Art. 74/1§ /. De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval 

3. 

In casu ligt de specifieke omstandigheid voor dat verzoeker een broer heeft met onbeperkt 

verblijfsrecht op Belgisch grondgebied, d.i. dhr. B. E. H.. (stuk 3) 

Met deze specifieke omstandigheid, welke van aard is een minder lange duur van het inreisverbod 
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te verantwoorden, is blijkens de bestreden beslissing en blijkens het administratief dossier geen 

rekening gehouden. (…)” 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Betreffende de vermeende schending van de artikelen 1 tot en met 3 van de Wet van 29.07.1991 en 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet, artikelen die de formele motiveringsplicht betreffen, laat de 

verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet 

enkel inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden 

beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden 

beslissing. 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.).  

Verder stelt de verweerder vast dat verzoekende partij een schending opwerpt van zowel de formele als 

de materiële motiveringsplicht, terwijl nochtans het tegelijk aanvoeren van een schending van de 

formele én de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke 

formele motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht 

geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001).  

Wanneer verzoekende partij in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting 

aan te voeren, betekent dit dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden.  

De verweerder zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre de verzoekende partij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert.  

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen:  

“Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van IS 

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, vierde lid, van de wet van 15december van 1980:  

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van acht jaar, omdat de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde.  

- betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake drugs van verdovende 

middelen-cannabis, feiten waarvoor hij op 07.06.2011 door de correctionele rechtbank van Antwerpen 

veroordeeld werd tot een definitieve gevangenisstraf van 12 maanden;  

- betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake drugs, feiten waarvoor 

hij op 20.01 .2013 door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld werd tot een definitieve 

gevangenisstraf van 30 maanden met uitstel van 5 jaar uitgezonderd voor 22 maanden effectief.  

Er bestaat een risico op onderduiken: Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in België.  

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare 

orde zeer ernstig te verstoren. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en 

het handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 8 jaar proportioneel.”  

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke redenen de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging heeft besloten tot 

een inreisverbod (bijlage 13sexies) van 8 jaar.  

Verweerder verduidelijkt dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met Administratieve Vereenvoudiging geheel terecht besloten tot de afgifte van een inreisverbod, gelet 

op het feit dat aan de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten, met vasthouding 

met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) werd betekend, waarbij aldus geen termijn voor vrijwillig 

vertrek aan de verzoekende partij werd toegestaan. 6/15  

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt voorts afdoende om welke redenen de gemachtigde 

van de Staatssecretaris vervolgens op grond van de specifieke elementen uit het dossier van de 

verzoekende partij heeft besloten tot een inreisverbod voor een duur van acht jaar.  

In de bestreden beslissing worden onder meer volgende elementen aangehaald:  

- de verzoekende partij werd reeds tweemaal veroordeeld wegens inbreuken op de wetgeving inzake 

drugs  

- de verzoekende partij heeft geen gekende/vaste verblijfplaats in België ;  

- de verzoekende partij heeft niet getwijfeld om de Belgische openbare orde te schaden ;  

- …  

 

Artikel 74/11, §1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  
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“§ 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.”  

Verweerder laat gelden dat de verzoekende partij volkomen ten onrechte laat uitschijnen dat voormelde 

bepaling in hoofde van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie de verplichting 

inhoudt om in een inreisverbod (bijlage 13sexies) uitdrukkelijk te motiveren nopens alle specifieke 

elementen betreffende de persoonlijke situatie van de verzoekende partij.  

Geheel ten onrechte schakelt de verzoekende partij kennelijk de specifieke omstandigheden van elk 

geval gelijk met een motivering nopens de specifieke persoonlijke omstandigheden van de verzoekende 

partij zelf, terwijl een dergelijk standpunt echter geen steun kan vinden in artikel 74/11 van de 

Vreemdelingenwet.  

Integendeel merkt verweerder op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie bij 

de motivering van het inreisverbod uiteraard moet kunnen volstaan met het aanhalen van die 

omstandigheden die specifiek aanleiding hebben gegeven tot het opleggen van een inreisverbod 

van deze of gene duur.  

Dienaangaande verwijst verweerder naar Considerans 14 van de Terugkeerrichtlijn, waarin het 

volgende wordt gestipuleerd:  

“De duur van het inreisverbod dient per geval volgens de omstandigheden te worden bepaald en 

mag normaliter niet langer zijn dan vijf jaar. In deze context dient in het bijzonder rekening te worden 

gehouden met het feit dat de betrokken onderdaan van een derde land reeds het onderwerp is geweest 

van meer dan één terugkeerbesluit of uitzettingsbevel of dat hij zich op het grondgebied van een lidstaat 

heeft begeven, terwijl een inreisverbod van kracht was.”  

Uit deze overweging uit de Terugkeerrichtlijn blijkt reeds afdoende dat bij de motivering “per geval 

volgens de omstandigheden”, die omstandigheden worden bedoeld die nopen tot het opleggen van een 

inreisverbod, zoals bijvoorbeeld het niet-naleven van een terugkeerbesluit.  

Tevens kan dienstig verwezen worden naar de tekst van artikel 11 van de Terugkeerrichtlijn, dat 

specifiek betrekking heeft op het inreisverbod, en dat als volgt luidt:  

“1. Het terugkeerbesluit gaat gepaard met inreisverbod:  

a) indien er geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend, of  

b) indien niet aan de terugkeerverplichting is voldaan.  

In de overige gevallen kan het terugkeerbesluit een inreisverbod omvatten.  

2. De duur van het inreisverbod wordt volgens alle relevante omstandigheden van het individuele 

geval bepaald, en bedraagt in principe niet meer dan vijf jaar. De duur kan meer dan vijf jaar bedragen 

indien de onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde, de 

openbare veiligheid of de nationale veiligheid.”  

Uit voormelde bepalingen blijkt dat de motivering van een inreisverbod per geval inderdaad betrekking 

moet hebben op de relevante elementen van een individueel geval, met name die welbepaalde 

elementen die de gemachtigde van de Staatssecretaris in een individueel dossier doen besluiten 

tot het opleggen van een inreisverbod van een welbepaalde duur.  

De kritiek van de verzoekende partij is dan ook niet van aard afbreuk te doen aan de gedegen 

motivering van de bestreden beslissing.  

Verweerder laat in dit kader volledigheidshalve gelden dat er in hoofde van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, in onderhavig geval allerminst sprake is van een 

discretionaire bevoegdheid of een loutere mogelijkheid om 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 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

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)  

Zie in dezelfde zin:  

“Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 11 van de richtlijn 2008/115/EG 

van 16 december 2008 van het Europees Parlement en de Raad over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven. Artikel 11 van deze richtlijn legt de lidstaten de verplichting op een 

inreisverbod te voorzien in twee hypothesen (als geen termijn werd toegekend voor vrijwillig vertrek 

of wanneer de verplichting tot terugkeer niet werd vervuld) en laat hen de mogelijkheid dit verbod te 

voorzien in andere gevallen.  

Al gaat het in twee gevallen om een verplichting tot het opleggen van een inreisverbod, dit neemt niet 

weg dat een afzonderlijke beslissing voor het opleggen van een inreisverbod moet worden genomen.” 

(RvV nr. 123.427 dd. 30.04.2014)  

Het loutere feit dat artikel 74/11, § 2 van de Vreemdelingenwet voorziet dat “De minister of zijn 

gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in individuele gevallen, omwille 

van humanitaire redenen”, doet geen afbreuk aan het feit dat uit de bewoordingen van artikel 74/11, § 2 

van de Vreemdelingenwet, alsook uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat een beslissing tot 

verwijdering in de welomschreven gevallen gepaard gaat met een inreisverbod.  

De kritiek van de verzoekende partij kan niet aangenomen worden.  

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat een inreisverbod (bijlage 13sexies) diende betekend 

te worden.  

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels.  

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

2.3. In de mate dat de verzoekende partij de zorgvuldigheidsplicht aanvoert, houdt dit in dat een bestuur 

zich op afdoende wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een 

beslissing te kunnen nemen (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). 

 

Waar de verzoekende partij de verwerende partij verwijt geen rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden, zoals inderdaad is opgelegd in artikel 74/11 §1 van de vreemdelingenwet en correct is 

geciteerd door de verzoekende partij, dient haar rednering gevolgd te worden. Noch uit het 

administratief dossier noch uit de bestreden beslissing blijkt dat er rekening is gehouden met onder 

meer de familiale omstandigheden van de verzoekende partij die evenmin werd gehoord voor het 

nemen van de bestreden beslissing. De verzoekende partij specifieert in het middel dat zij een legaal in 

België verblijvende broer heeft. 

 

Het eerste lid van artikel 74/11, § 1 van de vreemdelingenwet vereist dat de verwerende partij bij het 

nemen van een inreisverbod rekening houdt met de specifieke omstandigheden van de zaak, wat in 

casu ontbreekt (RvS 26 juni 2013, nr.227. 898; RvS 26 juni 2013, nr.227. 900). 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 onderdeel betreft van de omzetting van de richtlijn 2008/115/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 
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derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Pb L 24 december 2008, afl. 348s 98 e.v.). In 

die zin wordt in de parlementaire voorbereiding m.b.t 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). 

 

De verwerende partij heeft in casu geen rekening gehouden met specifieke omstandigheden die 

mogelijker wijze in het voordeel van de verzoekende partij spelen voor het bepalen van de duur van het 

inreisverbod. Waar de verwerende partij nog zou kunnen gevolgd worden dat de specifieke 

omstandigheden niet noodzakelijk hun weergave vinden in de bestreden beslissing blijkt wel uit artikel 

74/11 van de vreemdelingenwet dat er een onderzoek dient te geschieden naar het bestaan ervan, wat 

in casu ontbreekt zodat de verwerende partij evenmin de relevantie van de specifieke omstandigheden 

heeft kunnen beoordelen. In de nota met opmerkingen stelt de verwerende partij terecht dat er rekening 

moet gehouden worden met de relevante omstandigheden maar in casu is niet nagegaan of er relevante 

omstandigheden andere dan vermeld in de bestreden beslissing bestaan. Dit terwijl in artikel 74/11 van 

de vreemdelingenwet is voorzien dat met alle relevante omstandigheden moet rekening gehouden 

worden, wat slechts kan geweten worden doordat informatie wordt opgevraagd. De Raad sluit niet uit 

dat de relatie die de verzoekende partij heeft met haar broer van die aard is dat deze de duur van het 

inreisverbod niet kan wijzigen maar het komt de Raad niet toe deze beoordeling in de plaats van het 

bestuur te maken. In die mate is de zorgvuldigheidsplicht in samenlezing mat artikel 74/11, §1 van de 

vreemdelingenwet geschonden. 

 

Bijgevolg dienen de overige onderdelen en middelen niet te worden onderzocht. 

 

3. 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 5 februari 2016 tot afgifte van een inreisverbod wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juni tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


