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 nr. 177 910 van 18 november 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 Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 22 juli 2016 heeft 

ingediend om de schorsing en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 23 juni 2016 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en 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 15 september 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 oktober 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat B. 

SOENEN en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 23 juni 2016, met kennisgeving diezelfde dag, wordt aan de verzoekende partij, die verklaart van 

Gambiaanse nationaliteit te zijn, een bevel om het grondgebied te verlaten uitgereikt onder de vorm van 

een bijlage 13. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“De heer, die verklaart te heten: D., A.S. (...). geboren te Sutukoba, op (...).1986 onderdaan van Gambia 

wordt het bevel gegeven onmiddellijk het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied 

van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten 

die vereist zijn om er zich naar toe te begeven 
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REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 1°: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van 

de vereiste documenten: de betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig 

visum. 

 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 3° + art. 74/14 §3, 3°: wordt door de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of zijn gemachtigde, A. P. (...), attaché, geacht de openbare orde 

te kunnen schaden: 

betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake verdovende middelen, 

feit(en) waarvoor hij op 07.05.2015 door de Correctionele Rechtbank van Aarlen veroordeeld werd tot 

een niet-definitieve gevangenisstraf van 2 jaar + onmiddellijke aanhouding (verzet) 

 

Betrokkene heeft een partner op het Belgisch grondgebied. Het wordt niet betwist dat hij zich kan 

beroepen op een gezins- en privéleven in de zin van het artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. 

Dit stelt hem echter niet vrij van de verplichting in het bezit te zijn van de in artikel 2 van de wet van 15 

december 1980 vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten. De in artikel 2, eerste lid, 2° van 

voornoemde wet vereiste documenten hebben immers tot doel een controle uit te oefenen betreffende 

de identiteit, de burgerlijke staat en het strafrechtelijk verleden van de vreemdeling die het grondgebied 

wenst te betreden of er wenst te verblijven. 

Daarenboven verstoort een tijdelijke scheiding van betrokkene met zijn partner, met het oog op het 

vervullen van de noodzakelijk formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, het gezinsleven 

niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van het artikel 8 van het voornoemde verdrag. 

 

Artikel 77 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981: betrokkene werd niet erkend als vluchteling. De 

asielaanvraag van 20.08.2008 werd op 18.05.2010 definitief verworpen, beslissing betekend op 

07.07.2010  

 

Artikel 74/14 §3,1°: er bestaat een risico op onderduiken: 

Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in België 

 

De regularisatieaanvraag van 16.12.2010 werd op 15.02.2011 verworpen 

De tweede regularisatieaanvraag van 15.03.2011 werd op 09.12.2013 verworpen 

De derde regularisatieaanvraag van 03.09.2013 werd op 13.03.2015 verworpen” 

 

Eveneens op 23 juni 2016, met kennisgeving diezelfde dag, wordt aan de verzoekende partij een 

inreisverbod uitgereikt onder de vorm van een bijlage 13sexies. Dit is de tweede bestreden beslissing, 

waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Aan de heer die verklaart te heten: 

naam: D. (...) 

voornaam: A.S. (...) 

geboortedatum: (...).1986 

geboorteplaats: Sutukoba 

nationaliteit: Gambia 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

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

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

begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 23.06.2016 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 
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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, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

X 1 ° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

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

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake verdovende middelen, 

feit(en) waarvoor hij op 07.05.2015 door de Correctionele Rechtbank van Aarlen veroordeeld werd tot 

een niet-definitieve gevangenisstraf van 2 jaar + onmiddellijke aanhouding (verzet) 

 

Betrokkene heeft een partner op het Belgisch grondgebied. Het wordt niet betwist dat hij zich kan 

beroepen op een gezins- en privéleven in de zin van het artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. 

Dit stelt hem echter niet vrij van de verplichting in het bezit te zijn van de in artikel 2 van de wet van 15 

december 1980 vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten. De in artikel 2, eerste lid, 2° van 

voornoemde wet vereiste documenten hebben immers tot doel een controle uit te oefenen betreffende 

de identiteit, de burgerlijke staat en het strafrechtelijk verleden van de vreemdeling die het grondgebied 

wenst te betreden of er wenst te verblijven. Daarenboven verstoort een tijdelijke scheiding van 

betrokkene met zijn partner, met het oog op het vervullen van de noodzakelijk formaliteiten ter 

voldoening van de wettelijke bepalingen, het gezinsleven niet in die mate dat er sprake kan zijn van een 

schending van het artikel 8 van het voornoemde verdrag. 

 

Betrokkene werd niet erkend als vluchteling. De asielaanvraag van 20.08.2008 werd op 18.05.2010 

definitief verworpen, beslissing betekend op 07.07.2010 

 

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

 

De regularisatieaanvraag van 16.12.2010 werd op 15.02.2011 verworpen 

De tweede regularisatieaanvraag van 15.03.2011 werd op 09.12.2013 verworpen 

De derde regularisatieaanvraag van 03.09.2013 werd op 13.03.2015 verworpen 

 

Het is daarom dat een inreisverbod van 3 jaar wordt opgelegd. 

 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid: 

X voor het vrijwillig vertrek is geen enkele termijn toegestaan en/of 

O een vroegere beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake verdovende middelen, 

feit(en) waarvoor hij op 07.05.2015 door de Correctionele Rechtbank van Aarlen veroordeeld werd tot 

een niet-definitieve gevangenisstraf van 2 jaar + onmiddellijke aanhouding (verzet) 

 

Betrokkene heeft een partner op het Belgisch grondgebied. Het wordt niet betwist dat hij zich kan 

beroepen op een gezins- en privéleven in de zin van het artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. 

Dit stelt hem echter niet vrij van de verplichting in het bezit te zijn van de in artikel 2 van de wet van 15 

december 1980 vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten. De in artikel 2, eerste lid, 2° van 

voornoemde wet vereiste documenten hebben immers tot doel een controle uit te oefenen betreffende 

de identiteit, de burgerlijke staat en het strafrechtelijk verleden van de vreemdeling die het grondgebied 

wenst te betreden of er wenst te verblijven. Daarenboven verstoort een tijdelijke scheiding van 

betrokkene met zijn partner, met het oog op het vervullen van de noodzakelijk formaliteiten ter 

voldoening van de wettelijke bepalingen, het gezinsleven niet in die mate dat er sprake kan zijn van een 

schending van het artikel 8 van het voornoemde verdrag. 

 

Betrokkene werd niet erkend als vluchteling. De asielaanvraag van 20.08.2008 werd op 18.05.2010 

definitief verworpen, beslissing betekend op 07.07.2010 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in België 
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De regularisatieaanvraag van 16.12.2010 werd op 15.02.2011 verworpen 

De tweede regularisatieaanvraag van 15.03.2011 werd op 09.12.2013 verworpen 

De derde regularisatieaanvraag van 03.09.2013 werd op 13.03.2015 verworpen 

 

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

schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de 

openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel.” 

 

Op 26 juli 2016 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie in functie van haar Belgische zoon, geboren op 23 juni 2016. Zij wordt in 

het bezit gesteld van een bijlage 19ter. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partij te leggen, 

wijst de Raad erop dat de verzoekende partij het voordeel van de kosteloze rechtspleging geniet, zodat 

aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers 

kosteloos. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 26 juli 2016 een aanvraag indiende 

voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie in functie van haar Belgische zoon, 

geboren op 23 juni 2016. Zij werd in het bezit gesteld van een bijlage 19ter.  

 

Ter terechtzitting merkt de voorzitter op dat op 26 juli 2016 een nieuwe aanvraag gezinshereniging werd 

ingediend en vraagt op welke datum verzoekende partij een attest van immatriculatie heeft ontvangen 

en naar het belang bij het aanvechten van het bevel. 

 

De verwerende partij kan geen datum van het afleveren van een attest van immatriculatie geven maar 

stelt dat dergelijk attest op dezelfde datum als de aanvraag gezinshereniging of een paar dagen later 

werd afgeleverd. 

 

De Raad merkt op dat, overeenkomstig artikel 39/56, eerste 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) de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor 

de Raad kunnen gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een 

belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de voornoemde bepaling in de 

vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de 

interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan 

hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT, en G. DEBERSAQUES, Raad van State. 

Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413) 

 

Opdat zij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat de verzoekende partij gegriefd is 

door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet de verzoekende partij bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect 

sorteren. 

 

Het belang dient te bestaan op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift en dient ook nog te 

bestaan op het ogenblik van de uitspraak. 

 

Uit de gegevens van het administratief dossier, die worden bevestigd ter terechtzitting, blijkt dat de 

verzoekende partij op 26 juli 2016 een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie heeft ingediend in functie van haar minderjarige Belgische zoon. Aan de 

verzoekende partij werd diezelfde dag een bijlage 19ter uitgereikt en zij werd vervolgens zoals de 

verwerende partij ter terechtzitting stelt op dezelfde datum als de aanvraag of een paar dagen later in 

het bezit gesteld van een attest van immatriculatie. 

 

De Raad stelt dan ook vast dat de rechtstoestand van de verzoekende partij, nu zij door het bestuur in 

het bezit is gesteld van een attest van immatriculatie, fundamenteel is gewijzigd. Het bestuur heeft de 
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verzoekende partij met de afgifte van dit attest van immatriculatie immers een tijdelijk verblijfsrecht 

toegestaan, waardoor het bevel om het grondgebied te verlaten waartoe op 23 juni 2016 werd beslist 

impliciet doch zeker werd ingetrokken (cf. RvS 16 december 2014, nr. 229.575 en RvS 28 mei 2014, nr. 

10.529 (c)). Dit bevel om het grondgebied te verlaten is immers onverenigbaar met het nadien aan de 

verzoekende partij toegekende tijdelijke verblijf. Het gegeven dat het slechts een tijdelijke en precaire 

verblijfstitel betreft, doet hieraan geen afbreuk. Een attest van immatriculatie raakt niet enkel aan de 

uitvoerbaarheid van een verwijderingsmaatregel maar ook aan die verwijderingsmaatregel zelf (RvS 14 

juni 2016, nr. 235.046). Nu het bestreden bevel inmiddels is ingetrokken, rijst de vraag welk nadeel de 

verzoekende partij nog lijdt bij en welk concreet voordeel zij thans nog kan halen uit een eventuele 

nietigverklaring ervan. Er kan immers moeilijk worden ingezien welk nadeel nog uitgaat van of welk 

voordeel kan worden bekomen uit de nietigverklaring van een beslissing die niet langer ingrijpt op de 

rechtstoestand van de verzoekende partij. 

 

Ter terechtzitting stelt de verzoekende partij zich naar de wijsheid te gedragen als de Raad van mening 

is dat het bevel impliciet werd ingetrokken door het afleveren van een attest van immatriculatie. Zij meent 

dat een impliciete intrekking van het bevel ook gevolgen heeft voor het inreisverbod. 

 

De verwerende partij stelt ter terechtzitting niet akkoord te gaan met de impliciete intrekking van het 

bevel bij het afleveren van een attest van immatriculatie en meent dat het inreisverbod moet blijven 

bestaan gelet op de veroordeling van verzoekende partij door de correctionele rechtbank. Echter, de 

Raad kan slechts opmerken dat de afgifte van een attest van immatriculatie de toekenning impliceert van 

een tijdelijk verblijfsrecht dat onverenigbaar is met het bevel om het grondgebied te verlaten van eerdere 

datum. De verwerende partij betwist dit ten onrechte (RvS 15 december 2015, nr. 233.255; RvS 10 

december 2015, nr. 233.201).  

 

Uit wat voorafgaat, volgt dat de verzoekende partij niet heeft aangetoond dat zij in de concrete 

omstandigheden van de zaak nog een belang bij de nietigverklaring van het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten heeft. 

 

Wat betreft het inreisverbod, kan worden verwezen naar hetgeen volgt onder punt 3.2.  

 

Het beroep is, bij ontstentenis van het rechtens vereiste belang, niet ontvankelijk in zoverre het de 

beslissing van 23 juni 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten betreft. 

 

3.2. Met betrekking tot de tweede bestreden beslissing, namelijk het inreisverbod van 3 jaar van 23 juni 

2016, dient te worden vastgesteld dat dit een accessorium vormt van het bevel om het grondgebied te 

verlaten van diezelfde datum (cf. RvS 16 december 2014, nr. 229.575). Het inreisverbod vermeldt 

uitdrukkelijk dat het gepaard gaat met de beslissing tot verwijdering van 23 juni 2016. Onder punt 3.1. 

werd er reeds op gewezen dat dit bevel onverenigbaar is met het verkregen attest van immatriculatie, 

zodat dit bevel, dat de grondslag van het bestreden inreisverbod uitmaakt, minstens als impliciet 

ingetrokken dient te worden beschouwd (cf. RvS 28 mei 2014, nr. 10529 (c)). Gelet aldus op de 

vaststelling dat het bevel om het grondgebied te verlaten – waarvan het inreisverbod een accessorium 

uitmaakt – als impliciet ingetrokken dient te worden beschouwd, dient ook het bestreden inreisverbod 

als impliciet ingetrokken te worden beschouwd. 

 

Hierop gewezen, laat de verzoekende partij na aan te tonen dat zij in de concrete omstandigheden van 

de zaak nog een belang heeft bij de nietigverklaring van het inreisverbod. Ter terechtzitting merkt zij 

slechts op dat een impliciete intrekking van het bevel ook gevolgen heeft voor het inreisverbod, waarmee 

zij geen blijk geeft van het bestaan van een actueel belang. 

 

Waar de verwerende partij ter terechtzitting meent dat het inreisverbod moet blijven bestaan gelet op de 

veroordeling van verzoekende partij door de correctionele rechtbank, doet dit geen afbreuk aan de 

vaststelling dat de verzoekende partij geen belang aantoont bij de vernietiging van het inreisverbod. 

 

Gelet op het voorgaande is het beroep eveneens niet ontvankelijk in zoverre het de tweede bestreden 

beslissing betreft, gelet op het gebrek aan belang.  

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve 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 de nietigverklaring, 
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wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 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: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien november tweeduizend zestien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


