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 nr. 183 017 van 27 februari 2017 

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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 19 september 2016 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 5 september 2016 tot 

het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies) . 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het arrest nr. 179 538 van 15 december 2016, waarbij de debatten worden heropend en de 

terechtzitting wordt bepaald op 26 januari 2017. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

Over de ontvankelijkheid 

 

De bestreden beslissing betreft een inreisverbod dat het accessorium is van het bevel om het 

grondgebied te verlaten dat ten aanzien van de verzoekende partij getroffen werd op 5 september 2016. 

 

Bij arrest nr. 179 580 van 16 december 2016 heeft de Raad het voormeld bevel om het grondgebied te 

verlaten vernietigd.  

 

De Raad wijst er op dat de vernietiging van het bevel om het grondgebied te verlaten tot gevolg heeft 

dat deze akte met retroactieve kracht uit het rechtsverkeer verdwijnt en dus wordt geacht nooit te 

hebben bestaan. 
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Een inreisverbod kan niet bestaan zonder bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De Raad stelt dan ook vast dat de bestreden beslissing zonder de noodzakelijke materiële grondslag is 

gevallen. Omwille van de duidelijkheid in het rechtsverkeer dient ze te worden vernietigd. In deze 

omstandigheden heeft de verzoekende partij geen belang meer bij de beslechting ten gronde van haar 

beroep. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

Vereenvoudiging van 5 september 2016 tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies) wordt 

vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig februari tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


