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 nr. 220 990 van 10 mei 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Z. CHIHAOUI 

Landsroemlaan 40 

1083 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en Volks-

gezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Eritrese nationaliteit te zijn, op 28 mei 2018 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 mei 2018, tot afgifte 

van een inreisverbod. 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 8 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. ACHAOUI, die loco advocaat Z. CHIHAOUI verschijnt voor 

verzoekster en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 18 mei 2018 werd verzoekster aangetroffen in illegaal verblijf. 

 

Op 19 mei 2018 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Tegen deze beslissing diende 

verzoekster een schorsingsberoep in bij de Raad in uiterst dringende noodzakelijkheid dat werd 

verworpen en een beroep tot nietigverklaring dat bij arrest nr. 220 989 van 10 mei 2019 werd verworpen 

omdat de beslissing als impliciet opgeheven moet worden beschouwd.  
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Op 19 mei 2018 legde de gemachtigde eveneens aan verzoekster een inreisverbod op van 3 jaar. 

 

Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Aan Mevrouw, die verklaart te heten: 

naam: T. 

voornaam: E. 

geboortedatum: […]1998 

geboorteplaats: ADDIS ABEBA 

nationaliteit: Eritrea 

 

In voorkomend geval, ALIAS: F. M. E. […]1981 

 

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 19/05/2018 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: 

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

 

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

 

 

Betrokkene vormt een risico op onderduiken: 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Betrokkene beweert sinds onbekende datum in België te verblijven. 

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor inklimming (PV BG.55.FO.001999/2018 van de politie zone van 

SPN Zeebrugge) 

 

Gezien het karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt 

de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 18/04/2018 

dat haar betekend werd op 18/04/2018. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

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

 

Betrokkene werd gehoord op 19/05/2018 door de politiezone van SPN Zeebrugge en verklaart dat ze 

geen familieleden of kinderen heeft in België. 

 

Betrokkene werd gehoord op 19/05/2018 door de politiezone van SPN Zeebrugge en verklaart dat ze 

geen medische problemen heeft. 
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Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

 

Gezien het karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt 

de openbare orde te kunnen schaden. 

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

 

Uit nader dactyloscopisch onderzoek bleek dat verzoekster in werkelijkheid M.E.F. heet en van 

Ethiopische nationaliteit is. 

 

Op 30 mei 2018 besliste de gemachtigde om de beslissing te nemen tot vaststelling van de grens, 

waarbij als grens de Ethiopische grens werd bepaald. Tegen deze beslissing diende verzoekster een 

beroep in tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, dat op 7 juni 2018 bij arrest nr. 205 061 

door de Raad werd verworpen. 

 

Op 7 juni 2018 diende verzoekster een verzoek om internationale bescherming in, waarna uit een 

vergelijkend vingerafdrukkenonderzoek bleek dat verzoeksters vingerafdrukken reeds werden 

opgenomen in het Visum Informatie Systeem (VIS) en dat de Oostenrijkse autoriteiten verzoekster, op 

voorlegging van een Ethiopisch paspoort, op 7 februari 2018 een Schengenvisum verstrekten. 

 

Op 20 juni 2018 werd verzoekster gehoord in het kader van de verordening nr. 604/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te 

bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 

bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt 

ingediend (hierna: de Dublin III-verordening). 

 

Op 25 juni 2018 richtte de gemachtigde een verzoek tot overname aan de Oostenrijkse autoriteiten op 

grond van artikel 12 (4) van de Dublin III-verordening. De Oostenrijkse autoriteiten stemden op 2 juli 

2018 in met dit verzoek. 

 

Op 9 juli 2018 nam de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (overdrachtsbesluit – bijlage 26quater). 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Vooreerst merkt de Raad op dat het thans bestreden inreisverbod stelt: « de beslissing tot verwijdering 

van 19/05/2018 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 (…)”.  

 

De Raad stelt dat de beslissing houdende de afgifte van het inreisverbod te scheiden is van de 

beslissing tot verwijdering in die zin dat zij op afzonderlijke motieven zijn gesteund en dat het bevel om 

het grondgebied te verlaten op grond van eigen motieven ook zonder inreisverbod kan blijven bestaan. 

Omgekeerd is echter geen inreisverbod mogelijk zonder beslissing tot verwijdering (RvS 18 december 

2013, nr. 225.871 en RvS 26 juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900).  

 

Nu de beslissing tot verwijdering van 19 mei 2018, waarop het bestreden inreisverbod expliciet steunt, 

bij arrest nr. 220 989 van 10 mei 2019 als impliciet opgeheven moet worden beschouwd, moet ook het 

bestreden inreisverbod als impliciet opgeheven worden beschouwd. Verweerder stelt ter zitting dat hij 

hier weinig aan toe te voegen heeft. 

 

Door deze impliciete doch zekere opheffing wordt aan de thans bestreden beslissing de gelding 

ontnomen voor de toekomst, en heeft zij ex nunc niet langer rechtsgevolgen. 

 

Aangezien de bestreden beslissing werd opgeheven, is het beroep zonder voorwerp en derhalve 

doelloos geworden. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien mei tweeduizend negentien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


