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 nr. 222 681 van 17 juni 2019 

in de zaak RvV X 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 7 juni 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 23 mei 2016 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 

13septies). 

 

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 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. D’HONDT, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt 

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

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Volgens zijn verklaringen kwam de verzoeker op 20 september 2010 aan in België en diende hij op 21 

september 2010 een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

De commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) neemt op 

25 maart 2011 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

 

Op 1 juni 2011 wordt de verzoeker bevolen om het grondgebied te verlaten (bijlage 13quinquies). 
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Op 20 juni 2011 wordt de verzoeker vanuit Zweden naar België overgebracht in het kader van de 

Dublin-Verordening. Hij dient diezelfde dag een tweede asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

De commissaris-generaal neemt op 20 januari 2012 opnieuw een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

In beroep werd deze beslissing bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad), die bij arrest nr. 83 806 van 28 juni 2012 aan de verzoeker beide statussen weigerde. 

 

Op 30 juli 2012 werd de verzoeker opnieuw bevolen om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13quinquies). 

 

De verzoeker bood zich op 30 oktober 2012 samen met de Belgische vrouw A. S. aan bij de burgerlijke 

stand van de gemeente Kalmthout voor een aangifte van een huwelijk. 

 

Op 29 januari 2013 verklaart mevrouw A. S. dat ze niet wenst te huwen met verzoeker. 

 

Op 4 februari 2013 wordt de verzoeker gerechtelijk aangehouden. Hij wordt op 24 juni 2013 door de 

correctionele rechtbank te Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel 

gedurende zes jaar, behoudens zes maanden effectief, uit hoofde van gijzeling en bedreigingen, 

mondeling of schriftelijk onder bevel of voorwaarde. 

 

Op 25 juli 2013 werd in de gevangenis te Antwerpen een bevel om het grondgebied te verlaten met een 

inreisverbod van acht jaar en vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies oud model) 

betekend aan de verzoeker. De verzoeker dient tegen deze beslissingen (bevel en inreisverbod van 

acht jaar) een beroep in bij de Raad, maar dit wordt verworpen bij arrest nr. 116 806 van 13 januari 

2014. Het cassatieberoep tegen dit arrest wordt door de Raad van State niet toelaatbaar verklaard bij 

beschikking nr. 10.272 van 4 februari 2014. 

 

Op 29 juli 2013 wordt de verzoeker overgebracht van de gevangenis van Antwerpen naar het centrum 

voor illegalen te Merksplas. 

 

Op 16 augustus 2013 wordt bij de gemeente Zoersel opnieuw een aangifte van een huwelijk gedaan 

tussen de verzoeker en mevrouw A. S. (de verzoeker treedt op bij volmacht). 

 

Op 21 oktober 2013 verleent de Procureur des Konings te Antwerpen een negatief advies aangaande 

het voorgenomen huwelijk. In het advies wordt gesteld dat er verschillende elementen in het dossier 

aanwezig zijn die op het voornemen van een schijnhuwelijk wijzen. 

 

Op 23 oktober 2013 weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zoersel het 

huwelijk te voltrekken. 

 

Op 29 oktober 2013 wordt de verzoeker opnieuw bevolen het grondgebied onmiddellijk te verlaten, met 

terugleiding naar de grens en vrijheidsberoving te dien einde (bijlage 13septies). De verzoeker dient 

tegen deze beslissingen een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in. Bij arrest 

nr. 113 416 van 6 november 2013 wordt deze vordering verworpen. De verzoeker dient tevens een 

annulatieberoep in, dat wordt verworpen bij arrest nr. 124 861 van 27 mei 2014. 

 

Op 18 december 2013 wordt de verzoeker onder escorte verwijderd naar zijn land van herkomst, Irak. 

 

Op 19 september 2014 verlaat de verzoeker Irak. Hij komt dezelfde dag aan in Istanbul, Turkije, met een 

Turks visum voor zes dagen. 

 

Op 16 oktober 2014 worden verzoekers vingerafdrukken genomen in Roemenië (hit Eurodac). 

 

De verzoeker komt vervolgens op onbekende datum België binnen. 

 

Op 21 april 2015 erkent hij A. R., de dochter van mevrouw A. S., geboren op 10 februari 2015 te 

Mortsel. De erkenning wordt overgeschreven op 17 september 2015 en het kind neemt de familienaam 

aan van de verzoeker. 
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Op 28 oktober 2015 dient de verzoeker een aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie in als ascendent van een Belg, in functie van zijn minderjarige dochter M. R. Een 

attest van immatriculatie en een bijlage 19ter worden afgeleverd door de diensten van de stad 

Antwerpen. 

 

Op 27 april 2016 neemt de gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatssecretaris een beslissing tot 

weigering van de inoverwegingname van verzoekers aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie c.q. Belg. 

 

Op 23 mei 2016 treft de gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatssecretaris ten aanzien van de 

verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering 

(bijlage 13septies).  

 

Het betreft de thans bestreden akte. Zij werd aan de verzoeker ter kennis gebracht op 23 mei 2016 en is 

als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de heer die verklaart te heten: 

naam: M. 

voornaam: L. S. M. 

geboortedatum: (…)1976 

geboorteplaats: S. 

nationaliteit: Irak 

 

in voorkomend geval, ALIAS: ……………………………………………………………………………………… 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING 

EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende 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 en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

 

 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden; 

 

Op 24.06.2013 werd betrokkene door de CR van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 

maanden met uitstel 5 jaar behoudens 6 maanden effectief wegens gijzeling en mondelinge 

bedreigingen. 

 

 12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort 

noch opgeheven is; 

 

Op 25.07.2013 werd aan betrokkene in uitvoering van artikel 74/11, §1, vierde lid, van de wet van 15 

december van 1980 een inreisverbod van 8 jaar betekend. 

 

Artikel 27: 

 Krachtens artikel 27, §1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land die een bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of 

uitgezette vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft met dwang 

naar de grens van hun keuze, in principe met uitzondering van de grens met de staten die partij zijn 
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bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België 

bindt, geleid worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze Staten 

uitgezonderd. 

 

 Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van 

een derde land te dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de 

maatregel strikt noodzakelijk is. 

 

Artikel 74/14: 

 Artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde. 

 

Op 24.06.2013 werd betrokkene door de CR van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 

maanden met uitstel 5 jaar behoudens 6 maanden effectief wegens gijzeling en mondelinge 

bedreigingen. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet is het noodzakelijk om de betrokkene zonder 

verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de staten die het 

Schengenacquis ten volle toepassen, om de volgende reden: 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder geldig visum. Hij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel 

om het grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

Op 24.06.2013 werd betrokkene, na reeds twee geweigerde asielaanvragen, door de CR van 

Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel 5 jaar behoudens 6 

maanden effectief wegens gijzeling en mondelinge bedreigingen. Hij werd op 25.07.2013 vrijgesteld uit 

de gevangenis straf met een inreisverbod van 8 jaar. Het huwelijk dat hij met een Belgische onderdane 

wilde aangaan werd geweigerd en op 18.12.2013 werd betrokkene gerepatrieerd naar Irak. 

 

Op ongekende wijze en tijdstip keerde betrokkene, ondanks dit inreisverbod, terug naar België, waar hij 

op 28.01.2015 een aanvraag tot vestiging indiende in functie fan een Belgisch kind. Op 27.04.2016 nam 

de DVZ een beslissing van niet inoverwegingname omwille van het van kracht zijnde inreisverbod. Deze 

beslissing is op 28.04.2016 aan betrokkene betekend. 

 

Het feit dat betrokkene een Belgisch kind heeft kan niet weerhouden in het kader van de bepalingen van 

artikel 8 §1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van 

het land schaden zoals bepaald in artikel 8 §2 van het EVRM. Uit de bepalingen van het tweede lid van 

art. 8 van het EVRM, blijkt dat het recht op eerbiediging van het  privé- en gezinsleven niet absoluut is. 

Uit de veroordeling van betrokkene van 24.06.2013 blijkt dat het om hoogst laakbare feiten gaat en dat 

daarom het superieure belang van de staat primeert op dat van betrokkene en zijn familiale belangen. 

 

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Hij weigert manifest om op eigen initiatief 

een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de 

grensleiding noodzakelijk is. 

 

Vasthouding. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Met toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te dien 

einde opgesloten te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd 

worden en op basis van volgende feiten: 

 

Gezien betrokkene niet in bezit is van een geldig reisdocument op het moment van zijn arrestatie, is het 

noodzakelijk hem ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden ten einde een 

doorlaatbewijs te bekomen van zijn nationale overheden. 

 

Op 24.06.2013 werd betrokkene door de CR van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 

maanden met uitstel 5 jaar behoudens 6 maanden effectief wegens gijzeling en mondelinge 

bedreigingen. 
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Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

(…)” 

 

Bij ’s Raads arrest nr. 168 764 van 31 mei 2016 werd de vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid verworpen.  

 

Op 7 juni 2016 heeft de verzoeker het onderhavige beroep tot nietigverklaring ingediend.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De verzoeker heeft de griffie van de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde 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), er tijdig van in kennis gesteld dat hij 

geen synthesememorie wenst neer te leggen. 

 

Bijgevolg wordt de procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid, van de vreemdelingenwet. 

 

2.2. Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan.  

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats 

 

Ambtshalve dient te worden opgemerkt dat de vordering niet ontvankelijk is in de mate dat zij gericht is 

tegen de beslissing tot vrijheidsberoving die in de bestreden akte vervat zit.  

 

De bestreden akte (bijlage 13septies) houdt onder meer een maatregel van vrijheidsberoving in zoals 

bedoeld in artikel 71, eerste lid, van de vreemdelingenwet. Voormeld wetsartikel luidt als volgt:  

 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen (…) 7, (…) kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te 

leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de 

plaats waar hij werd aangetroffen.”  

 

Artikel 72, tweede lid, van de vreemdelingenwet bepaalt voorts expliciet dat het aan de raadkamer van 

de correctionele rechtbank toekomt te onderzoeken of de vrijheidsberovende maatregel in 

overeenstemming is met de wet.  

 

De Raad dient derhalve vast te stellen dat hij, gelet op de door de wetgever voorziene beperking van 

zijn rechtsmacht - die op algemene wijze is geregeld in artikel 39/1 van de vreemdelingenwet -, niet 

bevoegd is om van de vordering kennis te nemen in zoverre het de bedoeling zou zijn om ook de 

maatregel tot vrijheidsberoving aan te vechten (RvS 12 januari 2001, nr. 92.181; RvS 4 juni 2002, nr. 

107.338; RvS 1 december 2006, nr. 165.469; RvS 1 december 2006, nr. 165.470). 

 

3.2. De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot terugleiding naar de 

grens 

In de nota met opmerkingen werpt de verweerder de volgende exceptie op: 

 

“De verwerende partij verwijst naar het definitief in het rechtsverkeer aanwezig zijnde inreisverbod voor 

de duur van 8 jaar, op grond waarvan verzoeker uitdrukkelijk de toegang en het verblijf tot het Belgisch 

grondgebied en het Schengengrondgebied verboden wordt. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

heeft het beroep tot nietigverklaring immers verworpen dat gericht was tegen het inreisverbod. Hieruit 

volgt dat het verzoeker niet gerechtigd is om een verblijfsaanvraag in het kader van gezinshereniging op 

het Belgische grondgebied in te dienen en bijgevolg niet op ontvankelijke wijze zulke aanvraag kan 

indienen. Er anders over oordelen, zou een schending zijn van het legaliteitsbeginsel. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 18 december 2013 onder escorte is vertrokken. Hij 

toont niet aan dat hij niet in de mogelijkheid is geweest om een aanvraag tot opheffing in te dienen 
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conform artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet dat uitdrukkelijk bepaalt dat een aanvraag tot opheffing 

van een inreisverbod vanuit het buitenland moet worden ingediend. Hierbij kan verwezen worden naar 

de voorbereidende werken (Parl.St. Kamer, 2011-2012, doc nr. 53-1825/1, 20) waarin wordt 

gestipuleerd dat een inreisverbod kan worden opgeheven omwille van humanitaire redenen of omwille 

van gezinshereniging met een Belg of een Unieburger, maar dat tijdens het onderzoek van de aanvraag 

tot opheffing de derdelander geen enkel recht heeft op toegang tot of verblijf in België. 

 

Verzoeker gaat eraan voorbij dat het inreisverbod werd opgelegd voor een duur van 8 jaar omdat 

verzoeker door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld werd tot een gevangenisstraf 

van 18 maanden met uitstel van 5 jaar behoudens 6 maanden effectief wegens gijzeling en mondelinge 

bedreigingen. 

 

Verzoeker heeft het aldus uitsluitend aan zijn eigen houding te wijten dat hem een uitdrukkelijk verbod 

werd opgelegd om in België binnen te komen en er te verblijven. Het gevaar dat hij vormt voor de 

openbare orde kan thans niet geminimaliseerd worden. 

 

Louter ten overvloede kan worden opgeworpen dat uit een lezing van de bestreden beslissing alleszins 

blijkt dat er een afweging werd gemaakt van artikel 8 EVRM. 

 

Huidige vordering is onontvankelijk wegens het definitief in het rechtsverkeer aanwezig zijnde 

inreisverbod.” 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de vreemdelingenwet kunnen de beroepen, bedoeld in 

artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, voor de Raad 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).  

 

Het belang dient persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel en wettig te zijn (cf. RvS 25 maart 2013, nr. 

222.969).  

 

De Raad merkt vooreerst op dat de verzoeker in zijn verzoekschrift niet concreet uiteenzet welk belang 

hij kan doen gelden bij zijn beroep tot nietigverklaring. Hij beperkt zich tot de eenvoudige bewering dat 

hij een persoonlijk belang heeft bij het indienen van zijn verzoekschrift. Aangezien de bestreden 

beslissing ertoe strekt de terugkeer van de verzoeker te gelasten, is het enige voordeel dat de verzoeker 

kan nastreven met de nietigverklaring van deze beslissing er logischerwijze in gelegen om verder in 

België te blijven.  

 

De verweerder geeft in de nota met opmerkingen aan dat aan de verzoeker een definitief inreisverbod 

van acht jaar werd opgelegd, dat hem uitdrukkelijk de toegang tot en het verblijf op het Belgische 

grondgebied (en het Schengengrondgebied) verbiedt. De verweerder stelt dat de vordering 

onontvankelijk is omdat de verzoeker onder dit definitieve inreisverbod valt. De verweerder benadrukt 

dat de verzoeker op 18 december 2013 onder escorte werd verwijderd en dat hij niet aantoont dat hij 

niet in de mogelijkheid zou zijn geweest om een aanvraag tot opheffing van het inreisverbod in te dienen 

vanuit het buitenland, zoals uitdrukkelijk is bepaald in artikel 74/12 van de vreemdelingenwet. De 

verweerder merkt tevens op dat de verzoeker het uitsluitend aan zijn eigen gedrag heeft te wijten dat 

hem een uitdrukkelijk verbod werd opgelegd om in België binnen te komen en er te verblijven en hij stelt 

dat het gevaar dat de verzoeker vormt voor de openbare orde, niet kan worden geminimaliseerd. De 

verweerder stelt aldus het wettig belang van de verzoeker in vraag. 

De Raad wijst er dienaangaande op dat een verzoekende partij slechts een wettig belang kan doen 

gelden indien het met het beroep nagestreefde voordeel, gelet op de toepasselijke rechtsregels, wettig 

kan worden verkregen (RvS 8 april 2011, nr. 212.579).  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat jegens de verzoeker op 25 juli 2013 een beslissing werd getroffen 

waarbij zijn verwijdering werd gelast en waarbij hem tegelijkertijd een inreisverbod van acht jaar werd 

opgelegd. De verzoeker diende tegen deze beslissingen (bevel en inreisverbod van acht jaar) een 

beroep in bij de Raad, maar dit beroep werd verworpen bij ’s Raads arrest nr. 116 806 van 13 januari 
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2014. Het cassatieberoep tegen dit arrest werd door de Raad van State niet toelaatbaar verklaard bij 

beschikking nr. 10.272 van 4 februari 2014. Bijgevolg is het inreisverbod definitief aanwezig in het 

rechtsverkeer. Bovendien brengt dit inreisverbod door de effectieve verwijdering van de verzoeker, op 

18 december 2013, sinds die datum ook daadwerkelijk rechtsgevolgen teweeg voor de verzoeker en 

wordt zijn rechtstoestand inzake toegang en verblijf erdoor gedetermineerd (HvJ 26 juli 2017, Ouhrami, 

C-225/16, §§ 42-53). De exceptie die door de verweerder werd ontwikkeld in de nota met opmerkingen, 

berust dan ook op relevante en pertinente gegevens.  

 

De Raad benadrukt dat het de verzoeker toekomt, wanneer zijn belang op grond van relevante 

gegevens in vraag wordt gesteld, daarover een standpunt in te nemen (cf. RvS 18 december 2012, nr. 

221.810). Wanneer zijn belang op beredeneerde wijze in vraag wordt gesteld door de verweerder, komt 

het dus aan de verzoeker toe om aan de Raad alle nuttige gegevens ter beoordeling voor te leggen die 

kunnen aantonen dat hij in de concrete omstandigheden van de zaak een belang bij de nietigverklaring 

heeft (vaste rechtspraak Raad van State, zie onder meer: RvS 7 januari 2015, nr. 229.752).  

 

Er dient in casu te worden vastgesteld dat de verzoeker geen gebruik heeft gemaakt van de 

mogelijkheid om een synthesememorie in te dienen. De verzoeker heeft met een aangetekend schrijven 

van 6 juli 2016 uitdrukkelijk afgezien van het neerleggen van een synthesememorie, waarin hij 

desgevallend een schriftelijk verweer had kunnen naar voor brengen inzake de door de verweerder 

opgeworpen exceptie(s). Ter terechtzitting beperkt de advocaat van de verzoeker er zich toe om met 

betrekking tot de bovenstaande exceptie te verwijzen naar “de rechtspraak” van het Hof van Justitie in 

de zaak K. A. tegen België. De advocaat van de verzoeker geeft echter op geen enkele wijze aan in 

hoeverre deze “rechtspraak” hem in de door de verweerder geschetste concrete omstandigheden, een 

wettig belang kan verlenen bij de nietigverklaring van de thans bestreden verwijderingsmaatregel.  

 

Hoewel de advocaat van de verzoeker met de vage verwijzing naar “rechtspraak” in een welbepaalde 

zaak van het Hof van Justitie, niet meteen duidelijke gegevens ter beoordeling heeft voorgelegd die 

kunnen aantonen dat hij in de concrete omstandigheden van de zaak een belang bij de nietigverklaring 

heeft, wijst de Raad nog op het volgende. 

 

Artikel 1 van de vreemdelingenwet bepaalt omtrent het inreisverbod het volgende:  

 

“Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: […] 8° inreisverbod : de beslissing waarbij de 

toegang tot en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor een bepaalde termijn wordt 

verboden, die kan samengaan met een beslissing tot verwijdering […]” 

 

Artikel 74/11, § 3, van de vreemdelingenwet voorziet verder:  

 

“§ 3. Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend.  

Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.”  

 

Uit de voornoemde bepalingen volgt dus dat het inreisverbod in werking treedt met de betekening ervan 

en dat vanaf die datum aan de adressaat - voor de in het inreisverbod vermelde termijn - niet enkel de 

toegang tot het grondgebied, maar ook het verblijf op het grondgebied van het Rijk en de 

Schengenstaten wordt verboden. Enkel het verkrijgen van de internationale bescherming (artikelen 48/3 

en 48/4 van de vreemdelingenwet) of een machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet kan dit verbod buiten werking stellen.  

 

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 (hierna: de Terugkeerrichtlijn).  

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het arrest Ouhrami van 26 juli 2017 geoordeeld dat 

“Uit de bewoordingen, de opzet en het doel van richtlijn 2008/115 dus voort(vloeit) dat het tijdvak van 

het inreisverbod pas ingaat vanaf de datum waarop de betrokkene het grondgebied van de lidstaten 

daadwerkelijk heeft verlaten” (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, C-225/16, punten 42 tot en met 53). In 

datzelfde arrest heeft het Hof erop gewezen dat het niet aan de lidstaten toekomt om te beoordelen 

vanaf welk tijdstip de duur van het inreisverbod moet worden berekend (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, 
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C225/16, punt 40). Het Hof preciseert dat “indien wordt aanvaard dat inreisverboden, waarvan de 

rechtsgrondslag een reeks op Europees niveau geharmoniseerde regels is, op verschillende tijdstippen 

beginnen en ophouden rechtsgevolgen teweeg te brengen, naargelang van de verschillende keuzen van 

de lidstaten in het kader van hun nationale wetgeving, het met richtlijn 2008/115 en met dergelijke 

inreisverboden nagestreefde doel in gevaar worden gebracht” (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, C-225/16, 

punt 41).  

 

Aangezien de Raad verplicht is om de bepalingen van Belgisch recht richtlijnconform te interpreteren, en 

aangezien de Raad foutief omgezette bepalingen buiten toepassing dient te laten, moet artikel 74/11 

van de vreemdelingenwet in die zin te worden begrepen dat het inreisverbod in werking treedt vanaf de 

datum van de effectieve verwijdering.  

 

Daar uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker op 18 december 2013 werd 

verwijderd naar zijn land van herkomst, moet conform de hiervoor geschetste rechtspraak van het Hof 

van Justitie van de Europese Unie, worden aangenomen dat het jegens hem getroffen inreisverbod op 

die datum inging, zodat het verblijfs- en toegangsgebod in casu geldt tot 18 december 2021. Uit niets 

blijkt dat de verzoeker na de afgifte van het inreisverbod en diens verwijdering naar zijn land van 

herkomst een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

heeft ingediend, laat staan dat een dergelijk statuut of een dergelijke machtiging hem zou zijn 

toegekend. De verzoeker blijkt wel een verzoek om internationale bescherming te hebben ingediend, 

doch niet in België, maar wel in Roemenië. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat dit 

verzoek door de Roemeense autoriteiten werd afgewezen. De wettelijke voorziene 

uitzonderingsgevallen voor de gelding van een inreisverbod zijn in het onderhavige geval dan ook niet 

van toepassing.  

 

Zoals hoger reeds gesteld is het inreisverbod van 25 juli 2013 definitief in het rechtsverkeer. In het kader 

van de voorliggende betwisting kan de verzoeker de regelmatigheid van het hem opgelegde 

inreisverbod dan ook niet rechtstreeks, noch onrechtstreeks, betwisten (cf. RvS 16 september 2010, nr. 

207.398; RvS 4 november 2010, nr. 208.654). De verzoeker beschikte wel nog over de mogelijkheid om 

een aanvraag in te dienen om het inreisverbod op te heffen of op te schorten (cf. artikel 74/12 van de 

vreemdelingenwet). In casu dient echter te worden vastgesteld dat de verzoeker het bevoegde bestuur 

op geen enkel moment na zijn verwijdering heeft verzocht om het op 25 juli 2013 getroffen inreisverbod 

op te heffen of op te schorten overeenkomstig artikel 74/12 van de vreemdelingenwet. Hij bevond zich 

nochtans sedert 18 december 2013 terug in zijn land van herkomst en de verzoeker geeft op geen 

enkele wijze aan waarom hij ervoor gekozen heeft om vanuit zijn land van herkomst geen opheffing of 

opschorting van zijn inreisverbod te vragen maar om in tegendeel dit inreisverbod te schenden door 

opnieuw naar België af te reizen.  

 

Het blijkt dan ook dat de verzoeker op het ogenblik dat hij de onderhavige vordering indiende onder de 

gelding viel van een definitief, wettig en geldend inreisverbod van acht jaar dat door de Raad niet is 

vernietigd of geschorst en waarvan ook niet blijkt dat het door het bevoegde bestuur is opgeschort of 

opgeheven. Het verbod op toegang tot en verblijf op het grondgebied van de voormelde staten geldt in 

casu tot 18 december 2021.  

 

De verzoeker beoogt met het onderhavige beroep tegen het bevel om het grondgebied te verlaten en de 

terugleiding naar de grens, onmiskenbaar een verder verblijf in België. Een dergelijk verder verblijf is 

echter in strijd met het verblijfsverbod van acht jaar, opgelegd middels het definitief geworden en niet 

geschorste of opgeheven inreisverbod dat werd afgeleverd op 25 juli 2013. In deze omstandigheden kan 

het belang dan ook niet als een wettig of geoorloofd belang worden aangemerkt (cf. RvS 27 juni 2000, 

nr. 88.295; RvS 9 januari 2003, nr. 114.309; RvS van 10 mei 2004, nr. 131.178; RvS 1 juni 201, nr. 

12.462 (c)). De nietigverklaring van de bestreden verwijderingsmaatregel kan er niet toe leiden dat de 

verzoeker zich op het grondgebied van het Rijk bevindt terwijl zulks hem door het bevoegde bestuur 

middels een definitieve beslissing uitdrukkelijk is verboden.  

 

Bovendien heeft de verzoeker het opgelegde inreisverbod geschonden door terug naar België af te 

reizen tijdens de geldingstermijn ervan. Het is verzoekers eigen keuze geweest om onwettig te handelen 

in plaats van tijdens zijn verblijf in zijn land van herkomst gebruik te maken van de mogelijkheid om het 

bevoegde bestuur te verzoeken het inreisverbod op te schorten of op te heffen en/of vanuit zijn land van 

herkomst een aanvraag in te dienen met het oog op gezinshereniging. Er dient dan ook te worden 

vastgesteld dat de verzoeker met zijn vordering beoogt een onwettige toestand te bestendigen die hij 

zelf heeft gecreëerd. Hij heeft zich in 2014 immers op onregelmatige wijze en in strijd met het definitieve 
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inreisverbod van acht jaar, toegang verschaft tot het grondgebied. Ook daarom moet worden 

vastgesteld dat de verzoeker geen wettig belang kan doen gelden bij zijn beroep (cf. RvS 21 februari 

2019, nr. 243.766; RvS 14 april 2014, nr. 227.114).  

 

De Raad wijst er in dit kader op dat de lidstaten gehouden zijn om loyaal mee te werken aan de 

tenuitvoerlegging van de Terugkeerrichtlijn. De lidstaten mogen immers niet de verwezenlijking van de 

met deze richtlijn nagestreefde doelstelling, te weten de invoering van een doeltreffend beleid van 

verwijdering en terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, in gevaar brengen 

(zie in die zin arrest El Dridi, C-61/11 PPU, EU:C:2011:268, punt 59). “Zowel uit de loyaliteitsverplichting 

van de lidstaten die uit artikel 4, lid 3, VEU voortvloeit en die in punt 56 van het arrest El Dridi (C-61/11 

PPU, EU:C:2011:268) in herinnering is gebracht, als uit de vereisten van doeltreffendheid die met name 

in overweging 4 van richtlijn 2008/115 zijn vermeld, volgt immers dat aan de bij artikel 8 van die richtlijn 

aan de lidstaten opgelegde verplichting om in de in lid 1 van dat artikel genoemde gevallen tot 

verwijdering over te gaan, zo spoedig mogelijk moet worden voldaan (zie in die zin arrest 

Achughbabian, C-329/11, EU:C:2011:807, punten 43 en 45).” (HvJ 15 februari 2016, J.N. t. 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, punt 75-76). Er kan dan ook 

enkel worden vastgesteld dat de verweerder aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het Unierecht, 

voldoet door de verzoeker - die geenszins betwist dat hij het aan hem opgelegde inreisverbod heeft 

geschonden door opnieuw naar België te komen - te verwijderen naar zijn land van herkomst. 

 

De Raad wijst erop dat de eventuele gegrondheid van de aangevoerde middelen de verzoeker geen 

wettig belang kan verschaffen nu de verzoeker geenszins enige verblijfsaanspraak aannemelijk maakt 

die zou kunnen ingaan tegen het definitief geworden en niet geschorste of opgeheven verblijfsverbod, 

opgelegd door het bedoelde inreisverbod, en hij evenmin een schending van het non-

refoulementbeginsel aanvoert, laat staan aannemelijk maakt.  

 

Ook met de uiterst vage verwijzing naar “de rechtspraak” van het Hof van Justitie in de zaak K. A., kan 

de verzoeker niet overtuigen dat hij alsnog een wettig belang kan doen gelden bij het onderhavige 

beroep. De Raad wijst erop dat het Hof van Justitie geenszins geoordeeld heeft over het wettig belang 

dat een verzoeker kan doen gelden bij een beroep tegen een verwijderingsmaatregel die werd getroffen 

wegens het feit dat de betrokken derdelander een eerder opgelegd inreisverbod heeft geschonden door 

zich op onrechtmatige wijze opnieuw toegang te verschaffen tot het grondgebied van de lidstaten. 

 

Met betrekking tot terugkeerbesluiten die worden getroffen nadat reeds een inreisverbod was 

uitgevaardigd (quod in casu), heeft het Hof geoordeeld “dat artikel 5 van richtlijn 2008/115 aldus moet 

worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale praktijk op grond waarvan ten aanzien van een 

derdelander tegen wie reeds een terugkeerbesluit met een daaraan gekoppeld inreisverbod is 

uitgevaardigd dat nog geldig is, een terugkeerbesluit wordt vastgesteld zonder dat daarbij rekening 

wordt gehouden met de aspecten van zijn gezins- en familieleven, waaronder met name het belang van 

zijn minderjarige kind, die zijn vermeld in een verblijfsaanvraag met het oog op gezinshereniging die na 

de vaststelling van een dergelijk inreisverbod is ingediend, behalve wanneer de betrokkene die 

aspecten reeds eerder had kunnen aanvoeren.” (HvJ 8 mei 2018, K. A. e.a., C‑ 82/16, § 107). 

 

In casu moet worden vastgesteld dat de verzoeker reeds op 29 oktober 2013 het voorwerp uitmaakte 

van een verwijderingsmaatregel (bijlage 13septies). De verzoeker heeft reeds in het kader van deze 

verwijderingsprocedure, ingevolge dewelke hij op 18 december 2013 effectief werd verwijderd naar zijn 

land van herkomst, de aspecten van zijn familie- en gezinsleven met mevrouw A. S. aan de orde kunnen 

stellen (de Raad heeft hierover een uitspraak gedaan in de arresten RvV 6 november 2013, nr. 113 416 

en RvV 27 mei 2014, nr. 124 861). Uit het arrest K. A. van het Hof van Justitie volgt dan ook dat dit 

gezinsleven niet opnieuw in rekening diende te worden gebracht bij het treffen van de thans 

voorliggende verwijderingsmaatregel (HvJ 8 mei 2018, K. A. e.a., C‑ 82/16, §§ 106-107).  

 

Daar waar de verzoeker na zijn verwijdering een verblijfsaanvraag heeft ingediend in functie van zijn 

minderjarig kind dat op het ogenblik van de verwijdering nog niet was geboren, merkt de Raad op dat uit 

de motieven van de bestreden akte en uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekers 

banden met zijn minderjarige dochter wel degelijk in rekening werden genomen bij het treffen van de 

thans voorliggende verwijderingsmaatregel. De verweerder heeft hieromtrent als volgt gemotiveerd: 
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“Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel 

om het grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

Op 24.06.2013 werd betrokkene, na reeds twee geweigerde asielaanvragen, door de CR van 

Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel 5 jaar behoudens 6 

maanden effectief wegens gijzeling en mondelinge bedreigingen. Hij werd op 25.07.2013 vrijgesteld uit 

de gevangenis straf met een inreisverbod van 8 jaar. Het huwelijk dat hij met een Belgische onderdane 

wilde aangaan werd geweigerd en op 18.12.2013 werd betrokkene onder escorte gerepatrieerd naar 

Irak. 

Op ongekende wijze en tijdstip keerde betrokkene, ondanks dit inreisverbod, terug naar België, waar hij 

op 28.10.2015 een aanvraag tot vestiging indiende in functie van een Belgisch kind. Op 27.04.2016 nam 

de DVZ een beslissing van niet inoverwegingname omwille van het van kracht zijnde inreisverbod. Deze 

beslissing is op 28.04.2016 aan betrokkene betekend. 

Het feit dat betrokkene een Belgisch kind heeft kan niet worden weerhouden in het kader van de 

bepalingen van artikel 8§1van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de 

openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de bepalingen van 

het tweede lid van art. 8 van het EVRM. blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven 

niet absoluut is. 

Uit de veroordeling van betrokkene van 24.06.2013 blijkt dat het om hoogst laakbare feiten gaat en dat 

daarom het superieure belang van de staat primeert op dat van betrokkene en zijn familiale belangen.” 

 

Uit deze redengeving blijkt dat het bestuur wel degelijk een belangenafweging heeft doorgevoerd 

alvorens tot de bestreden verwijderingsmaatregel over te gaan. De gemachtigde heeft vastgesteld dat 

de verzoeker de verblijfsreglementeringen niet respecteert en dat hij ondanks een vigerend inreisverbod 

terugkeerde naar België. Er wordt tevens uitdrukkelijk melding gemaakt van het feit dat de verzoeker 

een gevaar is voor de openbare orde. Daarbij heeft de gemachtigde uitdrukkelijk onderkend dat de 

verzoeker een Belgisch kind heeft, doch de gemachtigde heeft zich op het standpunt gesteld dat de 

belangen van de Belgische staat primeren op verzoekers familiale belangen nu hij op 24 juni 2013 werd 

veroordeeld wegens gijzeling en bedreiging hetgeen hij als hoogst laakbare feiten aanmerkt. Zodoende 

werd de verzoeker wel degelijk op grond van zijn eigen gedragingen (hoogst laakbare feiten), en niet 

louter op grond van de veroordeling, als een gevaar voor de openbare orde beschouwd. Ook de inbreuk 

op het inreisverbod wordt meegenomen in deze belangenafweging. 

 

De verzoeker voert in zijn enig middel wel een schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te New York op 

4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). Hij betwist echter niet 

dat de verweerder de mogelijkheid heeft de openbare orde van België te vrijwaren, maar meent dat zijn 

verwijdering - in het licht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 

hiertoe niet in evenredige verhouding staat gelet op de bescheiden ernst van de feiten en de opgelegde 

straf en gelet op het feit dat hij in België verblijft met zijn gezinsleden, die de Belgische nationaliteit 

hebben. 

 

De Raad merkt dienaangaande echter op dat tevens rekening moet worden gehouden met het gegeven 

dat het gezinsleven (verder) ontwikkeld werd tijdens een periode dat het voor de betrokken personen, 

gezien de verblijfsstatus van één van hen, onmiddellijk duidelijk was dat het voortzetten van het 

gezinsleven op het grondgebied van de Verdragsluitende Staat een precair karakter zou kennen. Indien 

zulke situatie zich voordoet, zal enkel in uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van 

het EVRM worden vastgesteld (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 107; zie ook EHRM 

17 april 2014, Paposhvili/België, § 142). In casu dient te worden vastgesteld dat de verzoeker een 

vigerend inreisverbod, gestoeld op de vaststelling dat de verzoeker een reële bedreiging voor de 

openbare orde vertegenwoordigt, heeft miskend en zich op onregelmatige wijze naar België heeft 

begeven. De verzoeker wist dan ook dat het ontwikkelen van een eventueel gezinsleven met zijn 

minderjarige dochter van meet af aan een precair karakter zou hebben.  

 

In een zaak die zowel het gezinsleven als de immigratie betreft, quod in casu, varieert de omvang van 

de verplichting voor de Staat om naasten van personen die er reeds verblijven toegang te verlenen tot 

zijn grondgebied voorts in functie van de situatie van de betrokkenen en van het algemene belang. 

Hetgeen in deze context in aanmerking moet genomen worden, zijn de mate waarin het gezinsleven 

daadwerkelijk belemmerd wordt, de omvang van de banden die de betrokkenen hebben in de Staat in 

kwestie, de vraag of er onoverkomelijke hinderpalen zijn die verhinderen dat het gezin leeft in het land 

van herkomst of elders, en de vraag of er elementen voorhanden zijn betreffende de immigratiecontrole 
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(bijvoorbeeld eerdere inbreuken op de immigratiewetgeving) of overwegingen van openbare orde die 

pleiten voor een uitwijzing (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 107; zie ook EHRM 10 

juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 66). De verzoeker beweert wel dat er hinderpalen zijn voor het 

verderzetten van een gezinsleven in zijn land van herkomst, doch hij toont zulks op geen enkele wijze 

concreet aan. De loutere bewering dat het gezinsleven niet in Irak kan worden verdergezet, volstaat 

uiteraard niet. Dit klemt in casu des te meer nu in het enig middel wordt uiteenzet dat verzoekers 

Belgische partner, nadat de verzoeker in 2013 werd verwijderd naar Irak, gedurende een aantal 

maanden in Irak heeft verbleven, alwaar zij in het huwelijk traden en er hun dochter verwekten. 

Bovendien liggen in verzoekers geval zowel elementen van immigratiecontrole, met name de niet 

betwiste inbreuk op een vigerend en langdurend inreisverbod met Europese dimensie, als van openbare 

orde voor. De verzoeker kan niet zonder meer beweren dat het om feiten met een bescheiden ernst zou 

gaan.  

 

De verzoeker kan, in het licht van hetgeen voorafgaat, dan ook niet worden gevolgd waar hij stelt dat de 

bestreden verwijderingsmaatregel zijn familiale belangen onevenredig zwaar aantast. Hij toont niet aan 

dat de gemachtigde bij het treffen van deze maatregel geen billijke afweging heeft gemaakt tussen zijn 

gezinsleven met zijn dochter en de belangen van de Belgische samenleving bij het voeren van een 

effectieve immigratiecontrole en het bewaken van de openbare orde. 

 

Aangezien de verweerder wel degelijk verzoekers banden met zijn minderjarige dochter in rekening 

heeft genomen en deze concreet heeft afgewogen tegen het belang van de Belgische staat, en 

aangezien de verweerder niet opnieuw rekening diende te houden met het voorgehouden gezinsleven 

met verzoekers partner / echtgenote, kan de verzoeker met de enkele en uiterst vage verwijzing naar 

“de rechtspraak” van het Hof van Justitie in de zaak K. A. niet aantonen dat hij alsnog een wettig belang 

kan doen gelden bij het onderhavige beroep.  

 

De verzoeker heeft geen nuttige gegevens ter beoordeling aangevoerd die kunnen aantonen dat hij in 

de concrete omstandigheden van de zaak een geoorloofd en wettig belang bij de nietigverklaring heeft. 

 

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat de verzoeker niet over het rechtens vereiste wettig belang 

beschikt.  

 

De exceptie is gegrond.  

 

Het beroep is bijgevolg onontvankelijk. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien juni tweeduizend negentien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


