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 nr. 226 746 van 26 september 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten R. FONTEYN en S. NAJMI 

Florencestraat 13 

1000 BRUSSEL 

  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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 14 november 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 7 oktober 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13). 

 

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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 21 november 2016 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 september 

2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. PARMENTIER, die loco advocaat R . FONTEYN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 10 december 2014 de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering en de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod voor 

acht jaar. 
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1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 7 oktober 2016 de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is 

de bestreden beslissing, die is gemotiveerd als volgt: 

 

“De heer / mevrouw : 

naam en voornaam: [D.S.C.,F.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Brazilië 

 

wordt het bevel gegeven 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, 

 

binnen de 0 (nul) dagen na de kennisgeving. 

 

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 

 

( x ) 12° indien hij voorwerp is van een inreisverbod. 

 

Er werd aan betrokkene een inreisverbod betekend op 10/12/2014 geldig voor 8 jaar. 

 

Ook de eventuele aanwezigheid van kind(eren) geeft geen recht op verblijf. 

Bovendien geeft het feit dat betrokkene hier vermoedelijk bij zijn partner verblijft en hij de intentie heeft 

om te huwen of om wettelijk samen te wonen, hem niet automatisch recht op verblijf.” 

 

1.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vernietigt bij arrest nr. 223 974 van 15 

juli 2019 het inreisverbod van 10 december 2014. 

 

2. Over de gevolgen van het arrest nr. 223 974 van 15 juli 2019 van de Raad 

 

2.1. Het thans aangevochten bevel om het grondgebied te verlaten geeft uitdrukkelijk aan te zijn 

genomen op grond van artikel 7, eerste lid, 12° van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, omdat 

verzoeker het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod van 10 december 2014. 

 

2.2. In voormeld arrest ging de Raad over tot de nietigverklaring van het inreisverbod van 10 december 

2014. Ingevolge deze vernietiging is het inreisverbod van 10 december 2014 met terugwerkende kracht 

uit het rechtsverkeer verdwenen en wordt het geacht nooit te hebben bestaan. Aldus kan het thans 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten – dat als enige grondslag heeft het bestaan van het 

inreisverbod van 10 december 2014 – evenmin standhouden. Om deze reden vereist een goede 

rechtsbedeling dat ook het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten uit het rechtsverkeer 

wordt verwijderd door een vernietiging. 

 

2.3. Om deze redenen dient geen uitspraak meer te worden gedaan over de door verzoeker aange-

haalde middelen en het verweer erop ontwikkeld in de nota met opmerkingen. 

 

3. Korte debatten 

 

Er is grond tot nietigverklaring van de bestreden beslissing en 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 nietigver-

klaring, is zonder voorwerp. Er dient derhalve geen uitspraak te worden gedaan over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door verweerder. 
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4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verweerder.  

 

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 7 oktober 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig september tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


