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 nr. 234 552 van 27 maart 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROELS 

Graanmarkt 17 

9300 AALST 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

28 november 2019 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 29 oktober 2019 tot het opleggen 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 17 december 2019 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.  

 

Gelet op de beschikking van 23 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 februari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. NABLI, die loco advocaat P. ROELS verschijnt voor de 

verzoekende partij 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 

 

Aan verzoeker werd op 17 oktober 2019 een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering afgeleverd.  

 

Met de thans bestreden beslissing van 29 oktober 2019 “wordt een inreisverbod voor 6 jaar opgelegd,  

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 
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volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven”,  dit met toepassing van artikel 74/11, §1, 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).   

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het eerste middel is gestoeld op de schending van de materiële motiveringsplicht en artikel 74/11 

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). Verzoeker betoogt in essentie 

dat hij een onbeperkt verblijfsrecht heeft in Nederland, dat de Nederlandse autoriteiten deze 

verblijfsvergunning handhaven en dat een geldige verblijfstitel niet compatibel is met een inreisverbod 

voor het hele Schengengrondgebied. Verzoeker verwijst ter ondersteuning naar rechtspraak van het Hof 

van Justitie en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

2.2. De verwerende partij repliceert in haar nota het volgende: 

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker nationaal zal worden geseind, wat blijkt 

uit de aanvraag tot ANG seining van 11 december 2019 die zich in het administratief dossier bevindt. De 

nationale seining heeft tot gevolg dat het inreisverbod enkel geldt voor het Belgische grondgebied. 

Er kan nog ten overvloede op worden gewezen dat in de bestreden beslissing de volgende motivering 

wordt gebruikt: “voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het 

Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er 

zich naar toe te begeven”. Het woord ‘tenzij’ geeft aan dat verzoeker niet voor de Schengenzone zal 

geseind worden. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet wordt 

niet aannemelijk gemaakt. 

Het eerste middel is niet ernstig.” 

 

Artikel 74/11, § 1, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. 

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen : 

1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

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

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien 

de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft gebruikt, 

teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden. 

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid. 

(…)”.  

 

Het wordt niet betwist dat verzoeker in het bezit is van een verblijfsvergunning die werd uitgereikt door 

de Nederlandse autoriteiten. Ten gevolge daarvan werd verzoeker, nadat de verwerende partij op 10 

oktober 2019 een bilateraal akkoord had ontvangen, overgedragen aan de Nederlandse politiediensten 

op 5 november 2019, zo blijkt uit het administratief dossier.  

 

In artikel 1, 8°, van de Vreemdelingenwet wordt een inreisverbod gedefinieerd als “de beslissing die kan 

samengaan met een beslissing tot verwijdering en waarbij de toegang tot en het verblijf op het 

grondgebied van het Rijk of het grondgebied van alle lidstaten, met inbegrip van het grondgebied van 

het Rijk, voor een bepaalde termijn verboden wordt”. Deze definitie dient te worden gelezen in het licht 

van de definitie, zoals bepaald in artikel 3, 6°, van de Terugkeerrichtlijn, die luidt als volgt: 

 

“inreisverbod”: een administratieve of rechterlijke beslissing of handeling waarbij de betrokkene de 

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

verboden, samen met een terugkeerbesluit”.  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

In de aanbeveling (EU) 2017/2338 van de Commissie van 16 november 2017 tot vaststelling van een 

gemeenschappelijk “terugkeerhandboek” voor gebruik door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bij 

de uitvoering van terugkeergerelateerde taken en het in bijlage gevoegde terugkeerhandboek benadrukt 

als volgt: 

 

“11.1. EU-brede werking. 

 

Een inreisverbod ontzegt de toegang tot het grondgebied van de lidstaten. Uit een stelselmatige 

vergelijking van alle taalversies van de richtlijn (in het bijzonder de Engels en Franse versies) en de 

bewoordingen van overweging 14 blijkt dat een inreisverbod voor het grondgebied van alle lidstaten 

moet gelden. De Deense versie, waarin het enkelvoud wordt gebruikt ("…ophold på en medlemsstats"), 

bevat een onmiskenbare vertaalfout. De EU-brede werking van een inreisverbod vormt voor Europa een 

van de belangrijkere meerwaarden van de richtlijn. Deze EU-brede werking moet duidelijk worden 

vermeld in het besluit waarmee een inreisverbod aan een onderdaan van een derde land wordt 

opgelegd.  

 

Inreisverboden zijn bindend voor alle lidstaten die aan de terugkeerrichtlijn zijn gebonden (d.w.z. alle 

EU-lidstaten, uitgezonderd het VK en Ierland, plus Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).  

 

Kennisgeving aan lidstaten van opgelegde inreisverboden.  

Het is essentieel andere lidstaten van alle opgelegde inreisverboden op de hoogte te stellen. De 

registratie van inreisverboden in SIS is een manier – maar niet de enige – om andere lidstaten hierover 

te informeren. Met lidstaten die geen toegang tot SIS hebben, moet de informatie-uitwisseling via 

andere kanalen lopen (bijv. via wederzijdse contacten).  

 

Geen louter nationale inreisverboden. Overeenkomstig de terugkeerrichtlijn kunnen in verband met 

migratie geen louter nationale inreisverboden worden opgelegd, tenzij de uitzondering als bedoeld in 

artikel 11, lid 4, van toepassing is (zie punt 11.8 hieronder). De nationale wetgeving moet bepalen dat in 

verband met een terugkeerbesluit opgelegde inreisverboden de toegang tot en het verblijf in alle 

lidstaten verbieden, bijvoorbeeld door de verplichting op te nemen al deze inreisverboden stelselmatig in 

SIS te registreren.  

 

Toestemming om louter nationale inreisverboden in uitzonderingsgevallen te handhaven. Normaal 

gesproken kunnen geen louter nationale inreisverboden worden opgelegd in situaties die onder de 

terugkeerrichtlijn vallen. Echter, indien een onderdaan van een derde land waaraan door lidstaat A een 

inreisverbod is opgelegd, in het bezit is van een door lidstaat B verleende verblijfsvergunning en lidstaat 

B deze vergunning niet wil intrekken, moet lidstaat A, na het overleg als bedoeld in artikel 11, lid 4, van 

de terugkeerrichtlijn en rekening houdend met artikel 25 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, het 

EU-inreisverbod intrekken. Het mag de onderdaan van een derde land dan op zijn nationale 

signaleringslijst opnemen overeenkomstig artikel 25, lid 2, laatste zin, van de 

Schengenuitvoeringsovereenkomst ("lex specialis").”  

 

Uit het voorgaande blijkt dat een inreisverbod in beginsel voor alle lidstaten moet gelden en dat geen 

louter nationale inreisverboden kunnen worden opgelegd, tenzij in het geval van artikel 11, vierde lid, 

van de Terugkeerrichtlijn die de situatie viseert van een lidstaat die overweegt een verblijfstitel af te 

geven aan de onderdaan van een derde land jegens wie reeds een door een andere lidstaat 

uitgevaardigd inreisverbod werd uitgevaardigd. 

 

De specifieke situatie van verzoeker wordt toegelicht in de laatst geciteerde paragraaf: hij is een 

Marokkaanse onderdaan aan wie door de Belgische autoriteiten een inreisverbod is opgelegd en hij is in 

het bezit van een door Nederland verleende verblijfsvergunning. Er zijn geen gegevens voorhanden 

waaruit blijkt dat de Nederlandse autoriteiten deze vergunning wil intrekken. In tegendeel, zoals hiervoor 

reeds werd vastgesteld, werd verzoeker, na een bilateraal akkoord van de Nederlandse autoriteiten, aan 

Nederland overdragen. In die omstandigheden moet het EU-inreisverbod worden ingetrokken door de 

verwerende partij, waarna zij de betrokkene dan wél op zijn nationale signaleringslijst mag opnemen.  

 

Uit de bewoordingen van de bestreden beslissing blijkt dat een inreisverbod met Europese dimensie 

werd opgelegd, daar waar wordt gesteld dat “een inreisverbod voor 6 jaar (wordt) opgelegd, voor het 

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

toepassen”. De verdere aanvulling die de verwerende partij in de nota benadrukt, dat dit inreisverbod 

geldt voor het hele Schengengrondgebied “tenzij hij/zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 
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er zich naar toe te begeven”, kan niet in overeenstemming worden gebracht met de duidelijke 

bewoordingen van artikel 1, 8° van de Vreemdelingenwet, waarin is voorzien dat een inreisverbod 

slechts twee modaliteiten kent: ofwel is het verblijfs- en toegangsverbod beperkt tot het grondgebied van 

het Rijk, ofwel geldt het verblijfs- en toegangsverbod zonder meer voor “alle lidstaten, met inbegrip van 

het grondgebied van het Rijk”. 

 

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het bestreden inreisverbod niet verenigbaar is met het gegeven dat 

verzoeker beschikt over een verblijfsvergunning afgegeven door één van de lidstaten.  

 

De verwerende partij betoogt in haar nota dat uit de aanvraag tot ANG-seining van 11 december 2019 

blijkt dat verzoeker nationaal zal worden geseind, en dat dit tot gevolg heeft dat het inreisverbod enkel 

geldt voor het Belgische grondgebied. Dit doet echter geen afbreuk aan de voorgaande vaststellingen: 

de bestreden beslissing vermeldt duidelijk dat zij geldt voor het grondgebied van alle Schengenlidstaten 

enerzijds, en uit niets blijkt dat ze op enig ogenblik zou zijn ingetrokken. 

 

2.3. Het middel is in de besproken mate gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is 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 het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

4. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 29 oktober 2019 tot het opleggen van een inreisverbod 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. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig maart tweeduizend twintig 

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


