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 nr. 238 959 van 24 juli 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

  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 Roemeense nationaliteit te zijn, op 24 december 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 10 december 2019 tot het opleggen van een inreisverbod. 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 juni 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juli 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat J. HARDY verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij, die verklaart van Roemeense nationaliteit te zijn, wordt op 21 juli 2019 

aangetroffen.  

 

Op 22 juli 2019 geeft de onderzoeksrechter een bevel tot aanhouding ten opzichte van de verzoekende 

partij wegens diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels.  
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Bij vonnis van de correctionele rechtbank van Mechelen van 28 oktober 2019 wordt de verzoekende 

partij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel voor de helft wegens gewone 

diefstal, met braak, inklimming, valse sleutels.  

 

Op 4 november 2019 ondertekent de verzoekende partij een “ontvangstbewijs van de vragenlijst 

hoorplicht van de Dienst Vreemdelingenzaken”.  

 

Op 2 december 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. Tegen deze 

beslissing dient de verzoekende partij een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in. Bij arrest van 12 december 2019 met nummer 230 169 

schorst de Raad de uitvoering van de beslissing van 2 december 2019. Bij arrest van 11 februari 2020 

met nummer 232 437 vernietigt de Raad het bevel om het grondgebied te verlaten van 2 december 

2019. 

 

Op 10 december 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister eveneens de beslissing tot het 

opleggen van een inreisverbod voor de duur van 8 jaar. Dit is de bestreden beslissing. 

 

Op 13 december 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot afgifte van 

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

 

Op 13 december 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister eveneens de beslissing tot het 

opleggen van een inreisverbod voor de duur van 8 jaar.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Wat het bestreden inreisverbod betreft, dient erop te worden gewezen dat artikel 74/11, § 1, tweede lid 

van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 1. […]  

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

gevallen : […]”  

 

Er is geen inreisverbod mogelijk zonder beslissing tot verwijdering (RvS 18 december 2013, nr. 225.871 

en RvS 26 juni 2014, nr. 227.898).  

 

In het bestreden inreisverbod wordt het volgende vermeld: “De beslissing tot verwijdering van 2.12.2019 

gaat gepaard met dit inreisverbod”.  

 

Bij arrest van 11 februari 2020 met nummer 232 437 heeft de Raad de beslissing tot verwijdering van 2 

december 2019, die gepaard ging met het huidig bestreden inreisverbod, vernietigd. Hierdoor kan het 

inreisverbod niet langer staande blijven zodat het evenzeer moet worden vernietigd, ongeacht of het 

destijds al dan niet rechtsgeldig opgelegd werd.  

 

Om deze redenen dient geen uitspraak meer gedaan te worden over de door de verzoekende partij 

aangehaalde middelen en het verweer dat hierop werd ontwikkeld in de nota met opmerkingen. 

 

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.  
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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 10 december 2019 tot het opleggen van een inreisverbod wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig juli tweeduizend twintig door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS 

 


