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 nr. 248 834 van 9 februari 2021 

in de zaak RvV X II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. KNALLER 

Louizalaan 114 / 27 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie.  

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

25 september 2020 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 

10 september 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 7 oktober 2020 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 november 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 

december 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P.-V. CIOCOTISAN, die loco advocaat R. KNALLER verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaten C. DECORDIER & T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 10 september 2020 werd ten aanzien van verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten 

afgegeven (bijlage 13). Dit is de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt:  

 

“(…) 

Aan de Heer: 
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Naam: D. 

Voornaam: V. 

Geboortedatum: […]  

Geboorteplaats: -  

Nationaliteit. Braziliaan 

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, 

- tenzij er actueel een asielaanvraag hangende is in een van deze staten, uiterlijk op 10.09.2020. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van de artikel(en) van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna ‘de wet') en volgende feiten: 

Artikel 7, alinea 1, van de wet: 

□ 2° 

O de vreemdeling die houder is van een geldige, door één der Lidstaten afgegeven verblijfstitel, die 

langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien 

in artikel 6, van de wet of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. 

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

noch opgeheven is. 

Betrokkene kan niet aantonen minder dan drie maanden op het Belgische grondgebied te verblijven. Het 

loutere feit dat betrokkene op het moment van zijn arrestatie in het bezit was van een geldig paspoort en 

zijn verblijfskaart van Spanje is dan ook onvoldoende. 

□ 13° wanneer de vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een beslissing die tot gevolg heeft dat hem 

het verblijf geweigerd wordt of dat er een einde wordt gemaakt aan zijn verblijf. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van 8 jaar dat hem betekend werd op 

14.09.2016. 

Betrokkene verklaart hier samen te zijn en te wonen met zijn vrouw P. D. S. K., geboren op 13.10.1987, 

van Braziliaanse nationaliteit en hun kinderen, P. D. S. E., geboren op 28.01.2015, van Spaanse 

nationaliteit en P. D. S. M., geboren op 29.11.2016, van Spaanse nationaliteit 

Voor zover de affectieve band tussen de vader en zijn kinderen moet overwogen worden, dient te 

worden opgemerkt dat enkel de samenwoonst met de kinderen niet voldoende is. Het is niet omdat de 

vader het kind vergezeld dat er sprake is van een uitzonderlijke band. Het verblijfsrecht van het kind 

hoeft tevens niet in het gedrang te komen door de afwezigheid van de vader. Het is aan de ouders van 

het kind/de kinderen om in het belang van het kind te beslissen waar het best verbleven kan worden en 

hoe zij de contacten met het kind/de kinderen verder wensen te organiseren nadat betrokkene het land 

heeft verlaten. 

Betrokkene vroeg gezinshereniging aan met zijn minderjarige dochter met wie hij tevens samenwoont P. 

D.S. M. met de Spaanse nationaliteit. Dit werd echter geweigerd op 09.07.2019 en een bijlage 20 werd 

afgeleverd. 

Betrokkene verklaart geen medische problemen te hebben. Een schending van de artikelen 3 en 8 

EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13. 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan:  

□ Artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken. 

Er bestaat een risico op onderduiken:  

5° Betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk of een andere lidstaat dat noch 

opgeheven, noch opgeschort werd. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van 8 jaar dat hem betekend werd op 

14.09.2016. Gezien betrokkene geen gevolg geeft aan het verblijfsverbod dat hem werd opgelegd, 

kunnen we besluiten dat een vrijwillige uitvoering van het bevel uitgesloten is. 

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat op 14 september 2016 aan verzoeker 

een inreisverbod van acht jaar werd opgelegd, dat hem uitdrukkelijk het verblijf op het Belgische 

grondgebied (en het Schengengrondgebied) verbiedt. Voormeld inreisverbod is tot op heden niet 

opgeheven of opgeschort, noch door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), noch 

door het bevoegde bestuur. Het inreisverbod is bijgevolg nog steeds geldig. Verzoeker betwist dit niet. 
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De Raad dient erop te wijzen 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). Aangezien de vernietiging van het bestreden bevel 

geen invloed kan hebben op het inreisverbod van 14 september 2016 en de onrechtmatige 

verblijfstoestand van verzoeker, rijst de vraag of verzoeker blijk geeft van het rechtens vereist wettig 

belang. Ter terechtzitting wordt aan verzoekers advocaat gevraagd of er sprake is van een wettig 

belang, aangezien verzoeker het voorwerp uitmaakt van een geldig inreisverbod. Verzoeker volhardt in 

zijn betoog wel degelijk belang te hebben bij het onderhavige beroep. Hij licht dit belang echter niet 

verder toe. 

 

Verzoeker beoogt met het onderhavige beroep, tegen het bevel om het grondgebied te verlaten, 

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 van 14 september 2016. 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 het bestreden bevel 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. 

 

 Er dient te worden vastgesteld dat verzoeker niet over het rechtens vereiste wettig belang beschikt. 

 

Het beroep is bijgevolg onontvankelijk. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen februari tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 

  

 


