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 nr. 106 672 van 12 juli 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 26 maart 2013 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing  

van 19 maart 2013 houdende het bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en 

vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

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 30 mei 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. SAMPERMANS i.o.v 

advocaat Luc BIJNENS verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat Edda MATTERNE die 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 maart 2013 werd hij bevolen om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding 

met het oog op verwijdering, onder bijlage 13septies. 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering. 

In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie, 

Wordt aan 

de genaamde Arslan. Currhur. geboren te Turiuca, op 12.01.1991 die de Turkse nationaliteit heeft, het 

bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de volgende 

Staten : 
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Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië*3’, tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naartoe te begeven 

Het bevel om het grondgebied te verlaten gaat gepaard met een inreisverbod, dat krachtens artikel! 3, 

eerste lid, 9° van de wet van 15 december 1980 wordt uitgevaardigd. 

Krachtens artikel 7 van de wet van 15 december 1980 wordt een beslissing tot verwijdering om de 

volgende redenen voor een onderdaan van een derde land genomen : 

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

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

derde land die 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 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. 

E] Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 19B0 kan de onderdaan van een 

derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de maatregel 

strikt noodzakelijk is. 

Ei artikel 74/14 §3, 4“: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

REDEN VAN DE BESLISSING ; 

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

reglementeringen niet 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten, hem 

betekend op 29/01/2013 

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 met Denemarken, Duitsland, 

Estland, Finland, Frankrijk Griekenland, Hongarije, Ijsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, 

Tsjechië, Zweden en Zwitserland, om de volgende reden ; 

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 grond gebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

Bovendien werd aan betrokkene reeds een bevel om hot grondgebied te verlaten afgeleverd 

    

■ Betrokkene heeft op 21/11/2012 een regularisatieaanvraag ingediend op basis van artikel 9 bis van de 

wet van 15/12/1980. Deze werd onontvankelijk verklaard op 15/01/2013. Deze beslissing is op 

29/01/2013 aan betrokkene betekend met een bevel om uiterlijk op 27/02/2013 het grondgebied te 

verlaten 

Betrokkene werd op 29/01/2013 door de gemeente van Genk geïnformeerd over de betekenis van een 

bevel om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in 

het kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden 

van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( 

Belgisch Staatsblad 16 juni 2011) 

Betrokkene is nu aangetroffen in onwettig verblijf, het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal 

geven aan een nieuwe beslissing. 

Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene te dien einde opgesloten 

te worden, aangezien zijn/haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden ; 

Het is noodzakelijk om betrokkene ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden om 

hem/haar aan boord te laten gaan van de eerst volgende vlucht met bestemming Turkije. 

IS In uitvoering van artikel 74/11, §1, tweede lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de 

beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van 3 jaar maximum drie jaar omdat: 

- 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

REDEN VAN DE BESUSSING : 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten, hem 

betekend op 29/01/2013. Er werd niet voldaan aan de terugkeerverplichting…“ 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan: 
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“Het eerste middel is gebaseerd op de schending van Artikel 5 van Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG, 

evenals schending van artikel 74/13 Vreemdelingenwet, waardoor verwerende partij wordt verplicht om 

bij een uitwijzingsbeslissing onder andere rekening te houden met de gezondheidstoestand van de 

betrokkene. Doordat verwerende partij met geen woord rept over de gezondheidstoestand van 

verzoeker en hiermee geen rekening houdt en alsdan de terugkeerrichtlijn schendt, te meer daar 

voormeld artikel rechtstreekse werking heeft en werd omgezet in het Belgische recht via artikel 74/13 

Vreemdelingenwet. Terwijl verwerende partij rekening moet houden met alle elementen van het dossier, 

inzonderheid de medische toestand van verzoeker, waaruit blijkt dat verzoeker besmet zou zijn met 

tuberculose, evenals een ernstige depressie heeft. 

Toelichting 

In een recent arrest besliste het Hof van Beroep van Brussel (Kamer van Inbeschuldigingstelling) dat de 

overheid bij het geven van een bevel om het grondgebied te verlaten met een beslissing tot 

vrijheidsberoving rekening moet houden met de gezondheidstoestand van de vreemdeling. Artikel 5 van 

Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG verplicht staten om bij een uitwijzingsbeslissing onder andere rekening 

te houden met de gezondheidstoestand van de betrokkene. Dit artikel heeft rechtstreekse werking en 

werd onlangs ook omgezet in het Belgische recht, via artikel 74/13 Vreemdelingenwet. Verwerende 

partij verschaft geen enkele informatie in verband met de voortzetting van de onontbeerlijke, regelmatige 

opvolging en behandeling van de ziekte in het gesloten centrum. Verzoeker werd zeer recentelijk 

onderzocht door X, dewelke sterke vermoedens heeft dat verzoeker tuberculose heeft opgelopen. Het 

spreekt dan ook voor zich dat verzoeker onmogelijk in een gesloten centrum kan blijven zonder enige 

vorm van behandeling, noch mantelzorg. Dr. Milly Thoolen stelt zelfs dat indien er geen behandeling 

komt, verzoeker een gevaar voor de volksgezondheid zou betekenen. Er is voorts ernstige deterioratie 

mogelijk evenals overlijden. Verzoeker dient dan ook vrijgelaten te worden met het oog op verder 

onderzoek en behandeling. Verzoeker is bovendien in de onmogelijkheid om te reizen. Het is niet wettig 

om verzoeker met tuberculose op een vliegtuig te zetten met oog op repatriëring. Verzoeker is ziek en 

kan niet gerepatrieerd worden, zodanig dat geen verwijdering kan gebeuren. Om dezelfde reden is dan 

ook een verwijderingsmaatregel onmogelijk, zodanig dat verzoeker om die reden niet onverwijld kan 

teruggeleid worden naar de grens, zodat er in casu geen sprake is van enkel een opsluiting voor een 

termijn die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel tot terugleiding, zoals bepaald in de 

Vreemdelingenwet. Het middel is bijgevolg gegrond.” 

 

2.1.2. Verzoeker werpt op dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met zijn medische 

toestand. Hij legt een standaard medisch getuigschrift voor dat dateert van 20 maart 2013, waarbij de 

behandelende arts stelt dat verzoeker mogelijk besmet is met tuberculose. 

Verzoeker kan niet dienstig artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG inroepen, gezien die 

bepaling is omgezet in artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980. 

 

De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van een beslissing kon beschikken. Het bestuur 

kon op het moment van het tot stand komen van de bestreden beslissing geen rekening houden met het 

standaard medisch getuigschrift dat verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift, gezien dit stuk dateert van 

de dag nadat de bestreden beslissing werd genomen. Dit stuk kunnen derhalve niet dienstig worden 

aangevoerd. (cf. RvS 1 september 1999, nr. 81.172, RvS 19 november 2002, nr. 112.681) 

 

Verzoeker geeft niet aan een medische problematiek ter kennis van de verwerende partij te hebben 

gebracht, zodat zijn kritiek dat geen rekening werd gehouden met zijn medische toestand in de 

motivering van de bestreden beslissing niet dienstig is. 

 

Waar verzoeker pleit voor een vrijlating omwille van zijn medische problematiek, dient de Raad op te 

merken dat de zij niet bevoegd is om zich uit te spreken over de wettigheid van de administratieve 

vrijheidsberoving. Gelet op de exclusieve bevoegdheid die aan de raadkamer van de correctionele 

rechtbank bij artikel 71 en 72 van de vreemdelingenwet wordt toegekend om uitspraak te doen over de 

wettigheid van de maatregel tot administratieve vrijheidsberoving, is de Raad niet bevoegd daaromtrent 

uitspraak te doen. 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan: 

 

“Het tweede middel is gebaseerd op de schending van artikel 8 EVRM. Doordat verwerende partij geen 

rekening houdt met het feit dat verzoeker een gezin vormt met zijn moeder, broers en zussen en alsdan 
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het recht op familie- en gezinsleven van verzoeker miskent. Terwijl artikel 8 EVRM bepaalt dat geen 

inmenging van het openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de 

wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale 

veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Een maatregel tot verwijdering en detentie 

schendt alsdan artikel 8 EVRM. Dat verzoeker aldus het recht heeft om van een familie- en gezinsleven 

in de zin van artikel 8 EVRM te genieten. 

Toelichting 

Dat in casu verwerende partij zich niet heeft vergewist van alle feitelijke omstandigheden terzake. 

Aangezien verzoeker een gezin vormt in België en in zijn herkomstland geen familie meer heeft en 

aldaar in de marginaliteit zal geraken wegens financiële problemen. Dat verwerende partij zich in 

kwestieuze zaak niets aangetrokken heeft van al deze onderdelen; Uit de stukken van het dossier blijkt 

dat verzoeker wel degelijk een gezin vormt in België en in zijn herkomstland geen familie meer heeft. De 

bestreding beslissing schendt dan ook artikel 8 EVRM, evenals het zorgvuldigheidsbeginsel. Een 

maatregel tot detentie en verwijdering schendt alsdan artikel 8 EVRM. Dat verzoeker aldus het recht 

heeft om van een familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM te genieten. Dat het middel 

bijgevolg ernstig is;” 

 

2.2.2. Verzoeker stelt dat de verwerende partij geen rekening houdt met zijn gezinsleven in het Rijk, 

waar hij een gezin zou vormen met zijn moeder, haar nieuwe vriend, en zijn broers en zussen. Hij 

betoogt dat uit de gegevens beschikbaar aan het bestuur blijkt dat hij geen familie meer heeft in zijn land 

van herkomst. Hij stelt dat zijn verwijdering van het grondgebied een niet-toegestane inmenging zou 

inhouden op zijn recht op een gezins- en privéleven. Hij verklaart ten laste te zijn van zijn moeder, geen 

eigen inkomsten te hebben en in het land van herkomst in de marginaliteit te zullen belanden omwille 

van financiële problemen. 

 

Artikel 8 EVRM kan niet zo worden geïnterpreteerd dat het voor een staat een algemene verplichting 

inhoudt om door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te 

respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan. (EHRM, 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. The Netherlands, § 39). 

 

Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing een ongerechtvaardigde inmenging zou vormen in zijn 

gezinsleven. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft verduidelijkt dat bij de vraag of er daadwerkelijk 

sprake is van een inmenging in het privé- en/of familie- en gezinsleven moet nagezien worden of de 

vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 

een voortgezet verblijf. 

 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM. In dit geval moet er volgen 

het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de Staat om het recht op privé- 

en/of gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM, 28 november 1 996, Ahmut v. United 

Kingdom, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. The Netherlands, § 36) dit 

geschiedt aan de hand van een fair balance-toets. 

 

Teneinde de omvang van de verplichting die voor de Staat uit artikel 8, eerste lid van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens voortvloeit te bepalen, dient in de eerste plaats te worden 

nagegaan of er hinderpalen worden aangevoerd voor het uitbouwen of verderzetten van een normaal en 

effectief gezinsleven elders. Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld, zal er geen sprake 

zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM.  

 

De bestreden beslissing houdt geen beëindiging van een rechtmatig verkregen verblijf in. Verzoeker 

verblijft illegaal op het grondgebied van het Rijk. Hij verklaart zelf naar België te zijn gereisd met het 

oogpunt om zich te hereniging met zijn moeder en broers en zussen, wetende dat hij, omwille van het 

feit dat hij meerderjarig is, niet in aanmerking komt voor gezinshereniging. 

 

Hij diende een aanvraag om machtiging tot verblijf in bij toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet die onontvankelijk werd verklaard omwille van een gebrek aan buitengewone 

omstandigheden. Op 29 januari 2013 werd verzoeker bevolen om het grondgebied te verlaten. Tegen 

die beslissingen diende hij een niet-schorsend beroep in bij de Raad. 
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Verzoeker meent dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met het bestaan van zijn 

gezinsleven bij het nemen van de beslissing tot vasthouding en tot verwijdering. Hij voert aan dat hij een 

kerngezin vormt met zijn moeder en zij broers en zussen, en legt ter staving overschrijvingen via 

Western Union voor. Hij legde hierbij dezelfde bewijzen van financiële afhankelijkheid voor als bij het 

inleidend verzoekschrift. Bij zijn aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet heeft 

verzoeker reeds geargumenteerd een gezinsleven te leiden in het Rijk. 

 

In de beslissing waarbij die aanvraag onontvankelijk werd verklaard, werd verzoeker er reeds op 

gewezen dat het feit dat hij bij zijn moeder verblijft en dat zij in staat is om hem te onderhouden, hem 

niet vrijstelt van de verplichting om de aanvraag in te dienen vanuit zijn land van herkomst. Hij werd 

bevolen om het grondgebied ter verlaten en ingelicht over de betekenis van dat bevel. 

 

De bestreden beslissing is gesteund om het feit dat hij geen gevolg heeft gegeven aan dat bevel binnen 

de toegelaten termijn. 

 

Het feit dat hij een beroep tot schorsing van tenuitvoerlegging en nietigverklaring indiende doet hier 

geen afbreuk aan. Geen enkele wetsbepaling stelt een schorsende werking van een dergelijk beroep 

voorop.  

 

Gelet op het feit dat de bestreden beslissing voortvloeit uit de beslissing waarbij werd geoordeeld dat 

het in het huidig verzoekschrift voorgesteld gezinsleven hem niet vrijstelt van de voorwaarde om tijdelijk 

terug te keren naar zijn land van herkomst om van daaruit zijn aanvraag in de dienen, en uit het feit dat 

verzoeker geen gevolg gaf aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat daarmee samenging, is het 

argument dat verwerende partij geen rekening heeft gehouden met dit gezinsleven bij het voorliggende 

bevel om het grondgebied te verlaten, niet dienend. Verzoeker was bovendien op de hoogte van die 

redenen. 

 

In het licht van die omstandigheden, waarbij het bestuur reeds had geoordeeld dat het voorgestelde 

gezinsleven een terugkeer naar het land van herkomst geenszins in de weg staat, maakt hij niet 

duidelijk waarom hij meent dat de bestreden beslissing een uitdrukkelijke motivering diende te bevatten 

hieromtrent. De redenen die artikel 8 EVRM raken en die verband houden met de bestreden beslissing 

waren aan verzoeker reeds bekend. 

 

Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest 

Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige 

kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 de la Convention sans que 

soit démontrée 1’existence d'éléments supplémen-taires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux" (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten 

zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn 

dan de gewone affectieve banden) . Bij de beoordeling of er al dan niet een gezinsleven bestaat moet 

rekening worden gehouden met alle indicaties die de verzoekende partij dienaangaande aanbrengt, 

zoals bv. het samenwonen, de financiële afhankelijkheid van het meerderjarig kind ten aanzien van zijn 

ouder, de afhankelijkheid van de ouder ten aanzien van het meerderjarig kind, de reële banden tussen 

ouder en kind.  

 

Het feit dat hij in het Rijk bij zijn moeder verbleef en dat zij hem geld overmaakte via Western Union toen 

hij nog in het land van herkomst verbleef, vormt op zich niet voldoende bewijs dat hij dermate afhankelijk 

is van het ouderlijk gezin, dat een schending van artikel 8 EVRM voorhanden is. De overschrijvingen 

van 28 september 2012, 18 september 2012 en 26 juni 2012 en de respectievelijke bedragen getuigen 

niet van voldoende regelmatigheid en zijn niet dermate hoog dat zij de volledige financiële 

afhankelijkheid aantonen. Bovendien is de bestemming van die gelden hiermee niet aangetoond. 

 

Ook in de hypothese dat het gezin van zijn moeder en haar nieuwe vriend in België zijn kerngezin in de 

zin van artikel 8 EVRM hebben gevormd, maakt hij met zijn betoog niet aannemelijk dat het opgelegde 

inreisverbod als zodanig een hinderpaal zou betekenen voor het leiden van een effectief gezinsleven 

elders. Verzoeker is meerderjarig en zijn moeder verblijft sinds 4 juli 2011 in het Rijk, zoals blijkt uit het 

uittreksel van het Rijksregister. Verzoeker verbleef in de periode voorafgaand aan zijn aanvraag in het 

land van herkomst, terwijl zijn moeder in België verbleef, zodat hij al een geruime periode zonder zijn 

moeder in het land van herkomst verbleef. Bovendien maakt dit zijn verklaring dat, hij geen familieleden 
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heeft in het land van herkomst, en tegelijkertijd niet in staat zou zijn om zonder het kerngezin waarvan 

hij deel zou uitmaken in het Rijk, in het land van herkomst te verblijven, niet aannemelijk. 

 

Waar verzoeker verklaart geen familie te hebben in het land van herkomst, heeft de verwerende partij 

hem in de beslissing van 15 januari 2013 reeds toegelicht dat hij deze bewering dient te staven indien hij 

zich op dergelijke omstandigheden went te beroepen. Hij stelt dat dit zou blijken uit het administratief 

dossier, doch zijn bewering vindt daarin geen steun. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel. 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf juli tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. L. JANS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

L. JANS M. MILOJKOWIC 

 


