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 nr. 142 460 van 31 maart 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Senegalese nationaliteit te zijn, op 7 oktober 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en de beslissing houdende het opleggen van een 

inreisverbod van 23 september 2014. 

 

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 20 november 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 december 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat D. ANDRIEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat E. MATTERNE 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 minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding neemt op 23 september 2014 een beslissing tot afgifte van een 

inreisverbod (bijlage 13sexies). Deze beslissing wordt op 30 september 2014 aan verzoekende partij ter 

kennis gebracht. Deze eerste bestreden beslissing luidt als volgt:  

 

“Aan de heer, […] wordt inreisverbod voor 2 jaar opgelegd,  

[…]  
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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.  

[…].  

De beslissing tot verwijdering van 23/09/2014 gaat gepaard met dit inreisverbod. […]  

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

 

X artikel 74/11, §1, tweede lid, gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van 

twee jaar omdat:  

X1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of;  

[…] 

Betrokkene vroeg in 26.04.2010 tevergeefs een visum voor kort verblijf in België aan. Op niet nader 

bepaald tijdstip en op onbekende wijze reisde hij toch naar België en diende op 15.12.2009 een 

regularisatieaanvraag in op basis van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980. Deze werd onontvankelijk 

verklaard op 30.06.2011. De stad Antwerpen liet weten dat zij betrokkene op 19.07.2011 uitnodigden 

om betekening te krijgen van de beslissing inzake zijn humanitaire regularisatieaanvraag, maar dat hij 

niet opdaagde en naliet enig bericht te geven. Op 22.09.2014 is betrokkene door de politie van 

Antwerpen aangetroffen in illegaal verblijf. In die zin bestaat er een risico op onderduiken. Om deze 

redenen wordt aan betrokkene in toepassing van art. 74/11, §1, 2°, van de wet van 15.12.1980 een 

inreisverbod met een termijn van twee jaar opgelegd.  

 

MOTIF DE LA DECISION :  

.[…] »  

 

1.2. Ook neemt dezelfde gemachtigde op die dag een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Deze 

beslissing wordt op 30 september 2014 aan verzoekende partij ter kennis gebracht. Deze tweede 

bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

 “Aan de heer […] . wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, 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. […]  

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN:  

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende 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 en/of vaststellingen: Artikel 7, alinea 1: 1° 

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

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder geldig paspoort. Artikel 74/14: Betrokkene 

vroeg in 26.04.2010 tevergeefs een visum voor kort verblijf in België aan. Op niet nader bepaald tijdstip 

en op onbekende wijze reisde hij toch naar België en diende op 15.12.2009 een regularisatieaanvraag 

in op basis van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980. Deze werd onontvankelijk verklaard op 

30.06.2011. De stad Antwerpen liet weten dat zij betrokkene op 19.07.2011 uitnodigden om betekening 

te krijgen van de beslissing inzake zijn humanitaire regularisatieaanvraag, maar dat hij niet opdaagde en 

naliet enig bericht te geven. Op 22.09.2014 is betrokkene door de politie van Antwerpen aangetroffen in 

illegaal verblijf. In die zin bestaat er een risico op onderduiken.  

 

MOTIF DE LA DÉCISION ET DE L’ABSENCE D’UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE :  

[…].  

 

Terugleiding naar de grens  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

De betrokkene zal worden teruggeleid naar de grens in toepassing van volgende artikel(en) van de wet 

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

verwijdering van vreemdeling en volgende feiten: 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 
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uitzondering van de grens van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2, om de volgende 

reden : 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 van de staten die het 

Schengenacquis ten volle toepassen2, om de volgende reden : Betrokkene verblijft op het 

Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de reglementeringen niet. Betrokkene 

vroeg in 26.04.2010 tevergeefs een visum voor kort verblijf in België aan. Op niet nader bepaald tijdstip 

en op onbekende wijze reisde hij toch naar België en diende op 15.12.2009 een regularisatieaanvraag 

in op basis van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980. Deze werd onontvankelijk verklaard op 

30.06.2011. De stad Antwerpen liet weten dat zij betrokkene op 19.07.2011 uitnodigden om betekening 

te krijgen van de beslissing inzake zijn humanitaire regularisatieaanvraag, maar dat hij niet opdaagde en 

naliet enig bericht te geven. Op 22.09.2014 is betrokkene door de politie van Antwerpen aangetroffen in 

illegaal verblijf. Gezien betrokkene manifest de reglementeringen niet respecteert, bestaat er een risico 

op onderduiken in de zin van artikel 74/14 §3, 1° van de wet van 15/12/1980 zodat een gedwongen 

tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is.  

 

Reconduite à la frontière  

MOTIF DE LA DECISION :  

[…]  

 

Vasthouding  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

De beslissing tot vasthouding wordt genomen in toepassing van volgende 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: Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient 

de betrokkene te dien einde opgesloten te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet 

onmiddellijk kan uitgevoerd worden ; Gezien betrokkene niet in bezit is van identiteitsdocumenten, is het 

noodzakelijk hem ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken op te sluiten ten einde een 

doorlaatbewijs te bekomen van zijn nationale overheden. Betrokkene vroeg in 26.04.2010 tevergeefs 

een visum voor kort verblijf in België aan. Op niet nader bepaald tijdstip en op onbekende wijze reisde 

hij toch naar België en diende op 15.12.2009 een regularisatieaanvraag in op basis van artikel 9bis van 

de wet van 15/12/1980. Deze werd onontvankelijk verklaard op 30.06.2011. De stad Antwerpen liet 

weten dat zij betrokkene op 19.07.2011 uitnodigden om betekening te krijgen van de beslissing inzake 

zijn humanitaire regularisatieaanvraag, maar dat hij niet opdaagde en naliet enig bericht te geven. Op 

22.09.2014 is betrokkene door de politie van Antwerpen aangetroffen in illegaal verblijf. In die zin 

bestaat er een risico op onderduiken.  

 

Maintien  

MOTIF DE LA DECISION :  

[…]” 

 

1.3. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid die verzoeker had ingediend tegen 

deze twee beslissingen werd door de Raad verworpen bij arrest nr. 130 760 van 2 oktober 2014. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 71, eerste 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)  kan de vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving 

genomen met toepassing van artikel 7, tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift 

neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van 

de plaats waar hij werd aangetroffen. In zoverre de vordering ook gericht is tegen de beslissing tot 

vrijheidsberoving, moet worden vastgesteld dat de Raad ter zake geen rechtsmacht heeft en de 

vordering in zoverre onontvankelijk is. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. De door verzoeker aangevoerde onderdelen van het enig middel zijn afgeleid uit de schending van 

de artikelen 1, 7, 62, 74/11 en 74/14 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) en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Ze luiden als volgt: 
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« • Premier grief. 

Suivant l'article 74/11 de la loi, «La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes 

les circonstances propres à chaque cas... » 

Suivant la directive retour, « Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour 

irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. 

Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de 

la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique 

que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu'ils 

utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c'est-à-dire les décisions de retour et, le 

cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement, les États 

membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l'ensemble des dispositions 

applicables de la présente directive » (considérant 6). 

Le devoir de minutie ressortit aux principes généraux de bonne administration et oblige l'autorité à 

procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de 

décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse prendre sa 

décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments 

utiles à la résolution du cas d'espèce (arrêt n° 216.987 du 21.12.2011). 

Ce principe général et ces dispositions supranationales et légales imposent à la partie adverse une 

véritable obligation prospective d'examen global du cas avant de statuer. 

La partie adverse commet une erreur manifeste sur l'identité de Monsieur [S.]. La décision d'interdiction 

d'entrée sur le territoire n'est pas prise en vertu de considérations propres au requérant. Tous les 

éléments n'ont pas été appréciés correctement. 

A la lecture du dossier administratif, des erreurs flagrantes et approximations sont à soulever. La partie 

adverse a manifestement mélangé l'identité de plusieurs personnes et en attribuant au requérant une 

identité qui n'est pas la sienne. Par conséquent, des décisions que ne lui étaient pas destinées, lui ont 

été infligées. 

Or, la demande de visa pour court séjour a été introduite avec l'identité de « [S.] Ndongo né le 

02.08.1977 ». La demande 9bis a été introduite avec une carte consulaire qui mentionne l'identité de « 

[S.] Ndongo né le 7.08.1976 ». L'identité du requérant est « Ndongo [S.] né le 12.01.1976 ». 

Lors de son interception le 23 septembre 2014 par la police d'Anvers, le requérant donne son nom ainsi 

que son adresse. On lui attribue immédiatement l'identité de « [S.] Ndongo né le 2 août 1977 » ayant 

résidé à la même adresse. 

On lui notifie alors trois décisions. Le requérant signe l'interdiction d'entrée en précisant sa propre date 

de naissance : « [S.] Ndongo né le 12.01.1976 ». En ne soulevant pas cette mention, la partie commet 

une erreur manifeste et n'a pas agi de façon prudente. Des recherches supplémentaires auraient dû être 

effectuées directement au vu de la signature du requérant. 

En outre, au centre fermé de Vottem, le requérant signale qu'il y a une erreur sur la personne. Le 26 

septembre 2014, une recherche est effectuée sur l'identité de « [S.] Ndongo né le 12.01.1966 ». Encore 

une fois, il ne s'agit pas du requérant. La recherchée pouvait donc pas aboutir à urreorrect résultat.  

Une seconde demande d'identification a été effectuée le 29 septembre 2014 avec la correcte identité du 

requérant « [S.] Ndongo né le 12.01.1976 ». La partie adverse ne pouvait donc pas continuer à persister 

sur le fait que les décisions notifiées au requérant lui sont bien destinées. 

L'interdiction d'entrée de deux ans est motivée par des considérations étrangères à la personne du 

requérant et est constitutive d'erreur manifeste. Elle ne peut être tenue pour légalement et 

adéquatement motivée au regard des articles 74/11 et 62 de la loi du 15 décembre 1980. 

  

• Deuxième grief 

Selon l'article 74/11 de la loi : La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les 

circonstances propres à chaque cas. 

Outre l'erreur sur la personne, l'interdiction d'entrée n'a pas été prise en tenant compte de toutes les 

circonstances spécifiques. En l'espèce, la décision applique l'interdiction d'entrée pour une durée de 

deux ans, mais ne contient aucune motivation particulière quant au choix de la sanction ; elle opte pour 

une peine sévère, sans préciser la raison qui a guidé son choix, pas plus que le rapport entre la gravité 

des faits et la sanction infligée (en matière disciplinaire : Cons. État (8e ch., prés., réf.), 29 sept. 2005, 

Ad. publ. mens., 2005, p. 193 ; Cons. État (6e ch., prés., réf.), 14 mai 2002, Adm. publ. mens., 2003, p. 

122 ; n° 93.962 du 14 mars 2001). 

Par conséquent, la décision n'est ni légalement ni adéquatement motivée au vu de l'article 74/11 et 62 

de la loi 15.12.1980. 

• Troisième grief. 
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Selon l'article 74/14 §1 de la loi de 1980 : «La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours 

pour quitter le territoire. » 

Selon le § 3 de l'article 74/14 : « Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand : 

I ° il existe un risque de fuite (...) » 

Selon l'article 1er, 11° : «le risque de fuite : le fait qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une 

procédure d'éloignement présente un risque actuel et réel de se soustraire aux autorités. Pour ce faire, 

le ministre ou son délégué se base sur des éléments objectifs et sérieux; ». 

La motivation de l'ordre de quitter est en partie fondée sur l'article 74/14 §3, 1°. Il existerait un risque de 

fuite dans le chef de l'intéressé. Or, le risque de fuite n'est pas justifié par « des éléments sérieux » et le 

requérant ne présente pas un risque « réel ». 

La décision s'est prise compte tenu des éléments qui suivent: «Le 26.04.2010 l'intéressé a demandé un 

visa pour un court séjour en Belgique. Cette demande lui a été refusée. Il est arrivé en Belgique à un 

moment inconnu et d'une manière inconnue et a introduit le 15.12.2009 une demande de séjour basé 

sur rarticle 9bis de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 30.06.2011. La 

ville d'Anvers a signalé à l'OE avoir convoqué l'intéressé pour prendre connaissance le 19.07.2014 de la 

décision concernant sa demande de régularisation. L'intéressé ne s'est jamais présenté et n'a pas 

donné un message. Le 22.09.2014 il a été intercepté parla police d'Anvers en séjour illégal. Dans ce 

sens il existe un risque de fuite. » 

II est reproché au requérant de ne s'être jamais présenté aux convocations. Ce dernier n'a pourtant 

jamais rien demandé sur le territoire belge. La demande 9bis a été introduite par le cousin du requérant, 

homonyme, établi à la même adresse et chez le même membre de la famille. Celui-ci étant sans 

réponse, il est parti en Italie où il a obtenu un titre de séjour (pièce 4). Il s'agit bien là du « [S.] Ndongo 

né le 7.08.1976 ». 

Le requérant vit chez un membre de sa famille à Anvers. Ce dernier atteste que « [S.] Ndongo né le 

07.08.1976» est venu en 2009 chez lui (pièce 5). 

Par conséquent, l'ordre de quitter le territoire est constitutif d'erreur manifeste et n'est pas légalement 

motivé au regard des articles 1,7, 62 et 74/14 de la loi. » 

 

3.2. De middelonderdelen zijn dus grotendeels gestoeld op het uitgangspunt dat er sprake zou zijn van 

een persoonsverwarring en dat de verwerende partij zich dus heeft bezondigd aan een manifeste 

beoordelingsfout door niet de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen omtrent zijn identiteit. 

 

3.3. Verzoeker stelt dat, terwijl hem wordt verweten zich nooit tot het gemeentebestuur te hebben 

gewend om de beslissing met betrekking tot zijn regularisatieaanvraag op te halen, hij nooit een 

dergelijke aanvraag heeft ingediend. De aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet zou door zijn neef zijn ingediend die dezelfde naam N.S. draagt en op 

hetzelfde adres verbleef bij hetzelfde familielid. Verzoeker tracht dit te staven door toevoeging van twee 

stukken, met name een Italiaanse verblijfskaart van de persoon met dezelfde naam N.S. en een 

verklaring van de heer S.A. die stelt dat de heer N.S. hem in 2009 in Antwerpen heeft bezocht.  

 

Verzoeker maakt met deze stukken echter niet aannemelijk dat hij niet de persoon was die op 15 

december 2009 een verblijfsmachtiging aanvroeg. Integendeel.  

 

Wanneer verzoeker, zoals in casu de verwerende partij verwijt een manifeste vergissing te hebben 

begaan omtrent zijn identiteit, komt het in de eerste plaats aan hemzelf toe om met concrete elementen 

het tegendeel te bewijzen. De opsomming die hij in zijn verzoekschrift geeft van onzorgvuldigheden die 

naar zijn mening zouden zijn begaan, volstaat daartoe uiteraard niet.  Zoals de verwerende partij het 

terecht stelt kan hij ter zake duidelijkheid scheppen over zijn identiteit door het voorleggen van een 

document dat een en ander onmiskenbaar aantoont. Hij blijft echter in gebreke dit te doen. Hij toont dus 

niet aan dat de gemachtigde op basis van onzorgvuldige feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze 

zijn identiteit heeft vastgesteld en tot de bestreden beslissingen is gekomen.  

 

De middelen zijn dus niet gegrond in de mate dat zij vertrekken vanuit het foutieve uitgangspunt dat er 

sprake zou zijn van een persoonsverwarring.  

 

3.4. Verder stelt verzoeker dat er een schending is van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, omdat 

geen rekening werd gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval. 

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende omtrent het inreisverbod: 
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“§ 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. 

(…)”.  

 

Verzoekers grief gaat uit van een verkeerde of onvolledige lezing van de bestreden beslissing. Immers, 

in het bestreden inreisverbod wordt het volgende gemotiveerd over de duur van het inreisverbod: 

 

“Betrokkene vroeg in 26.04.2010 tevergeefs een visum voor kort verblijf in België aan. Op niet nader 

bepaald tijdstip en op onbekende wijze reisde hij toch naar België en diende op 15.12.2009 een 

regularisatieaanvraag in op basis van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980. Deze werd onontvankelijk 

verklaard op 30.06.2011. De stad Antwerpen liet weten dat zij betrokkene op 19.07.2011 uitnodigden 

om betekening te krijgen van de beslissing inzake zijn humanitaire regularisatieaanvraag, maar dat hij 

niet opdaagde en naliet enig bericht te geven. Op 22.09.2014 is betrokkene door de politie van 

Antwerpen aangetroffen in illegaal verblijf. In die zin bestaat er een risico op onderduiken. Om deze 

redenen wordt aan betrokkene in toepassing van art. 74/11, §1, 2°, van de wet van 15.12.1980 een 

inreisverbod met een termijn van twee jaar opgelegd.” 

 

Stellen dat niet werd gemotiveerd omtrent de duur van twee jaar die aan het inreisverbod kleeft, is dan 

ook niet correct. Verzoeker toont verder ook op geen enkele wijze aan dat de motivering die 

desbetreffend werd gegeven niet afdoende zou zijn in het licht van de vereiste dat rekening moet 

worden gehouden met de specifieke omstandigheden van zijn geval. Hij maakt, ten slotte, evenmin 

aannemelijk met welke elementen dan ten onrechte geen rekening zou zijn gehouden. Een schending 

van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet is niet aangetoond.  

 

Geen van de aangevoerde middelonderdelen zijn gegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig maart tweeduizend vijftien 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 

 


