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 nr. 164 246 van 17 maart 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 27 november 2015 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 14 november 2015 tot afgifte 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 februari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. HASOYAN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 14 november 2015 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte 

van een inreisverbod. Deze beslissing wordt thans bestreden en is gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan de heer, die verklaart te heten: 

naam: A(…) 

voornaam: G(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Armenië 
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wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

 

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 14/11/2015 gaat gepaard met dit inreisverbod. verwijdering betekend  

 

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: 

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

■ 1 ° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

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

 

Betrokkene heeft een bevel om het Grondgebied te Verlaten dat hem betekend werd op 05/03/2015. 

Deze vorige beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verblijfsadres 

 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid: 

■ voor het vrijwillig vertrek is geen enkele termijn toegestaan en/of 

■ een vroegere beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd 

 

De vader en zijn moeder van betrokkene verblijven in België. Echter, de verwijdering van betrokkene is 

niet disproportioneel met het oog op het recht op familiaal leven en impliceert geen beëindiging van de 

familiale relaties maar louter een eventuele tijdelijke verwijdering die op zich geen ernstig nadeel vormt. 

Immers zijn vader en zijn moeder kunnen zich begeven naar Armenië. We kunnen dus concluderen dat 

een terugkeer naar Armenië geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. 

 

Betrokkene heeft meerdere aanvragen tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15/12/1980 

ingediend. Deze aanvragen werden geweigerd. Deze beslissingen zijn aan betrokkene betekend. 

Volgens de arts van DVZ houdt een terugkeer naar Armenië geen schending van artikel 3 van het 

EVRM in. 

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op al deze elementen 

en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel.“ 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt de verzoekende partij de schending op van de materiële motiveringsplicht, 

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), artikel 3, punt 7 van 

de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: Richtlijn 2008/115/EG) en de 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van de die van de administratieve overheid. 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijke toezicht enkel bevoegd na te gaan of  deze overheid bij 

haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en zij 

op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624; RvS 29 oktober 2002, nr. 111.954). 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Art. 74/11, 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 : 

1° 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; 

2° de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie uitsluitend heeft 

aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op    verblijf in het Rijk 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. 

§ 2. De minister of zijn gemachtigde onthoudt zich er van een inreisverbod op te leggen wanneer hij het 

verblijf van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 61/3, § 3, of 61/4, § 2 beëindigt, 

onverminderd § 1, tweede lid, 2°, op voorwaarde dat hij geen gevaar vormt voor de openbare orde of 

nationale veiligheid. De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een 

inreisverbod in individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen. 

§ 3. Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend. Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op 

internationale bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.” 

Art. 71/11 vrw. bepaalt aldus dat de duur van het inreisverbod vastgesteld wordt door rekening te 

houden met specifieke omstandigheden van elk geval. 

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

gevallen zoals o.a. indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of indien een 

vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, 1° en 2° van de vreemdelingenwet vormt de juridische grondslag van de 

bestreden beslissing. 

Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek gevoerd naar de concrete situatie van 

verzoeker. 

Uit het administratief dossier van verzoeker en de bijgebrachte actuele medische stukken blijkt immers 

dat verzoeker zijn ouders nl. Dhr. A(…) K(…), geboren te (…) (Armenië) op (…), met de Armeense 

nationaliteit en zijn echtgenote mevr. A(…) D(…), geboren te (…) (Armenië) op (…), met de Armeense 

nationaliteit, nog steeds in België verblijven en ernstig ziek zijn, waarvoor zij tot op heden opgevolgd en 

behandeld worden bij diverse deskundigenartsen. 

Verzoeker verbleef - sedert zijn aankomst in het Rijk- samen met zijn ouders op eenzelfde adres en 

vormde één gezinscel met hen. Hier aangaande kan er geen betwisting rijzen. 

Verzoeker verleende onontbeerlijke mantelzorg aan zijn ouders, dewelke onmisbaar is voor een 

gunstige evolutie van hun gezondheidstoestand (zie: Stukken 2 e.v. in bijlage). 

Verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat verzoeker zijn ouders zich naar Armenië kunnen 

begeven, doch zulks zonder een nadere analyse te voeren van de actuele medische toestand in hunner 

hoofde. 

Bovendien is een inreisverbod met een duurtijd van twee jaar - met de wetenschap dat de ouders van 

verzoeker zich thans niet in de medische gesteldheid bevinden om naar Armenië terug te keren - geen 

tijdelijke verwijdering met een minimale nadeel (lees: geen ernstig nadeel). 

Er weze in het verlengde hiervan opgemerkt dat verzoeker zijn ouders niet het voorwerp uitmaken een 

gedwongen verwijderingsmaatregel. 

Deze stelling is bovendien in strijd met de bijgebrachte actuele medische stukken en de medische 

stukken aanwezig in hun administratief dossier, dewelke doorheen de jaren steeds hebben bekrachtigd 

dat verzoeker mantelzorg bood aan zijn ernstig zieke ouders. 

Het advies van de arts-adviseur met de vaststelling dat een terugkeer naar Armenië geen schending 

impliceert van art. 3 van het EVRM in hoofde van verzoeker zijn ouders dateert immers van 21/02/2014 

en is derhalve achterhaald (quasi twee jaar geleden). 

Verwerende partij dient concrete elementen aan te halen dewelke rekening houden met de actuele 

toestand van verzoeker en zijn ouders. 

Deze redenering en motivatie van verwerende partij is echter in strijd met de woorden van de wet, 

alwaar uitdrukkelijk wordt gesteld dat de bestreden beslissing rekening moet houden met de specifieke 
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omstandigheden om de duur te bepalen, en dat deze duur niet meer (wél minder) dan drie jaar kan/mag 

bedragen (RvV nr. 91 251 dd. 9 november 2012 inzake een inreisverbod van maximum 5 jaar). 

Verzoekers verwijzen in het verlengde hiervan naar het arrest RvV dd. 27 februari 2013, nr. 97002, T. 

Vreemd. 2013, 246: 

“De overheid legt onmiddellijk een inreisverbod op en moduleert de duur niet. 

Daardoor geeft zij impliciet te kennen dat zij geen rekening heeft gehouden met bepaalde 

omstandigheden die eigen zijn aan het geval. Zij geeft geen blijk van het doorvoeren van een individueel 

onderzoek. Nochtans moet de DVZ wel een individueel onderzoek voeren gezien artikel 74/, 1, eerste lid 

Vw.”. 

De overweging dat het inreisverbod kan opgeschort of opgeheven worden indien verzoekster voldoet 

aan de toepassingsvoorwaarden van de gezinshereniging, werd reeds eerder verworpen als voldoende 

motivering (RvV 15 januari 2013, nr. 95.142, T. Vreemd. 2013, 247). 

“De DVZ heeft niet uitgelegd waarom het gezinsleven een bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod van 3 jaar niet verhindert. De duur van het verbod noopt immers toch tot een bijzondere 

aandacht. Het enig motief over het gezinsleven heeft betrekking op de verwijderingsmaatregel en niet 

op het inreisverbod. Zelfs als dit motief in overweging zou kunnen worden genomen bij het opleggen 

van het inreisverbod, kunnen we niet controleren of dit werkelijk is gebeurd. De weg die men voorstelt 

nl. het aanvragen van een visum gezinshereniging, is in tegenspraak met de opgelegde maatregel. Op 

het eerste gezicht, lijkt het erop dat DVZ geen gepaste motivering heeft aangenomen met betrekking tot 

artikel 8 EVRM”. 

De aangevoerde middelen is derhalve ook ernstig en gegrond. 

Verzoeker zal bij de opvolging van de bestreden beslissing geraakt worden in schending van zijn 

gezinscel in België en zal onstuitbaar geconfronteerd worden met de nadelige consequenties van de 

bestreden beslissing. 

Verzoeker volhard in zijn belang bij de vernietiging van de bestreden beslissing. 

Het nadeel is derhalve ernstig en moeilijk te herstellen. 

Dat verwerende partij hier grovelijk onzorgvuldig is te werk gegaan bij het nemen van de bestreden 

beslissing. 

Aangezien de motivering derhalve niet als afdoende dient te worden beschouwd en derhalve de 

materiële motiveringsplicht schendt om reden dat dit motief niet op een redelijke manier getoetst is aan 

de concrete situatie van verzoeker, en heeft verwerende partij geen rekening gehouden met de concrete 

situatie van verzoeker met een schending van artikel 74/11.1 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en aan 

artikel 3 punt 7 richtlijn 2008/115/EG tot gevolg. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel (sensu lato) tenslotte omvat het beginsel van de evenwichtigheid: dit 

beginsel doelt op de evenwichtige beoordeling van alle bij de beslissing betrokken belangen. (zie W. 

VAN GERVEN, Beginselen van behoorlijk handelen, R.W. 1982 – 1983, 963.).” 

 

2.2. Verwerende partij repliceert dienaangaande in de nota wat volgt: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de Raad bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht, enkel bevoegd is om na te gaan of de 

overheid is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  

Artikel 74/11, §1, lid 1 van de Vreemdelingenwet:  

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

omstandigheden van elk geval.”  

Verzoeker stelt dat zijn ouders nog steeds in België verblijven en dat zij ernstig ziek zijnen tot op heden 

opgevolgd en behandeld worden door diverse artsen zodat zij zich niet naar Armenië kunnen begeven. 

Verzoeker stelt in te staan voor de mantelzorg die onmisbaar is voor een gunstige evolutie van hun 

gezondheidstoestand. Hij stelt dat met die elementen geen rekening zou zijn gehouden in de bestreden 

beslissing.  

Behoudens het feit dat artikel 74/11, §1, lid 1 van de Vreemdelingenwet geen formele motiveringsplicht 

omvat en dat uit de overwegingen van de bestreden beslissing blijkt dat wel degelijk rekening werd 

gehouden met de ouders van verzoeker, dient te worden opgemerkt dat het betoog van verzoeker 

volledig faalt.  

Verzoeker gaat met zijn betoog immers voorbij aan het feit dat in hoofde van zijn ouders tevens een 

bijlage 13septies en een bijlage 13sexies werd genomen. Dienaangaande kan onder meer verwezen 

naar de arresten van de Raad van 10 december 2015 (nr. 158.195 en nr. 158.198) door middel waarvan 

een vordering tot schorsing bij UDN en een verzoek tot het bevelen van voorlopige maatregelen bij UDN 

werden verworpen.  
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De repatriëring van beide ouders is thans voorzien op 28 december 2015.  

Verzoeker kan zich niet dienstig beroepen op artikel 3 van de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 2008 over de gemeenschappelijke normen en procedures in 

de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied 

verblijven. Deze richtlijn werd immers naar Belgisch recht omgezet door de Wet van 19 januari 2012 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 17 februari 2012), in werking getreden op 27 

februari 2012. Verzoeker toont niet aan dat artikel 3, punt 7 van deze richtlijn onvolledig of niet correct 

zou zijn omgezet zodat hij zich niet dienstig kan beroepen op een schending van die bepaling.  

Uit wat voorafgaat, blijkt dat verzoekers met zijn betoog niet aantoont met welke feiten en elementen die 

verwerende partij kende op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen zij geen rekening 

heeft gehouden noch dat zij die niet correct heeft beoordeeld. Verzoeker toont evenmin aan dat er een 

kennelijke wanverhouding bestaat tussen de overwegingen die de bestreden beslissing onderbouwen 

en het dispositief ervan.  

Het middel is niet ernstig.” 

 

2.3. Betreffende artikel 3 van de Richtlijn 2008/115/EG dient te worden opgemerkt dat verzoekende 

partij zich hier niet dienstig op kan beroepen nu deze richtlijn immers naar Belgisch recht werd omgezet 

en zij niet aantoont dat artikel 3, punt 7 van deze richtlijn onvolledig of niet correct zou zijn omgezet. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet op 

kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 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:  

1° 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.  

2° de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie uitsluitend heeft 

aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op verblijf in het Rijk 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.  

§ 2  

De minister of zijn gemachtigde onthoudt zich er van een inreisverbod op te leggen wanneer hij het 

verblijf van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 61/3, § 3, of 61/4, § 2 beëindigt, 

onverminderd § 1, tweede lid, 2°, op voorwaarde dat hij geen gevaar vormt voor de openbare orde of 

nationale veiligheid.  

De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in 

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen.  

§ 3  

Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod wordt 

betekend.  

Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.” 
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De verzoekende partij betoogt dat haar ouders nog steeds in België verblijven en ernstig ziek zijn, 

waarvoor zij tot op heden worden opgevolgd en behandeld. Zij stelt ook een gezinscel met de ouders te 

vormen en onontbeerlijke mantelzorg te verlenen welke onmisbaar is voor een gunstige evolutie van 

hun gezondheidstoestand. De bestreden beslissing stelt dat de ouders van verzoekende partij zich naar 

Armenië kunnen begeven, maar zij hebben geen verdere analyse doorgevoerd van hun actuele 

medische toestand. Er werd aldus geen zorgvuldig onderzoek gevoerd naar de concrete situatie en de 

specifieke omstandigheden van verzoekende partij. 

 

Met het arrest nr. 158 195 van 10 december 2015 werd de vordering bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid, ingediend door de ouders van de huidige verzoekende partij,  van voorlopige 

maatregelen die erop gericht waren een versnelde behandeling te bekomen van het schorsingsberoep 

dat besloten ligt in het schorsings- en annulatieberoep dat op 28 april 2014 werd ingediend tegen de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 24 februari 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard, verworpen.  

 

Met de arresten nrs. 158.198 van 10 december 2015 en 158.253 van 11 december 2015 werden de 

vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de 

beslissingen van 3 december 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering, in hoofde van de beide ouders, verworpen.  

 

Verder blijkt nog dat aan de beide ouders van de verzoekende partij een inreisverbod werd opgelegd, 

dat wordt aangevochten bij de Raad onder de beroepen met het nr. 182.740 en 182.743.  

 

In de geschetste omstandigheden valt niet in te zien welk belang de verzoekende partij heeft bij haar 

betoog dat volledig draait rond de mantelzorg voor en gezondheidstoestand van haar ouders hier in 

België, nu de verwerende partij na een eventuele vernietiging slechts zal kunnen vaststellen dat deze 

ouders zelf het voorwerp uitmaken van een verwijderingsmaatregel.  

 

Het enig middel kan dan ook niet worden aangenomen.  

 

3. Korte debatten 

 

Het enig middel is onontvankelijk. 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.  

 

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 zeventien maart tweeduizend zestien 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 


