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 nr. 185 024 van 31 maart 2017 

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 IXde KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengalese nationaliteit te zijn, op 23 december 2016 
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 30 november 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 
 
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 11 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 februari 2017. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor 
de verzoekende partij, en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 
de verwerende partij. 
 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
De gemachtigde van de federale staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 
Vereenvoudiging neemt op 30 november 2016 een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de 
bestreden beslissing: 
 
“naam: H. (…), 
voornaam: M. (…) 
geboortedatum: (…) 
geboorteplaats: Munshiganj 
nationaliteit Bangladesh 
In voorkomend geval, ALIAS: / 
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, uiterlijk op 30/12/2016.C) 
REDEN VAN DE BESLISSING: 
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Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van de artikelen 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: 
Artikel 7, alinea 1: 
■ 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 
De betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum/verblijfstitel op het moment van zijn arrestatie. 
Betrokkene diende een huwelijksdossier in met een Belgische onderdane. Op 22.09.2016 werd zijn 
meldingsfiche voor voorgenomen huwelijk door de Burgerlijke Stand van Brugge geregistreerd. Zijn 
intentie om te huwen verleent hem niet automatisch recht op een verblijf. We kunnen dus concluderen 
dat een terugkeer naar Bangladesh geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. , 
Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 
land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 
van het recht op een gezins- of privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 
Vreemdelingbetwistingen het volgende: "De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 
een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster zou toelaten de bepalingen van de 
vreemdelingenwet naast zich neer te leggen." Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 
State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 
immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 
22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639).” 
 
2. Onderzoek van het beroep 
 
2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 
 
“SCHENDING VAN ARTIKEL 8 EVRM, SCHENDING VAN ARTIKEL 7 HANDVEST GRONDRECHTEN 
EU, SCHENDING VAN ARTIKEL 74/13 VREEMDELINGENWET, SCHENDING VAN ARTIKEL 2 EN 3 
VAN DE WET INZAKE DE FORMELE MOTIVERING VAN BESTUURSHANDELINGEN. 
1. De verzoekende partij beroept zich nadrukkelijk op de bescherming van artikel 3 EVRM en van artikel 
8 EVRM, artikel 7 Handvest en artikel 74/13 Vreemdelingenwet gelet op het privéleven, gezinsleven en 
de gezondheidstoestand van de verzoekende partij. De verzoekende partij verwijst hiervoor naar de 
stukken in het administratief dossier. Verzoeker heeft een duurzame en stabiele relatie met mevrouw 
Maartje Van Hoof, geboren op 27 augustus 1981 te Genk (RR: 81.08.27 – 106.65). De partner van 
verzoeker heeft de Belgische nationaliteit. Beide zijn woonachtig te Vuldersstraat 5 te 8200 Brugge. Uit 
hun relatie is een huwelijkswens ontstaan. Op 22 september 2016 werd het voorgenomen huwelijk door 
de Burgerlijke Stand te Brugge geregistreerd. Door de betrokken diensten wordt er momenteel een 
onderzoek verricht naar dit huwelijk omdat hieruit een verblijfsvoordeel kan ontstaan voor verzoeker. In 
het kader van dit onderzoek werden beide partners geïnterviewd in de burelen van de lokale politie te 
Brugge. De verwerende partij moet hiermee rekening te houden, gelet op artikel 8 EVRM. Zoals blijkt uit 
de bestreden beslissing, wordt de toepassing van dit artikel ook geenszins betwist door de verwerende 
partij. Deze elementen moeten ook betrokken worden in het onderzoek naar de inmenging (en mogelijke 
schending) van artikel 8 EVRM bij het nemen van de verwijderingsmaatregel. 
2. Artikel 8 van het EVRM is erop gericht om het individu te beschermen tegen een willekeurige 
overheidsinmenging in het gezinsleven. Hoewel artikel 8 EVRM geen absoluut recht omvat, zijn de 
Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden om, binnen de beleidsmarge waarover zij beschikken, een 
billijke afweging te maken tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang 
(zie EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68- 69). Rekening houdend met het feit enerzijds dat de 
vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van de overige bepalingen van het EVRM, te maken 
heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, 
Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet 
(RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te 
beslissen: 
- een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak; 
- en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 
Ook het privéleven van de verzoekende partij, met name het geheel van sociale banden tussen 
verzoeker en de gemeenschap waarin zij leven (zoals in België), wordt beschermd onder artikel 8 
EVRM en valt derhalve binnen het toepassingsgebied van dit verdragsartikel. Zie EHRM 23 april 2015, 
Khan v Duitsland, nr. 38030/12, 37: (…) 
Het is slechts in een zeldzaam geval wanneer een gevestigde migrant niet kan aantonen dat zijn of haar 
uitzetting een inmenging zou uitmaken op zijn of haar privéleven zoals gewaarborgd door artikel 8 (zie 
Miah v. het Verenigd Koninkrijk (december), no. 53080/07, § 17, 27 april 2010). De beoordeling of er 
sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is een 
feitenkwestie. Beide begrippen worden niet gedefinieerd in het EVRM. Het EHRM benadrukt bovendien 
dat het begrip privéleven een bijzondere brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er 
een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). De 
beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is 
een feitenkwestie. Bijgevolg moet steeds in concreto de aard en de intensiteit van de sociale relaties 
worden nagegaan. De verzoekende partij wijst dan ook op bovenvermeld feitenrelaas, in het bijzonder 



  

 

 

X - Pagina 3 

de duurtijd dewelke zij verblijven in België. Artikel 74/13 Vreemdelingenwet voorziet daarnaast dat bij 
het nemen van een beslissing tot verwijdering de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het 
hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 
onderdaan van een derde land. Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de 
Terugkeerrichtlijn (Richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 
procedures in de lidstaten voor de terugkeer) en refereert naar artikel 8 EVRM (RvV 27 augustus 2014, 
nr. 128.267 in de zaak RvV 158 368 / IX). 
3. De gemaakte belangenafweging door de verwerende partij wordt door verzoeker betwist doordat niet 
alle belanghebbende elementen op een zorgvuldige wijze werden betrokken in de afweging en de 
betrokken belangen niet correct en nauwgezet zijn afgewogen. 
4. De bestreden beslist stelt dat “de intentie om te huwen verleent hem niet automatisch recht op 
verblijf”, waaruit onmiddellijk en schijnbaar automatisch wordt geconcludeerd dat: “we kunnen dus 
concluderen dat een terugkeer naar Bangladesh geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt”. 
Deze concrete en specifieke belangen van verzoeker worden niet op een zorgvuldige en redelijke 
manier afgewogen in de bestreden beslissing. De gemachtigde stelt kennelijk in abstracto dat een 
huwelijk (of de intentie daartoe) geen terugkeer naar Bangladesh in de weg kan staan onder artikel 8 
EVRM. Dit oordeel is kennelijk een automatische gevolgtrekking, waarbij de gemachtigde schijnt te 
oordelen dat een huwelijk nooit een terugkeer in de weg kan staan. Zo blijkt uit de bewoordingen in de 
bestreden beslissing. Nochtans moeten alle voor de belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 
omstandigheden kenbaar en concreet worden betrokken in de belangenafweging, in het bijzonder de 
relatie tussen verzoeker en zijn partner, hun voorgenomen huwelijk, de Belgisch nationaliteit van 
mevrouw Van Hoof (waaruit volgt dat zij niet zomaar verzoeker kan volgen naar Bangladesh), het 
langdurige verblijf van verzoeker in België en de moeilijkheden dewelke verzoeker zal ondervinden bij 
zijn terugkeer naar Bangladesh na een langdurige afwezigheid (hij heeft er geen sociaal netwerk meer). 
De onderzoeksplicht onder artikel 8 EVRM werd door de gemachtigde niet nageleefd. Verzoeker merkt 
nog op dat in een derde alinea de gemachtigde nog een theoretisch betoog houdt over de mogelijke 
schending van artikel 8 EVRM. Ook dit betoog is algemeen en abstract. Bovendien stelt men dat een 
“tijdelijke scheiding” niet kan worden beschouwd als een schending van artikel 8 EVRM. Wat wordt 
echter met “tijdelijk” bedoelt: één maand, twee maanden, drie jaar of alles wat niet definitief is, dus ook 
tien jaar? Indien immers het voorgenomen huwelijk zou worden geweigerd en verzoeker zou worden 
verwijderd van het grondgebied, betekent dit ontegensprekelijk een langdurige scheiding tussen beide 
partners. De beroepsprocedure tegen een weigering huwelijksvoltrekking neemt immers maanden tot 
een jaar in beslag alvorens er nog maar een uitspraak is in eerste aanleg. Een “tijdelijke” schending, nog 
daargelaten wat dit precies betekent, krijgt hierdoor het karakter van een definitieve scheiding. De 
motivering in de bestreden beslissing is hierom niet draagkrachtig in het licht van artikel 8, eerste lid van 
het EVRM daar waar niet afdoende blijkt dat de gemachtigde de specifieke belangen van de verzoeker 
heeft afgewogen tegen het algemeen belang van de Belgische staat in het voeren van een 
immigratiecontrole. Dit alles maakt dat de belangenafweging die werd gemaakt door de verwerende 
partij inderdaad niet voldoet in het licht van de voorliggende feiten en de toepasselijke rechtsregels. 
Hierom dient een schending te worden vastgesteld van artikel 8 EVRM, artikel 7 Handvest en artikel 
74/13 Vreemdelingenwet.” 
 
2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 
bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 
waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 
toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet 
van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 
nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" 
impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 
genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De bestreden 
beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 
ongegrondheid van de aanvraag wordt besloten. 
 
In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 
artikel 7 van de vreemdelingenwet, enerzijds, en wordt uitdrukkelijk verwezen naar het feit dat verzoeker 
niet in het bezit is van een geldig visum/verblijfstitel. Dit zijn de determinerende motieven waarop de 
aanvraag bijgevolg onontvankelijk wordt verklaard.  
 
Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de inhoud verzoeker het genoemde inzicht verschaft en 
hem aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken van de formele motiveringsplicht. Tevens 
dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of 
zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit louter 
feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 
27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 
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De Raad wijst er verder op dat de formele motiveringsplicht niet impliceert dat alle motieven uit de 
bestreden beslissing zelf moeten blijken. Er kan immers worden aangenomen dat aan de doelstelling 
van de formele motiveringsplicht om de betrokkene een zodanig inzicht te geven in de motieven van de 
beslissing dat hij met kennis van zaken kan uitmaken of het zinvol is de beslissing in rechte te 
bestrijden, is voldaan indien de betrokkene desgevallend langs een andere weg kennis heeft gekregen 
van de motieven waarop de beslissing is gesteund, ook al worden die motieven dan niet in de beslissing 
zelf veruitwendigd. Dit kan doordat de beslissing verwijst naar andere stukken, in casu het medisch 
advies van 18 maart 2016. 
 
Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 
 
Artikel 7 van het handvest van de Europese Unie luidt: 
 
“Eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven. Eenieder heeft recht op eerbiediging 
van zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie”. 
 
Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 
 
"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 
correspondentie. 
2. Geen inmenging van enig 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." 
 
Wanneer verzoeker een schending van artikel 8 EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats zijn taak om, 
rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan van 
het door hem ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze waarop de 
bestreden beslissing dit heeft geschonden. In casu wordt niet betwist dat verzoeker een duurzame 
relatie heeft. 
 
In casu dient geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid EVRM te gebeuren. Immers heeft de 
verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden beslissing geen 
weigering van een voortgezet verblijf.  
 
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 
inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 
gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 
 
In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 
staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 
november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 
Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 
uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 
artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 
 
Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 
dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan 
hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 
EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 
Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een staat de algemene 
verplichting inhoudt om de 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/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 
van internationaal recht is het immers de taak van de staat om de openbare orde te waarborgen en in 
het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 
controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 
februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 
Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te 
leggen. 
 
Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 
voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 
aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 
Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 
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er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 
EVRM. 
 
In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. 
De verzoekende partij beperkt zich tot de loutere bewering zij een effectief gezinsleven heeft met haar 
partner, doch zij maakt niet aannemelijk dat er hinderpalen zijn voor het leiden van een gezinsleven 
elders. 
 
Bovendien leidt de bestreden beslissing niet tot een definitieve verwijdering van het Belgische 
grondgebied. Zij heeft enkel tot gevolg dat de verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de 
mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat is voldaan aan de in de vreemdelingenwet bepaalde 
vereisten. De bestreden beslissing sluit niet uit dat de verzoeker een visum aanvraagt met het oog op 
gezinshereniging in België of een nieuwe aanvraag indient in België zodra is voldaan aan de vereisten 
van de vreemdelingenwet. Een tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke 
formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het voorgehouden gezinsleven van 
de verzoeker niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM 
(EHRM 19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 EHRR 228), minstens toont hij dit niet aan in het 
verzoekschrift. De bestreden beslissing verhindert niet dat zijn partner hem bezoekt in het land van 
herkomst of elders. Verder kunnen moderne communicatiemiddelen de verzoeker in staat stellen om 
tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met zijn partner en de banden met haar verder te 
onderhouden (EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100). 
 
Het gegeven dat de verzoekende partij haar intentie om te huwen heeft kenbaar gemaakt, maakt niet 
dat zij dan plots het recht zou genieten om op het grondgebied te verblijven. Zo de verzoekende partij 
zich wenst te beroepen op de bepalingen die haar toelaten een langdurig verblijf aan te vragen op grond 
van haar huwelijk, dan dient zij daartoe de geëigende procedures te volgen. 
 
De verzoeker toont aldus niet aan dat de bestreden beslissing een wanverhouding veroorzaakt heeft 
tussen zijn belangen en de belangen van de Belgische staat. Een disproportionele belangenafweging 
wordt niet aangetoond. Er is bijgevolg geen sprake van een gebrek aan eerbiediging van het 
gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 
 
Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 
 
“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 
het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 
onderdaan van een derde land.” 
 
Dit artikel is een algemene bepaling dat een individueel onderzoek noodzakelijk maakt en er op gericht 
is te waarborgen dat de gemachtigde van de staatssecretaris, ook in het kader van een gebonden 
bevoegdheid, bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde 
fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 
gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. 
 
Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt uitdrukkelijk dat de gemachtigde rekening heeft 
gehouden met het gezinsleven van de verzoekende partij.  
 
Het enig middel is niet gegrond. 
 
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: 
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Enig artikel 

 
De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
 
 
 
 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig maart tweeduizend zeventien 
door: 
 
dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 
 


