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 nr. 199 040 van 31 januari 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. BEIRNAERT 

Durmelaan 10 

9160 LOKEREN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 19 oktober 2017 

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 7 september 2017 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 44). 

 

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 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat N. BEIRNAERT verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 19 januari 2017 toe op Belgisch grondgebied en legde op 23 januari 2017 te Sint-

Niklaas een aankomstverklaring af (bijlage 3). 

 

1.2. Op 3 mei 2017 diende verzoeker een aanvraag in voor een machtiging tot verblijf als begunstigde 

van het statuut ‘langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de Europese Unie’ met het oog op het 

uitoefenen van een activiteit als werknemer (bijlage 41bis). 
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1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de staatssecretaris) trof op 7 september 2017 een beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 44). Verzoeker werd hiervan op 2 

oktober 2017 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 61/7, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 110quinquies, van 

het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag voor een machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden door:  

Naam: B.(…) 

Voorna(a)m(en): M.(…) 

Nationaliteit: Marokko  

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats:  

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te: (…) 

om de volgende reden geweigerd:  

Heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij zich in de voorwaarden bevindt om te genieten 

van de machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van begunstigde van de 

status van EG-langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de Europese Unie  

X Voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van de machtiging tot verblijf van meer dan 

drie maanden, in de hoedanigheid van begunstigde van de status van EG-langdurig ingezetene in een 

andere lidstaat van de Europese Unie. Betrokkene heeft niet de vereiste documenten voorgelegd: geldige 

arbeidskaart om niet ten laste te vallen van de Belgische overheden.  

De machtiging tot verblijf wordt om redenen van openbare orde of nationale veiligheid geweigerd. 

Persoonlijk gedrag van de betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is om redenen van openbare orde 

of nationale veiligheid : 

…… 

De machtiging tot verblijf wordt om redenen van volksgezondheid geweigerd :  

…… 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, 2°, van de wet van 15 december 1980 1980 betreffende de toegang 

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

betrokkene bevel gegeven het grondgebied van het Rijk binnen 30 (dertig) dagen te verlaten.  

Bij deze beslissing werd rekening gehouden met de bepalingen vooropgesteld in art. 74/13 van de wet 

van 15.12.1980. Uit het administratief dossier blijkt nergens dat betrokkene gewag maakt van de 

aanwezigheid van enige ernstige gezondheidsproblemen noch van het feit dat hij kinderen zou hebben 

noch van het feit dat hij gehuwd zou zijn.  

Bijgevolg wordt er dan ook geen enkele bepaling zoals vooropgesteld in art.74/13 van de wet van 

15.12.1980 geschonden door de verwijderingsmaatregel.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij in haar nota met opmerkingen om de kosten van het 

geding ten laste van verzoeker te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig “middel” voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het redelijkheids- en het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. Tevens voert verzoeker 

machtsoverschrijding aan. Verzoeker formuleert zijn grieven als volgt: 

 

“De “motivering” van de bestreden beslissing luidt als volgt: “Voldoet niet aan de vereiste voorwaarden 

om te genieten van de machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van 

begunstigde van de status va EG-langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de Europese Unie. 
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Betrokkene heeft niet de vereiste documenten voorgelegd: geldige arbeidskaart om niet ten laste te vallen 

van de Belgische overheden.” Verzoeker heeft nooit behoorlijke gelegenheid gehad om zijn zaak te 

verdedigen. 4 De heer Minister hield op geen enkel ogenblik rekening met de argumenten die door 

verzoeker werden opgeworpen of konden worden opgeworpen indien hij daartoe de kans zou hebben 

gehad. De omstandigheden die door de vreemdeling worden aangevoerd tot staving van zijn aanvraag 

moeten door de administratieve overheid in elk bijzonder geval worden onderzocht. Dit onderzoek moet 

tot uiting komen in de motivering van de beslissing die uitspraak doet over de aanvraag. In casu is de 

administratieve overheid niet eens tot het onderzoek van de grond van de zaak gekomen … De 

argumenten die in de bestreden beslissing worden aangehaald blijken duidelijk van een niet gefundeerd 

onderzoek. Verzoeker had immers een aanvraag tot verblijf in België van meer dan drie maanden 

ingediend. Tevens vroeg verzoeker een arbeidsvergunning aan hetgeen hem ook is afgeleverd om te 

werken bij BVBA A. D. S. en Z., (…), nl. als arbeider boomkwekerij. Verzoeker heeft ook verscheidene 

maanden bij die werkgever gewerkt. Om redenen buiten zijn wil om, o.a. te weinig werk, kon verzoeker 

echter plots niet langer tewerksgesteld worden bij die werkgever. Verzoeker werd dan ook geconfronteerd 

met een overmachtssituatie. Verzoeker heeft onmiddellijk al het nodige gedaan om ander werk aan te 

trekken, doch dit is hem tot op heden helaas nog niet gelukt. In de bestreden beslissing wordt echter totaal 

geen rekening gehouden met deze concrete omstandigheden. Er wordt enkel zonder nadere motivering 

gesteld dat verzoeker niet over een geldige arbeidskaart beschikt. Verzoeker beschikte echter wel degelijk 

over een geldige arbeidskaart, doch de tewerkstelling is niet verder gezet door de werkgever om redenen 

die buiten het toedoen van verzoeker liggen. Verzoeker werd plots zonder meer geconfronteerd met de 

bestreden beslissing zonder dat hij ooit is uitgenodigd om meer uitleg te geven. Verzoeker had op zijn 

minst die kans moeten krijgen. O.m. om deze redenen is huidige bestreden beslissing duidelijk genomen 

met miskenning van elke redelijkheid en de rechten van verdediging en getuigt ze geenszins van een 

behoorlijk en zorgvuldig bestuur. Tevens is hiermee niet voldaan aan de materiële motiveringsplicht en 

de Wet motivering van Bestuurshandelingen. Tevens wordt hierdoor inbreuk gepleegd op artikel 8 

E.V.R.M. aangezien hij door de uitwijzing gescheiden wordt van zijn familie in België. Artikel 8 E.V.R.M. 

houdt immers het volgende in: 5 “§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 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.” (eigen onderlijning) Ook dit werd door de verwerende partij niet onderzocht, hetgeen een 

inbreuk impliceert op de elementaire vereisten van redelijkheid en de rechten van verdediging. Tevens 

impliceert dit een inbreuk op de regels van behoorlijk en zorgvuldig bestuur. Tevens is hiermee niet 

voldaan aan de materiële motiveringsplicht en de Wet motivering van Bestuurshandelingen. Bovendien 

blijkt uit de bestreden beslissing, waarop huidig bestreden bevel gebaseerd is, dat verwerende partij een 

vereiste gaat stellen die nergens is vastgelegd. Nergens wordt vereist dat verzoeker ononderbroken 

tewerkgesteld blijft. Verzoeker had zoals voorgeschreven een arbeidskaart, doch heeft tijdelijk geen werk 

meer. Dit zal echter op korte termijn worden verholpen. De bestreden beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten is dan ook gebaseerd op redenen 

die in strijd zijn met de geldende regels. Verwerende partij gaat eigen bijkomende voorwaarden en 

vereisten toevoegen die niet voorzien zijn. Verwerende partij heeft hiertoe niet de bevoegdheid. Er is dan 

ook in ieder geval sprake van machtsoverschrijding. Minstens druist de bestreden beslissing, waarop 

huidig bestreden bevel gebaseerd is, tevens om deze reden in tegen elke redelijkheid en de rechten van 

verdediging en het EVRM o.a. artikel 8 en getuigt geenszins van een behoorlijk en zorgvuldig bestuur. 

Tevens is hiermee niet voldaan aan de materiële motiveringsplicht en de Wet motivering van 

Bestuurshandelingen. De middelen zijn derhalve onder meer gebaseerd op de redelijkheid, schending 

van de elementaire rechten van de Mens o.m. artikel 8 E.V.R.M., de rechten van verdediging, de 

zorgvuldigheidsplicht en de materiële motiveringsplicht als beginselen van behoorlijk bestuur, de Wet 

motivering van Bestuurshandelingen en op machtsoverschrijding.” 

 

Als bijlagen bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker een schrijven van het ‘Departement Werk en Sociale 

Economie’ te Gent dat de werkgever van verzoeker de vergunning krijgt om verzoeker van 16 februari tot 

15 mei 2017 tewerk te stellen als seizoenarbeider, de bijhorende arbeidskaart B en enkele loonfiches 

(Verzoekschrift, bijlagen 3-5). 

 

3.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) mag zich bij het beoordelen van de 

redelijkheid van de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt 

te dezen slechts over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat 

geen enkele redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

3.4. De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft 

betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de 

bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 

2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

3.5. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

3.6. De bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden vermeldt uitdrukkelijk 

artikel 61/7 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) als haar juridische 

grondslag. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1. Wanneer een vreemdeling die houder is van een geldige EU-verblijfsvergunning voor langdurig 

ingezetene, afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie op grond van de richtlijn 

2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de status van 

langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, een aanvraag voor een machtiging tot een verblijf van 

meer dan drie maanden indient, moet deze worden ingewilligd, voorzover geen enkele reden van 

openbare orde of nationale veiligheid zich ertegen verzet, de vreemdeling niet is getroffen door een van 

de ziekten die de volksgezondheid bedreigen vermeld in de bijlage bij deze wet, en hij een van de 

volgende voorwaarden vervult: 

1° een activiteit als werknemer of als zelfstandige uitoefenen in België; 

(…) 

Het bewijs van de voorwaarde bedoeld in het eerste lid, 1°, is geleverd indien hij bewijst dat hij gemachtigd 

is om in België te werken of dat hij vrijgesteld is van deze machtiging en dat hij, al naar het geval, een 

arbeidsovereenkomst, een voorstel voor een arbeidscontract of de documenten die zijn vereist om een 

activiteit als zelfstandige uit te oefenen bezit, en op grond van deze activiteit stabiele, regelmatige en 

toereikende inkomsten ontvangt of kan ontvangen om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden en om 

te voorkomen dat ze ten laste vallen van de overheden. 

(…)” 

 

3.7. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij zijn aanvraag van 3 mei 2017, waarbij hij een 

machtiging tot verblijf als begunstigde van het statuut ‘langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de 

Europese Unie’ beoogde met het oog op het uitoefenen van een activiteit als werknemer, een arbeidskaart 

B voorlegde die geldig was tot 15 mei 2017 en een arbeidskaart B die geldig was tot 16 juni 2017. Aan 

verzoeker werd gevraagd om een arbeidskaart van langere duur voor te leggen en een uittreksel uit het 

strafregister uit Spanje. De huisgenoot van verzoeker legde op 30 augustus 2017 een uittreksel uit het 

strafregister neer en stelde dat verzoeker zelf in Marokko op vakantie was. Zijn voormalige werkgever zou 

voor betrokkene geen werk meer hebben. 

 

3.8. De gemachtigde van de staatssecretaris stelde op 7 september 2017 vast dat verzoeker niet de 

vereiste arbeidskaart had voorgelegd om niet ten laste te vallen van de Belgische overheden, waardoor 
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hij niet voldeed aan de voorwaarden van artikel 61/7, §1, 1°, van de vreemdelingenwet. Bijgevolg werd de 

gevraagde machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden geweigerd. 

 

3.9. Verzoeker betoogt in zijn middel dat hij niet de gelegenheid heeft gekregen zijn zaak te verdedigen 

en dat er geen deugdelijk onderzoek zou zijn verricht. Verzoeker beweert in zijn middel tevens dat hij wel 

degelijk over een geldige arbeidskaart beschikte. 

 

3.10. De Raad merkt op dat het te dezen om een aanvraagprocedure gaat, waarbij het aan verzoeker zelf 

toekomt de nodige argumenten aan te brengen om aan te tonen dat hij in aanmerking komt voor de 

gevraagde verblijfsmachtiging. Op het administratiefrechtelijke vlak bestaat het beginsel van de rechten 

van de verdediging alleen in tuchtzaken. De rechten van verdediging zijn derhalve niet van toepassing op 

administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de vreemdelingenwet (RvS 23 mei 

2001, nr. 95.805).  

 

3.11. In zijn middel geeft verzoeker toe dat hij als arbeider had gewerkt in een boomkwekerij, maar dat hij 

aldaar niet langer kon worden tewerkgesteld en dat hij geen ander werk had gevonden. Uit de gegevens 

van het administratief dossier en uit de bijlagen bij het verzoekschrift blijkt dat verzoeker enkel in het 

voorjaar van 2017 had gewerkt en dat zijn arbeidskaart slechts geldig was tot 16 juni 2017. Zijn loutere 

bewering dat “dit op korte termijn zal worden verholpen”, zoals verzoeker beweert, doet geen afbreuk aan 

de pertinentie van de vaststellingen van de gemachtigde van de staatssecretaris. 

 

3.12. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie-

en gezinsleven’, noch het begrip ‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk 

van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van 

een familie- of gezinsleven, is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van 

effectief beleefde nauwe persoonlijke banden. Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, 

moet vooreerst worden nagegaan of er sprake is van een familie of een gezin. Bij de beoordeling of er al 

dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dient de Raad zich te plaatsen op het 

tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; 

EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). Vervolgens moet blijken dat in de feiten de 

persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (EHRM 12 juli 2001, K. en 

T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93).  

 

3.13. Verzoeker beweert dat de bevelscomponent van de bestreden beslissing tot gevolg zal hebben dat 

er een inbreuk is op artikel 8 van het EVRM “aangezien hij door de uitwijzing gescheiden wordt van zijn 

familie in België”. De Raad stelt vast dat verzoeker niet aantoont dat er effectief familieleden in België 

verblijven, waardoor dit familieleven niet bewezen kan worden geacht. Verzoeker specifieert evenmin om 

welke familieleden het zou gaan, waardoor de hechtheid van dit beweerde gezins- of familieleven niet kan 

worden nagegaan.  

 

3.14. Wat het onderzoek betreft naar de toepassingsvoorwaarden van artikel 8 van het EVRM, is de 

afweging tussen enerzijds de belangen van de staat en anderzijds de belangen van de verzoekende partij 

en haar gezin slechts vereist indien er sprake is van een gezinsleven (RvS 5 juni 2013, nr. 223.744), wat 

te dezen niet het geval is. 

 

3.15. Er werd geen schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk gemaakt. De bestreden beslissing 

steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen en de motieven staan niet in kennelijke 

wanverhouding tot het besluit. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben onderzocht. Er is geen sprake van 
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een schending van de motiveringsplicht of van het redelijkheids- of zorgvuldigheidsbeginsel. Er werd geen 

machtsoverschrijding aangetoond.  

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

beslissing kan leiden. 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 eenendertig januari tweeduizend achttien 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


