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nr. 41 767 van 19 april 2010 

in de zaak RvV X / II 

In zake: x 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de stad Kortrijk, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en 

schepenen. 

 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 8 februari 2010 

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

burgemeester van de stad Kortrijk van 11 januari 2010 tot niet-inoverwegingneming van de aanvraag in 

het kader van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 maart 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 april 2010. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. HINNEKENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat T. DECALUWE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 10 december 2009 dient verzoeker een aanvraag in overeenkomstig artikel 9bis 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).  

 

1.2. Op 19 december 2009 wordt aan de politiediensten van de stad Kortrijk de opdracht tot 

woonstcontrole gegeven. Op 21 december 2009 en 23 december 2009 worden woonstcontroles 

uitgevoerd. 

 

1.3. Op 11 januari 2010 neemt de gemachtigde van de burgemeester van de stad Kortrijk de beslissing 

tot niet-inoverwegingneming van de in punt 1.1. bedoelde aanvraag. Deze beslissing werd dezelfde dag 

aan verzoeker betekend. 
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Dit is thans de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“(…) Genoemde vreemdeling gaf te kennen te verblijven op het volgende adres: (…). Uit de controle op 

21.12.2099 en 23.12.2009 blijkt echter dat deze vreemdeling niet werkelijk op dit adres woont. 

Bijgevolg kan de aanvraag in het kader van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

overweging worden genomen (…).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Verzoeker vraagt “voor zover nodig” het voordeel van de kosteloze rechtsbijstand. 

 

2.2. In de huidige stand van zaken heeft de Raad geen bevoegdheid om zich uit te spreken over een 

verzoek betreffende het verlenen van de kosteloze rechtsbijstand. Derhalve kan op het in punt 2.1. 

omschreven verzoek niet ingegaan worden. 

 

2.3. Verzoeker werpt in zijn repliekmemorie op dat “hetgeen doorgezonden wordt niet kan aanzien 

worden als memorie, gelet op de inhoud van het schrijven dd. 9 februari 2010 dat volgens de hoofding 

wordt aangegeven als doorzenden van stukken. Dat in ieder geval het schrijven niet uitgaat van het 

college van burgemeester en schepenen, zodat de Stad niet rechtsgeldig vertegenwoordigd is, noch op 

die wijze stukken kan neerleggen. Dat het college van burgemeester en schepenen de rechtsgedingen 

voert waarbij hetzij de eiser, hetzij als verweerder is betrokken (RvSt. WALLAERT, nr. 23.745, van 20 

juni 1986).” 

 

2.4. Het komt de Raad voor dat in deze een onderscheid moet gemaakt worden tussen het gevolg dat 

een gemeente geeft aan een oproeping van de Raad om op te treden als verweerder in een hangende 

zaak, de beslissing van de gemeente om zich als verweerder te laten vertegenwoordigen door een 

advocaat en het doorsturen van een administratief dossier met of zonder nota met opmerkingen. 

 

2.5. Via een begeleidend schrijven bij het indienen van het administratief dossier, dat in deze onder-

tekend werd door de plaatsvervangende burgemeester en de plaatsvervangende gemeentesecretaris, 

kan gelet op het bepaalde in artikel 180, tweede lid en artikel 182, §2 van het Gemeentedecreet van 15 

juli 2005 worden afgeleid dat de gemeente op een rechtsgeldige wijze ingegaan is op de oproep van de 

Raad om in het voorliggend geding als verweerder op te treden.  

 

2.6. De Raad stelt vast dat raadsvrouw T. Decaluwe met een schrijven van 19 maart 2010 aan de Raad 

kenbaar gemaakt heeft dat zij verzocht werd door de stad Kortrijk om haar belangen te verdedigen. 

Verzoeker toont niet aan dat de advocaat die voormeld schrijven heeft gericht aan de Raad, niet 

rechtsgeldig gemandateerd is om de stad Kortrijk in onderhavig geding te vertegenwoordigen. 

 

2.7. Ten slotte stelt de Raad vast dat in ingevolge de artikelen 39/72, §1, eerste lid juncto artikel 39/81, 

eerste lid, van de Vreemdelingenwet een nota met opmerkingen kan gevoegd worden bij het overmaken 

van het administratief dossier doch dat dit geen verplichting is. Gelet op het gestelde in punt 2.5. dienen 

het administratief dossier en het begeleidend schrijven van de verwerende partij als geldige proces-

stukken te worden beschouwd.     

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een weinig samenhangend en repetitief betoog ontwaart de Raad een enig middel waarin de 

schending opgeworpen wordt van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 9bis en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële motiveringsverplichting, het 

vertrouwensbeginsel en “het beginsel patere legem quem ipse fecisti”.  

 

Verzoeker betoogt als volgt: 
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“I. Schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in casu de plicht tot een gedegen 

feitenvinding, hetgeen inhoudt dat de overheid wanneer het een dossier van een rechtsonderhorige 

behandelt men dient te peilen naar de relevante feiten ( Cfr. RW. nr. 30.825 van 31 augustus 2009). 

Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel hetgeen inhoudt dat overheid verplicht is de beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding ( Cfr. RvSt. 14 

februari 2006, nr. 154.954 en RvSt. 2 februari 2007 , nr. 167.411). Schending van de materiële 

motiverinsverplichting. 

Schending artikel 9 bis van de vreemdelingenwet en meerbepaald het begrip feitelijke verblijfplaats. 

Dat een administratieve beslissing in vreemdelingenzaken dient gemotiveerd te zijn, gelet op art. 62 van 

de vreemdelingenwet ( wet 15 december 1980) en van art. 2 en 3 van de motiveringswet ( wet 29 juli 

1991 ), het algemeen rechtsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur, welke de motivering 

opleggen van bestuurshandeling. 

Dat ook het vereiste van motivering, zoals omschreven in andere bronnen van het recht is geschonden  

(Cfr. LAMBRECHTS, W., Geschillen van bestuur. Kluwer, Antwerpen, 1988, p. 69-70, en verwijzingen). 

Dat ook hier betreft het een substantiële vormvereiste ( R.v.St., nr. 31.882, dd. 1 februari 1989). 

Dat de beslissing zelf niet voldoet aan de motiveringsvereiste omschreven in de formele motiveringswet 

en in andere rechtsbronnen ( Cfr. Arbeidshof Gent, 14 december 1994, R.W. 1995-96, 49 ). 

Dat artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijk motivering van bestuurs-

handelingen bepaalt dat elke akte de juridische en de feitelijke overwegingen moeten worden 

opgenomen die aan de beslissing ten grondslag liggen. Deze motivering moet afdoende zijn ( VAN 

MENSEL, .A., De uitdrukkelijke motiveringsplicht, De door werking van het publiek recht in het privaat 

recht, Gent Mys & Breech, 1997, 246 ). Dat ter zelfdertijd de motiverinsverplichting en de zorgvulgheids-

verplichting kunnen worden opgeworpen ( Cfr. Rvst. VAN DEN HEUVEL nr. 79355 van 18 maart 1999 ). 

Dat de zorgvuldigheidsplicht geldt bij vaststelling en waardering van feiten (SUETENS, L.P. en BOES, 

M., Administratief Recht, Leuven ACCO,1990, 31) 

Dat De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St., VAN KOUTER, nr 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

Dat de bestreden beslissing voorhoudt: 

(…) 

Dat de verzoekende partij wel degelijk effectief verblijft en woont op het opgegeven adres blijkt uit de 

stukken bij het verzoek tot regularisatie en ook nog uit een aantal thans bijgevoegde stukken. Dat 

immers de term verblijven verwijst naar een feitelijke toestand (RvSt. 25 januari 1996, nr. 57.831 ). 

Dat de bestreden beslissing het vertrouwensbeginsel schendt en het beginsel patere legem quam ipse 

fecisti. 

Dat het volgende stukken betreft - Bijgevoegd bij stuk 4 het verzoek tot regularisatie met stukken, 

2 Factuur 060010 

3 Verklaring tandarts 

4 Verklaring (T.) 

13 Verklaring (T.) 

14 Verklaring (D.) 

15 Factuur 

17 Verklaring tandarts 

20 Bewijzen nopens aanleren Nederlands 

23 Verklaring (T.) 

24 Verklaring (M.) 

25 Bewijs aanleren Nederlands 

Dat het stuk 2 en 3 bewijs leveren van de werkelijke toestand. 

Dat het volgende wordt verklaard 

“Geachte, 

Hierbij bevestig ik B.R. (…) en mijn echtgenoot M.F. (…) dat mijn onkel T.M. (broer van mijn moeder) bij 

ons woont in de (…) 

(copie identiteitskaarten en getekend )“ 

en 

“Geachte, 

Door communicatieproblemen van mijn man (M.F.) uit die niet goed Nederlands kan, is er een 

misverstand gebeurt bij de huisbezoek van de wijkagent. Mijn man probeerde uit te leggen dat mijn 
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onkel op familiebezoek is naar Brussel en daarna ging terug komen maar begreep de agent niet goed bij 

de vraagstelling en antwoordde waarschijnlijk foutief wat achteraf ook bleek. 

Mijn man heeft hier een paar jaar naar Open school geweest om de Nederlandse taal te leren maar door 

zijn ploegenwerk heeft hij hiermee moeten stoppen. Wanneer men makkelijke zinnen stelt begrijpt hij dat 

een beetje beter dan een mooie Nederlandse zin. 

Op eigen initiatief zijn we zelf naar het politiebureau gegaan om eens te kijken en door te geven aan de 

wijkagent dat hij terug is van zijn familiebezoek, dan heeft de wijkagent ons uitgelegd dat hij het dossier 

heeft terug gestuurd naar de stad omdat hij begreep dat mijn man zei dat hij niet meer gaat terugkomen. 

De wijkagent heeft gezegd dat mijn man inderdaad heel gebrekkig Nederlands antwoordde en raadde 

ons aan om naar het stadhuis te gaan in de hoop dat het niet te laat is en het dossier niet afgesloten is. 

Daar hebben zij het dossier naar boven gehaald en we waren gelukkig nog op tijd want deze was nog 

niet terug opgestuurd als afgesloten dossier. 

Ik hoop dat deze brief een opklaring kan geven en dat mijn onkel toch nog een kans maakt voor een 

regularisatie. 

Hoogachtend, B.R. 

( getekend ) 

Dat immers M.F. bezoek kreeg van de politie. Dat deze evenwel eigenlijk enkel het Arabisch en 

meerbepaald het Marokkaans verstaat, zodat hij eigenlijk de vragen van de politieagent niet begrepen 

heeft. 

Dat men vervolgens naar het politiebureau gegaan is alwaar men heeft aangeraden naar het Stadhuis 

te gaan. Dat men aldaar zou verzekerd hebben dat het dossier nog niet zou gesloten zijn; dat men 

evenwel in tegenstelling tot wat men vervolgens aangenomen heeft het dossier vervolgens toch 

afgesloten heeft. Dat vervolgens de negatieve beslissing in persoon werd betekend hetgeen duidelijk 

maakt dat de persoon in tegenstelling tot wat blijkbaar wordt aangegeven wel kort daarna kon worden 

aangetroffen, blijkbaar wanneer de verzoekende partij zich bevraagd naar wat uiteindelijk met het 

dossier is gebeurd. 

Dat trouwens opvalt dat de controles zeer kort op elkaar zijn gebeurd en dat de verzoekende partij 

uiteraard er niets kan aandoen dat de Heer M. eigenlijk te weinig Nederlands kent om de hem gestelde 

vragen in het Nederlands goed te kunnen beantwoorden. Dat dan ook in een zeer korte periode twee 

opeenvolgende dagen de woonscontroles afgewerkt zijn. ( Cfr. RVV. nr. 30.825 van 31 augustus 2009, 

waarbij een geval wordt behandeld van iemand die in de gevangenis zit en daardoor geen positieve 

woonstcontrole kon ondergaan). 

Dat de verzoekende partij niet de hele tijd thuis kan blijven, (buiten de aangegeven reden van het 

familiebezoek is het ook zo dat hij ook in een periode van regularisatie moet kunnen overleven hetgeen 

wil men het dossier realistisch bekijken ook moet kunnen inhouden dat hij de mogelijkheid dient te 

hebben om inkomen te verwerven nu niemand zonder iets kan overleven, boodschappen doen etc...) 

Dat gelet op het voorgaande er geen sprake kan zijn van een gedegen feitenvinding, waardoor de 

overheid het voormelde algemeen rechtsbeginsel schendt. 

Dat gelet op het voorgaande er schending is van de materiële motiveringsvereiste. Dat immers dien 

benadrukt te worden dat er duidelijk stukken zijn die bewijzen dat de verzoekende partij effectief verblijf 

houdt op het opgegeven adres. 

Dat de verzoekende partij er moet kunnen op vertrouwen dat wanneer er verzekerd wordt dat een 

dossier niet gesloten is wat betreft woonstcontrole het dossier niet gesloten worden dienaangaande. Dat 

hij er moet kunnen op rekenen dat feiten correct worden beoordeeld; 

dat wanneer iemand duidelijk onvoldoende het Nederlands beheerst men niet op basis van een 

dergelijke verklaring vermag te besluiten dat een persoon daar niet woont. 

Dat gelet op het voorgaande het vertrouwensbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden zijn. 

Dat gelet op het voorgaande de bestreden beslissing niet gemotiveerd is. Dat gelet op het voorgaande 

ook artikel 9 bis van de vreemdelingenwet geschonden is nu het begrip feitelijke woonplaats fout is 

toegepast. Dat een beslissing in zake een verzoek tot regularistie op basis van foute feitenvinding en op 

basis van niet motiveren op hetgeen in het verzoekschrift werd aangevoerd wordt geannuleerd ( Rvst. 

nr. 92.645 van 25 januari 2001 in de zaak A. 62.465/VII-19.316).” 

 

3.2. In zijn repliekmemorie volhardt verzoeker in wat als zijn enig middel kan beschouwd worden. Hij 

stelt: “Dat het volstaat te volharden in de beschrijving van feiten en procedure. Dat zo men toch de 

argumenten en of stukken van verwerende partij zou aanvaarden er volkomen subsidiair kan 

aangevoerd worden dat de aangevoerde feiten en middelen toch overeind kunnen blijven. Dat volhardt 

wordt in de middelen.” 
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3.3. Onder “middel” moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt 

geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138 590; RvS 4 mei 2004, nr. 130 972; RvS 1 oktober 2006, 

nr. 135 618). Voor zover verzoeker de schending van “het beginsel patere legem quem ipse fecisti” 

aanvoert stelt de Raad vast dat het middel niet ontvankelijk is aangezien verzoeker nalaat uiteen te 

zetten op welke wijze het opgeworpen beginsel geschonden werd door de bestreden beslissing. 

 

3.4. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 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). De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven 

die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek 

onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve 

vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

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

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101 624). 

 

3.5. Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, 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. 

 

3.6. Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 

93 104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr.        

179 021) 

 

3.7. Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet stelt dat een vreemdeling in buitengewone omstandigheden 

een aanvraag om machtiging tot verblijf kan indienen bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft 

in België. 

 

3.8. De term “van de plaats waar hij verblijft” in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet duidt op een 

feitelijke toestand (cfr. RvS 25 januari 1996, nr. 57 831). 

 

3.9. Uit de stukken van het administratief dossier alsook uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker 

het adres (…) 8500 Kortrijk opgaf als verblijfadres bij zijn aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

 

3.10. De bestreden beslissing verwijst naar twee controles van de politie om te stellen dat verzoeker niet 

werkelijk op het door hem opgegeven verblijfsadres woont. Verzoeker betwist niet dat er naast de 

negatieve woonstcontrole op 23 december 2009 ook een negatieve woonstcontrole is uitgevoerd op 21 

december 2009. In het door een agent opgestelde verslag van de woonstcontrole van 23 december 

2009 verklaart deze agent: “volgens de bewoner is vernoemde sedert 1 week vertrokken vanop zijn 

adres, hij zou bij familie te Brussel verblijven.” 

 

3.11. De Raad kan het niet kennelijk onredelijk achten dat de gemachtige van de burgemeester op basis 

van voormelde woonstcontroles de bestreden beslissing treft.  
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3.12. Waar verzoeker opwerpt dat hij op familiebezoek was in Brussel en hiervoor verwijst naar een 

verklaring en een brief van zijn nicht gevoegd bij zijn verzoekschrift, merkt de Raad op dat dit een 

aposteriori opwerping is die bovendien geenszins kan worden gestaafd door gesolliciteerde stukken. 

Deze aposteriori opwerping, gestaafd door gesolliciteerde stukken alsook de stukken afkomstig uit het 

regularisatiedossier die verzoeker toevoegt aan zijn verzoekschrift en waarvan de Raad opmerkt dat het 

eveneens gesolliciteerde stukken betreft die bovendien verschillende feitelijke verblijfsadressen van 

verzoeker vermelden, evenals de aposteriori verklaringen geuit in het verzoekschrift – “Op eigen initiatief 

zijn we zelf naar het politiebureau gegaan om eens te kijken en door te geven aan de wijkagent dat hij 

terug is van zijn familiebezoek, dan heeft de wijkagent ons uitgelegd dat hij het dossier heeft terug 

gestuurd naar de stad omdat hij begreep dat mijn man zei dat hij niet meer gaat terugkomen. De 

wijkagent heeft gezegd dat mijn man inderdaad heel gebrekkig Nederlands antwoordde en raadde ons 

aan om naar het stadhuis te gaan in de hoop dat het niet te laat is en het dossier niet afgesloten is. Daar 

hebben zij het dossier naar boven gehaald en we waren gelukkig nog op tijd want deze was nog niet 

terug opgestuurd als afgesloten dossier.” – die bovendien geen steun vinden in het administratief 

dossier, tonen op generlei wijze aan dat er in hoofde van verzoeker een rechtmatig vertrouwen is 

gewekt dat een andere uitkomst zou kunnen bewerkstelligen dan hetgeen in de bestreden beslissing 

wordt vastgesteld en tonen evenmin aan dat de gemachtigde van de burgemeester op een onzorg-

vuldige wijze tot de gedane feitenvaststelling is gekomen.  

 

3.13. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog verwijst naar het gegeven “dat de woonstcontroles zeer 

kort op elkaar zijn gebeurd” volstaat het te vast te stellen dat verzoeker niet dienstig kan betogen 

schade te ondervinden van het gegeven dat de overheid snel tot een controle van de opgegeven 

feitelijke verblijfplaats wenst over te gaan zodat de aanvraag binnen een redelijke termijn kan 

doorgestuurd worden naar de Dienst Vreemdelingenzaken voor verdere afhandeling. Verzoeker kan 

evenmin dienstig verwijzen naar een arrest van de Raad dat betrekking heeft op een vreemdeling die in 

een gevangenis zit. Verzoekers situatie is niet analoog aan de voormelde situatie, minstens toont 

verzoeker dit niet aan. 

 

3.14. Verzoeker slaagt er met zijn amalgaam aan blote beweringen in zijn verzoekschrift en zijn 

repliekmemorie geenszins in de vaststelling in de bestreden beslissing dat “Uit de controle op 

21.12.2009 en 23.12.2009 blijkt echter dat deze vreemdeling niet werkelijk op dit adres woont.” te doen 

wankelen noch aannemelijk te maken dat de gemachtigde van de burgemeester bij het treffen van de 

bestreden beslissing is uitgegaan van de verkeerde feitelijke gegevens, deze niet correct heeft 

beoordeeld, of op een onwettige, kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze tot zijn besluit is gekomen. 

 

Het enig middel is deels onontvankelijk en deels ongegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien april tweeduizend en tien door: 

 

mevr. M. EKKA,   wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN,  griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 

 


