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 nr. 42 266 van 26 april 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 2 maart 2010 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 5 februari 2010 houdende 

de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag. 

 

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 18 maart 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 april 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CILINGIR, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart te zijn geboren te G. op (…) 1981 en van Pakistaanse nationaliteit te zijn. 

 

Op 18 december 2008 dient verzoeker een asielaanvraag in. 

 

Op 10 februari 2009 neemt de Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissing houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

 

Op 7 mei 2009 neemt gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid een bevel om het 

grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 
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Op 18 januari 2010 dient verzoeker een tweede asielaanvraag in.  

 

Op 5 februari 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot weigering tot inoverwegingname van een asielaanvraag. Deze beslissing wordt dezelfde 

dag aan verzoeker ter kennis gebracht. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als 

volgt: 

 

“(…) Gelet op artikel 51/8, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de wetten 

van 6 mei 1993, 15 juli 1996 en 15 september 2006;  

 

Overwegende dat  

de persoon die verklaart te heten C.A.R.(…) 

en van nationaliteit te zijn : Pakistan  

die een asielaanvraag heeft ingediend op 18.01.2010 (2)  

 

Overwegende dat  

betrokkene op 18.12.2008 voor het eerst een asielaanvraag indiende in België; hem op 16.02.2009 

echter zowel de vluchtelingenstatus, als het statuut van subsidiaire bescherming geweigerd werd 

vanwege het Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS); betrokkene op 

18.01.2010 een tweede asielaanvraag indiende, waarbij hij verklaart niet naar zijn land van herkomst te 

zijn teruggekeerd; betrokkene hierbij zijn identiteitskaart naar voren brengt, alsook een kleurenprint van 

zijn paspoort en visum, als eveneens een kleurenprint van zijn oude identiteitskaart en deze van zijn 

ouders; deze documenten echter enkel verwijzen naar de identiteit van betrokkene en zijn ouders, 

dewelke nooit door de Belgische asielinstanties in twijfel werd getrokken; er anderzijds gedurende de 

eerste asielaanvraag van betrokkene, door de Belgische asielinstanties, geen geloof kon gehecht 

worden aan de bewering dat betrokkene een ahmadi-moslim zou zijn; er bijgevolg ook geen enkel 

geloof kon gehecht worden aan zijn vrees voor vervolging; noch de huidige verklaringen 

van betrokkene, noch het voorleggen van voornoemde documenten deze appreciatie in positieve zin 

kunnen wijzigen; betrokkene verder aanhaalt dat hij in België het slachtoffer zou geweest zijn van een 

verkrachting (door een man van Pakistaanse origine); betrokkene stelt dat hij deze verkrachting zou 

gemeld hebben bij de politie van Brugge en brengt ter staving een kopie van proces-verbaal naar voren 

brengt, alsook een attest van klachtneerlegging; dergelijke motieven echter geen toepassing vinden 

binnen de vluchtelingenconventie en de Dienst Vreemdelingenzaken niet over de bevoegdheid beschikt 

hier verder gevolg aan te geven, aangezien het hier feiten betreft van gemeenrechtelijke en 

strafrechtelijke aard; betrokkene bij zijn huidige asielaanvraag geen nieuwe gegevens aanbrengt met 

betrekking tot feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige 

asielprocedure waarin hij ze had kunnen aanbrengen dat er, wat hem betreft, ernstige 

aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie 

of het lopen van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de wet van 15 

december 1980.  

 

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen.  

 

In uitvoering van artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de 

koninklijke besluiten van 19 mei 1993, 11 december 1996 en 27 april 2007, wordt genoemde het bevel 

gegeven het grondgebied te verlaten binnen 5 (vijf) dagen. (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62 van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (hierna verkort Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur, meer bepaalt het vertrouwensbeginsel. 

 

Verzoeker zet zijn middel als volgt uiteen: 
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“Overwegende dat eenzijdige rechtshandelingen met individuele strekking die uitgaan van een bestuur 

en die rechtsgevolgen beogen te hebben voor één of meer bestuurden, afdoende gemotiveerd moeten 

zijn in de akte die de beslissing zelf bevat; 

Overwegende dat drie voorwaarden moeten zijn vervuld opdat aan de materiële motiveringsplicht zou 

zijn voldaan, in die zin dat de motieven kenbaar moeten zijn in het administratief dossier, de motieven 

moeten juist zijn en eveneens draagkrachtig; 

Dat de draagkracht slaat op vier elementen, zijnde de logische consistentie (geen tegenstrijdigheden), 

de juridische aanvaardbaarheid (hanteren van de juiste wettelijke grond en de juiste interpretatie van de 

wet), de feitelijke aanvaardbaarheid (gebaseerd op de juiste en relevante feiten) en de 

beleidsaanvaardbaarheid (aansluitend bij het gevoerde beleid); 

 

Dat in casu niet aan het draagkrachtvereiste (feitelijke aanvaardbaarheid en de juridische 

aanvaardbaarheid) is voldaan, temeer de bestreden beslissing verkeerdelijk stelt dat de door verzoeker 

aangebrachte gegevens geen nieuwe gegevens uitmaken in de zin van artikel 51/8 Vreemdelingenwet; 

 

Dat artikel 51/8 stelt dat “De minister of diens gemachtigde kan beslissen de asielaanvraag niet in 

aanmerking te nemen wanneer de vreemdeling voorheen reeds dezelfde aanvraag heeft ingediend bij 

een door de Koning aangeduide overheid in uitvoering van artikel 50, eerste lid, en hij geen nieuwe 

gegevens aanbrengt dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees 

voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of ernstige 

aanwijzingen bestaan van  (…)  

 

Dat verzoeker immers volgende documenten heeft voorgelegd aan de Dienst Vreemdelingenzaken 

teneinde zijn vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 Conventie van Genève aan te tonen: 

• Kopie van zijn paspoort, met daarin de schengenvisum 

• Geboorteakte 

• Pakistaanse identiteitskaart 

 

Dat in onderhavig geval verzoeker nieuwe gegevens aangaande een oud feit, alsook nieuwe feiten heeft 

aangehaald, die ontegensprekelijk nieuwe gegevens uitmaken in de zin van artikel 51/8 Vw.; 

 

Dat de verwerende partij onterecht van oordeel was dat de door verzoeker aangehaalde gegevens geen 

“nieuwe gegevens” uitmaken in de zin van artikel 51/8 Vw., terwijl ze haar beslissing om tot dit besluit te 

komen op gegevens ent die eerder betrekking hebben op de bewijswaarde van sommige nieuwe 

gegevens in het licht van de bewijzen die reeds verzameld zijn; 

 

Dienaangaande moet worden opgemerkt dat deze overweging niet ernstig is om de door verzoeker 

aangebrachte documenten niet in aanmerking te nemen als zijnde nieuwe gegevens in de zin van artikel 

51/8 Vw., a fortiori het evident is dat deze documenten betrekking hebben op de vroegere activiteiten 

van verzoeker. 

 

Met betrekking de neergelegde documenten stelt de verwerende partij dat “betrokkene de internetartikel 

reeds naar voren had kunnen brengen tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag”; 

 

Dat het gegeven hij dit attest reeds naar voren had kunnen brengen doet hier niets ter zake, gelet op het 

gegeven dat de dagtekening duidelijk dateert van na de laatste zitting voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, zijnde 24 juli 2008, zodat volgens de vast rechtspraak van de Raad van 

State, dit element een nieuw gegeven is; 

 

Dat deze elementen wel degelijk nieuwe gegevens zijn, in die zin dat ze een nieuw feit aanbrengen, of 

een bewijs van een oud feit aanvoeren; 

 

Bijgevolg diende de overheid deze elementen te beschouwen als zijnde nieuwe elementen in de zin van 

51/8 Vw.; 

 

Dat bijgevolg de beslissing die stelt dat er geen nieuwe elementen zijn, in strijd is met artikel 51/8 Vw.; 

 

Dat in casu de bestreden beslissing niet steunt op motieven die onderbouwd worden door de feiten 

eigen aan deze zaak, zodat er sprake is van een stereotype motivering; 
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Dat de Raad van State meermaals stelde dat een stereotype motivering geenszins een adequate 

motivering uitmaakt in de zin van artikel 2 en 3 van de wet aangaande de formele motivering van 

administratieve beslissingen; 

 

Dat dit eveneens het standpunt is van het Hof van Cassatie; 

 

Dat uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet beantwoordt aan de motiveringsvereisten 

die krachtens artikel 62 van de wet van 15 december 1980 en artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 aangaande de formele motivering van administratieve beslissingen vereist zijn;” 

 

2.2 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 de beslissing heeft genomen 

zodat kan worden beoordeeld 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 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Het begrip 

‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. Verzoeker bespreekt de verschillende motieven waardoor hij 

aantoont de juridische en feitelijke overwegingen te kennen. De motieven die de bestreden beslissing 

onderbouwen, kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing gelezen worden zodat verzoeker er kennis 

van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden 

beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Er wordt 

immers, met verwijzen naar de toepasselijke wetsbepaling duidelijk gemotiveerd dat de asielaanvraag 

niet in overweging wordt genomen daar verzoeker geen nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 van 

de Vreemdelingenwet heeft naar voor gebracht bij zijn tweede asielaanvraag. Een schending van de 

formele motiveringsplicht wordt dan ook niet aangetoond. De bestreden beslissing geeft duidelijk en op 

afdoende wijze de motieven aan op grond waarvan de beslissing is genomen. Een schending van de 

formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. Verzoeker beoogt, gelet op de inhoud van zijn middel, 

eerder een schending van de materiële motiveringsplicht. Het middel zal dan ook verder vanuit dit 

oogpunt worden onderzocht.  

 

Verzoeker vroeg voor de tweede maal asiel aan en diende te voldoen aan de voorwaarden van artikel 

51/8 van de Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing is genomen in het kader van artikel 51/8, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet op grond van het feit dat verzoeker geen nieuwe gegevens naar 

voor heeft gebracht die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de asielprocedure waarin hij ze 

naar voor had kunnen brengen.  

  

Dit artikel luidt als volgt: 

  

“De minister of diens gemachtigde kan beslissen de asielaanvraag niet in aanmerking te nemen 

wanneer de vreemdeling voorheen reeds dezelfde aanvraag heeft ingediend bij een door de Koning 

aangeduide overheid in uitvoering van artikel 50, eerste lid en hij geen nieuwe gegevens aanbrengt dat 

er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin 

van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of ernstige aanwijzingen bestaan van een 

reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4. De nieuwe gegevens moeten betrekking 

hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de 

vreemdeling ze had kunnen aanbrengen.” 

  

De bevoegdheid die artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet aldus aan de gemachtigde van de 

staatssecretaris toekent, is louter beperkt tot het nagaan of de vreemdeling in verhouding tot een vorige 

asielaanvraag nieuwe gegevens aanbrengt dat er wat hem betreft ernstige aanwijzingen bestaan van 

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève zoals bepaald in artikel 48/3 

of ernstige aanwijzingen bestaan van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4. 

De nieuwe gegevens moeten betrekking hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na 

de laatste fase in de procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen. 

  

Hieruit kan worden afgeleid dat deze gegevens: 
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- nieuw moeten zijn, dus niet reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek in het kader 

van een eerdere asielaanvraag, 

- betrekking moeten hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de 

procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen, 

- relevant moeten zijn, dus ernstige aanwijzingen bevatten van het bestaan van een gegronde vrees 

voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève zoals bepaald in artikel 48/3 of van een reëel 

risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij zijn aanvraag zijn originele 

identiteitskaart voor Pakistani over zee naar voren brengt alsook een kleurenprint van zijn paspoort en 

visum, een kleurenprint van zijn oude identiteitskaart en deze van zijn ouders. Tevens stelt verzoeker 

dat hij slachtoffer werd van een verkrachting door een man van Pakistaanse origine, ten bewijze 

waarvan hij een proces-verbaal en een attest van klachtneerlegging indient.  

 

Op de vraag welke de nieuwe elementen zijn die hij aanbrengt, antwoordde verzoeker dat hij na de 

negatieve beslissing van zijn eerste asielaanvraag het land heeft verlaten en naar Portugal is gereisd. 

Hij geeft ook aan dat hij zijn origineel paspoort met visum verloren heeft in Portugal en dat hij zijn oude 

originele identiteitskaart heeft moeten afgeven voor het verkrijgen van zijn nieuwe identiteitskaart in 

Portugal. De originele identiteitskaarten van zijn ouders zijn in Pakistan. Tevens verklaarde hij: “Ik moet 

mijn land verlaten wegens religieuze problemen. Dat heb ik al eerder verteld tijdens mijn eerste 

asielaanvraag. Vanuit België heb ik mijn moeder al één keer kunnen contacteren en ook één keer toen 

ik in Portugal was. Beide keren raadde ze mij aan om zeker niet terug te keren naar Pakistan omdat 

mijn leven daar nog steeds in gevaar was. Ik wil ook verklaren dat ik ook hier in België problemen heb 

met een Pakistaanse man: C.Y.I. (…). Deze man kwam van hetzelfde dorp als ik, maar hing niet 

dezelfde religie aan als ik. Hier in België had ik zijn telefoonnummer gekregen van iemand, omdat hij mij 

naar het schijnt zou kunnen helpen aan papieren. Ik belde hem en hij nodigde mij uit om bij hem te 

komen in Brugge. Die avond dronken we samen whiskey. Toen ging ik slapen. Ik werd wakker toen hij 

mij begon te betasten en uiteindelijk verkrachtte hij mij. Ik diende hiervan klacht in bij de politie. Door dit 

voorval vrees ik nu voor mijn veiligheid en mijn leven ook in België, niet alleen meer in Pakistan. Ik heb 

mijn land verlaten uit angst om mijn leven te verliezen. Ik had nooit verwacht dat ik ook hier in België 

niet veilig zou zijn. Als jullie autoriteiten mijn leven niet kunnen veilig stellen, vraag ik aan de Belgische 

overheid om mij naar een ander land te sturen waar ik wel veilig zal zijn.” 

 

In zijn verzoekschrift gaat verzoeker enkel in op de motieven aangaande de neergelegde 

identiteitsdocumenten zodat de Raad zich hiertoe dan ook beperkt. Verweerder motiveerde aangaande 

de identiteitsdocumenten het volgende: 

 

“deze documenten echter enkel verwijzen naar de identiteit van betrokkene en zijn ouders, dewelke 

nooit door de Belgische asielinstanties in twijfel werd getrokken; er anderzijds gedurende de eerste 

asielaanvraag van betrokkene, door de Belgische asielinstanties, geen geloof kon gehecht worden aan 

de bewering dat betrokkene een ahmadi-moslim zou zijn; er bijgevolg ook geen enkel geloof kon 

gehecht worden aan zijn vrees voor vervolging; noch de huidige verklaringen van betrokkene, noch het 

voorleggen van voornoemde documenten deze appreciatie in positieve zin kunnen wijzigen;” 

 

Er moet worden benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter enkel een 

wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming van de 

Raad van State en oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, 

Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het raam van de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht niet bevoegd is om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is 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 tot een onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, 

nr.101.624). 

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoeker ten onrechte beweert dat “betrokkene de internetartikel 

reeds naar voren had kunnen brengen tijdens de behandeling van zijn eerste asielaanvraag”. Nergens 

uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker een internetartikel zou hebben neergelegd als nieuw 

document, ook de bestreden beslissing heeft het nergens over een internetartikel. Tevens wordt 

nergens in de bestreden beslissing gemotiveerd dat verzoeker de nieuwe documenten reeds tijdens zijn 

eerste asielaanvraag naar voor had kunnen brengen. Uit de motieven blijkt dat verweerder daarentegen 

de relevantie van de neergelegde documenten is nagegaan. Verweerder dient bij het nagaan van de 
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relevantie van de feiten rekening te houden met wat in de vorige  asielaanvraag reeds naar voor werd 

gebracht. Uit het administratief dossier blijkt dat verweerder terecht motiveert dat verzoekers identiteit 

en die van zijn ouders nooit werd betwist in zijn eerste asielaanvraag. Verweerder wijst erop dat in zijn 

eerste asielaanvraag de Belgische asielinstanties geen geloof hechten aan zijn bewering dat hij een 

Ahmadi moslim zou zijn waardoor er geen geloof kon gehecht worden aan zijn vrees voor vervolging. 

Bijgevolg stelt de Raad vast dat het niet kennelijk onredelijk is dat de neergelegde identiteitsdocumenten 

niet relevant zijn om deze appreciatie in positieve zin te wijzigen. Verzoeker betwist in zijn verzoekschrift 

niet dat zijn identiteit of die van zijn ouders niet in twijfel werd getrokken bij zijn eerste asielaanvraag. Hij 

weerlegt deze motieven op geen enkele wijze.  

 

De conclusie van verweerder dat de door verzoeker bijgebrachte documenten aangaande zijn identiteit 

en die van zijn ouders, niet kunnen beschouwd worden als ‘nieuwe gegevens die ernstige aanwijzingen 

bevatten van het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van 

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 

48/4 van de Vreemdelingenwet’, is niet kennelijk onredelijk.  

 

Een schending van artikel 51/8 of de materiële motiveringsplicht wordt dan ook niet aangetoond.  

 

In de mate waarin verzoeker eveneens de schending aanvoert van het vertrouwensbeginsel, stelt de 

Raad vast dat verzoeker niet uiteenzet op welke wijze de bestreden beslissing het vertrouwensbeginsel 

schendt. Dit onderdeel van het middel is derhalve niet ontvankelijk. De uiteenzetting van een 

rechtsmiddel vereist immers dat zowel de geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel 

wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden 

rechtshandeling werd geschonden (RvS 2 maart 2007, nr. 168.403; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; 

RvS 29 november 2006, nr.165.291).  

 

Het middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

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: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

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

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 


