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 nr. 50 766 van 4 november 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 Iraanse nationaliteit te zijn, op 7 september 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 tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten, betekend op 10 augustus 2010. 

 

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 27 september 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 oktober 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. DE PONTHIERE, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat S. DE VRIEZE, 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 diende op 4 augustus 2000 een asielaanvraag in. De gemachtigde van de minister van 

Binnenlandse Zaken nam op 11 augustus 2000 een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

 

1.2. Tegen de in punt 1.1. bedoelde beslissing diende verzoeker een dringend beroep in bij de 

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. De adjunct-Commissaris-generaal voor 

de Vluchtelingen en de Staatlozen nam op 7 augustus 2002 een bevestigende beslissing tot weigering 

van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen deze beslissing diende verzoeker een 

beroep in bij de Raad van State die dit beroep bij arrest nummer 156 021 van 8 maart 2006 verwierp. 
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1.3. Verzoeker diende op 22 september 2003 een aanvraag in overeenkomstig (oud) artikel 9, derde lid 

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).  

 

1.4. Op 8 juni 2006 diende verzoeker een tweede asielaanvraag in. De gemachtigde van de minister van 

Binnenlandse Zaken nam op 14 juni 2006 een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

1.5. Tegen de in punt 1.4. bedoelde beslissing diende verzoeker een dringend beroep in bij de 

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. De Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen nam op 25 augustus 2006 een bevestigende beslissing tot weigering 

van verblijf. Tegen deze beslissing diende verzoeker een beroep in bij de Raad van State die dit beroep 

bij arrest van 26 mei 2010 verwierp. 

 

1.6. Op 5 oktober 2006 verklaarde de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de in punt 

1.3. vermelde aanvraag onontvankelijk. 

 

1.7. Op 3 januari 2008 besliste de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken verzoeker in 

het bezit te stellen van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister met een geldigheidsduur 

van één jaar. 

 

1.8. Op 17 augustus 2009 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

1.9. Op 4 juni 2010 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

in punt 1.8. vermelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond. Het tegen deze beslissing ingediende 

schorsings- en annulatieberoep werd door de Raad verworpen bij arrest nr. 47 531 van 30 augustus 

2010.  

 

1.10. Op 10 augustus 2010 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten. Deze beslissing wordt betekend op 10 augustus 2010 en vormt de 

bestreden beslissing, gemotiveerd as volgt:  

    

“(…) Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 1°: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn 

van de vereiste documenten: de betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een 

geldig visum. 

 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 3°: wordt door de Staatssecretaris voor Migratie- 

en asielbeleid of zijn gemachtigde, W. Van Herbruggen, attaché, geacht de openbare orde te kunnen 

schaden: betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan gewone diefstal 

 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 6°: beschikt niet over voldoende middelen van 

bestaan voor de duur van het voorgenomen verblijf en is niet in staat die middelen wettelijk te 

verwerven. 

 

Indien dit bevel niet wordt opgevolgd, loopt hij/zij gevaar, onverminderd rechtsvervolging overeen-

komstig artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te worden geleid en te dien 

einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

maatregel overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet. (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn. 

 

2.1. Verzoeker voert in wat als een enig middel kan beschouwd worden de schending aan van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen, evenals de schending van de artikelen 3, 8, 13 en 15 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 (EVRM).  
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Verzoeker betoogt als volgt:  

 

Doordat, 

Aan de verzoekende partij een bevel wordt betekend om het grondgebied te verlaten, onder de 

volgende motivering: (…) 

Terwijl, 

De verzoekende partij tijdens zijn verblijf in de gevangenis van Tilburg vanwege de inrichtingspsycho-

loog, de volgende verwijsbrief kreeg:  

“Diagnose  

Op basis van het diagnostisch interview kom ik tot de volgende (…) hypothese c.q. diagnose. 

Casus is een Introverte, emotioneel Instabiele persoon. Casus heeft sinds jaren last van depressieve 

klachten die aangemerkt worden als een Dysthyme stoornis (DSM IV : 300.4.). Daarnaast is er sprake 

van afhankelijkheid van een in middel (medicijnen en drugs). Er is sprake van lijdensdruk. 

Verwijzing 

omdat de resterende tijd in detentie te kort is voor psychologische behandeling wil casus graag 

behandeld worden na detentie. Mijn verzoek aan collegae is casus langdurig te gaan behandelen met 

cognitieve gedragstherapie in combinatie met medische behandeling waarbij de medicatie hopelijk 

afgebouwd kan worden. Gezien zijn fysieke gezondheid (lichaamsbouw), kennis van de Nederlandse 

taal (leest Nederlandse boeken) motivatie om behandeld te worden en zijn goede opleiding, is de 

prognose van het behandelingsresultaat goed.” 

Dat het niet opgaat enerzijds te erkennen dat iemand ernstig ziek is en anderzijds aan diezelfde 

persoon, zonder motivering terzake, toch een bevel te betekenen om het land te verlaten; 

Dat de gevangenisdirectie ongetwijfeld kennis had of toch moest hebben van de ziektetoestand van de 

verzoekende partij, vermits de verzoekende partij intern de juiste en volledige administratieve weg had 

bewandeld teneinde psychiatrische, minstens psychologische bijstand te kunnen verkrijgen; 

Dat elke overheid een plicht tot zorgvuldigheid heeft en dus de gevangenisdirectie de plicht had de 

Dienst Vreemdelingenzaken in te lichten betreffende de gezondheidstoestand van de verzoekende 

partij; 

Dat de geestelijke gezondheid integrerend deel uitmaakt van de gezondheidstoestand van een persoon; 

Dat het uitzetten van een ernstig zieke oersoon, zonder na te gaan of de betrokkene een adequate 

behandeling kan krijgen in het land waar hij naartoe gebracht wordt, een behandeling is, die strijdig is 

met art. 3 E.V.R.M. en dat art. 51 geen uitzonderingen kent 

En terwijl, 

De verzoekende partij ten aanzien van de ‘weigering tot regularisatie van zijn verblijf, volgend middel 

had ontwikkeld: “indien een verzoek op grond van art.9bis van de vreemdelingenwet, ontvankelijk wordt 

verklaard zulks impliceert dat er dus buitengewone omstandigheden aanwezig zijn, die beletten dat de 

verzoekende partij naar zijn land van herkomst zou kunnen terugkeren; 

Dat er weliswaar hic et nunc geen bevel om het grondgebied te verlaten wordt betekend, maar dat, 

vermits er gewag van wordt gemaakt dat de asielprocedure negatief is afgelopen, zulks betekent dat er 

mogelijks op grond hiervan nog een uitvoerbaar bevel zou kunnen bestaan; 

Dat zelfs moest er geen bevel worden genomen t.a.v. de verzoekende partij, zulks betekent dal hij zich 

in de situatie bevindt dat hij geen verblijf kan houden in België, vermits zijn regularisatieaanvraag wordt 

verworpen, maar tevens dat erkend wordt dat hij eigenlijk nergens naartoe kan; 

Dat iemand in een dergelijke situatie plaatsen strijdig is met art. 3 E.V.R.M, dat onmenselijke 

behandelingen verbiedt; 

Dat iemand in een situatie plaatsen, waarbij wordt gezegd dat hij niet in het land kan blijven, maar 

tegelijk erkennen dat die persoon nergens naartoe kan, zonder in de bestreden beslissing voor een 

oplossing te zorgen, strijdig is met art. 3 E.V.R.M. en overigens met de motiveringswet; 

Dat art. 15 E.V.R.M voorschrijft dat van art. 3 E.V.R.M. niet kan worden afgeweken, zelfs niet in het 

geval van een noodtoestand; 

Dat er in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd, wat dan met de verzoekende partij dient te 

gebeuren; 

En terwijl, 

Art 8 E.V.R.M de inmenging verbiedt van enig openbaar gezag met betrekking tot het privé- of 

gezinsleven, behoudens 1. indien dit bij een wet is voorzien 2. het nodig is in een democratische 

samenleving 3. ter voorkoming van strafbare feiten en 4. rekening houdend met het proportionaliteits-

beginsel 

Dat de bestreden beslissing geenszins motiveert waarom het verbreken van het contact tussen vader en 

dochter in casu noodzakelijk zou zijn in een democratische samenleving. 
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Dat de verzoekende partij al het mogelijke doet ten einde zich te laten verzorgen voor zijn depressie, die 

hij heeft opgelopen ter gelegenheid van de breuk ontstaan net de moeder van zijn dochter, ook al is dat 

niet evident in een Belgische gevangenis; 

Dat er bij het nemen van de beslissing evenmin rekening werd gehouden met het feit dat de weliswaar 

talrijke diefstallen, niet het minste materiële nadeel hebben veroorzaakt bij de slachtoffers en dat de 

diefstallen duidelijk het gevolg waren van de depressie waarin de verzoekende partij verkeert; 

Dat er in een democratische samenleving voorzien wordt in het uitzitten van een gevangenisstraf en in 

een therapie, die voor eenieder zou moeten toegankelijk zijn. 

Dat er dus in principe geen supplementaire straf moet en mag worden opgelegd; 

Dat er overigens evenmin werd rekening gehouden bij de beoordeling van de grond van de zaak dat de 

verzoekende partij reeds ononderbroken in België verblijft sinds 10 jaren, waarvan 8 jaar zonder enig 

probleem; 

Dat hij werd geregulariseerd maar dat deze regularisatie blijkbaar ongemotiveerd werd ingetrokken, 

hetgeen bijgedragen heeft tot de depressieve toestand van de verzoekende partij; 

Dat het in de gegeven omstandigheden buiten elke proportie is, de relatie van dochter tot vader te 

verbreken, vooral omdat vader toch nergens anders naartoe kan;” 

Dat de Raad voor VreemdeIingenbetwistingen in het Arrest van 30/8/2010 (nr. 47531) daarop het 

volgende antwoordt: (…) 

Dat de verzoekende partij vooreerst opwerpt dat het tussengekomen arrest op vandaag niet definitief is, 

daar het nog kan bestreden worden voor de Raad van State; 

Dat de verzoekende partij vervolgens er thans de nadruk op legt dat dus naast de weigering van 

regularisatie van verblijf, er thans wel een bevel wordt gegeven aan de verzoekende partij het land te 

verlaten. 

Dat de verzoekende partij opnieuw verwijs naar art. 9 van de Vreemdelingenwet, dat voorschrijft dat een 

aanvraag tot verblijf in het Rijk van meer dan 3 maanden, dient aangevraagd te worden bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire post, bevoegd voor de verblijfplaats of plaats van oponthoud van de 

vreemdeling in het buitenland: 

Dat alleen in buitengewone omstandigheden deze aanvraag in België kan gebeuren, overeenkomstig 

het bepaalde van art. 9bis of 9ter van de Vreemdelingenwet; 

Dat buitengewone omstandigheden, omstandigheden zijn die het de vreemdeling onmogelijk of 

buitengewoon moeilijk maken terug te keren naar zijn land ven oorsprong, om aldaar het verzoek tot 

langdurig verblijf in te dienen conform aan art. 9 van de Vreemdelingenwet (RvSt. 6/1/2000, nr. 84.571, 

Rev.Dr.étr. 2000, afl 109, 278); 

Dat dus de Dienst Vreemdelingenzaken in casu aanvaard heeft dat het voor de verzoekende partij 

onmogelijk of bijzonder moeilijk is terug te keren naar zijn land van oorsprong, vermits de buitengewone 

omstandigheden werden aanvaard: 

Dat aan de verzoekende partij desondanks en bevel wordt gegeven het land te verlaten; 

Dat aan iemand het bevel geven het land te verlaten, wel wetende dat de betrokkene ernstig ziek is, een 

inbreuk vormt op art. 3 E.V.R.M. dat elke onmenselijke behandeling verbiedt; 

Dat de bestreden beslissing niet motiveert, waarom dit in casu niet zou moeten gemotiveerd worden, 

terwijl de medische toestand van betrokkene niet onbekend kan of mag geweest zijn aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken; 

Dat de bestreden beslissing evenmin motiveert waarom er met art. 8 E.V.R.M. geen rekening werd 

gehouden, nu de verwerende partij weet of moest weten dat de verzoekende partij een dochter heeft in 

België, die hier legaal verblijft bij haar moeder; 

Dat de bestreden beslissing er op neer komt dat aan de verzoekende partij en vice versa, elk contact 

tussen vader en dochter wordt ontzegd voor een tijd die niet op voorhand kan worden ingeschat; 

Dat een dergelijke maatregel onredelijk is en niet in proportie met het nagestreefde doel, nu de 

verzoekende partij, ziek geworden door verdriet, vooreerst in de gevangenis elke therapie werd ontzegd, 

vervolgens bij zijn vrijlating aan zijn lot wordt overgelaten, zonder enig inkomen, en tenslotte omwille van 

niet zo ernstige feiten (niemand werd geschaad) het land zou worden uitgezet, zodat elk contact met zijn 

dochter hem verder wordt ontzegd;” 

 

2.2. De Raad acht het middel onontvankelijk voor zover de schending opgeworpen wordt van artikel 13 

EVRM, aangezien verzoeker nalaat uiteen te zetten op welke wijze voormelde verdragbepaling, indien 

samen gelezen met de artikelen 3, 8 en 15 EVRM, werd geschonden door de bestreden beslissing. 

 

2.3. 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. 
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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). 

 

2.4. 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. 

 

2.5. De Raad stelt aan de hand van het administratief dossier vast dat verzoeker geen aanvraag om 

verblijfsmachtiging heeft ingediend op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. De verwerende 

partij kan niet verweten worden geen rekening gehouden te hebben met of niet gemotiveerd te hebben 

aangaande elementen die haar niet ter kennis stonden op het ogenblik dat zij de bestreden beslissing 

trof. Verzoeker koestert blijkens zijn verzoekschrift allerlei verwachtingen ten aanzien van de 

gevangenisdirectie en dicht haar een informatieplicht naar de verwerende partij toe omtrent zijn 

medische toestand, maar het komt de vreemdeling die zich ernstig ziek acht en een verblijf wenst te 

verkrijgen om medische redenen, toe om zelf zorgvuldig te zijn en zelf een aanvraag om verblijfs-

machtiging om medische redenen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in te dienen.  

Slechts indien een dergelijke aanvraag op ontvankelijke wijze wordt ingediend, heeft de verwerende 

partij de plicht na te gaan of een ernstig zieke persoon een adequate behandeling kan krijgen in zijn 

land van herkomst en zou het niet nagaan van deze kwestie een gebeurlijke schending van artikel 3 

EVRM vormen. 

 

2.6. Waar verzoeker verwijst naar een middel dat hij ontwikkeld heeft in het kader van het in punt 1.9. 

bedoelde schorsings- en annulatieberoep dient de Raad op te merken dat hij het debat inzake de 

bestreden beslissing die het voorwerp uitmaakte van dat beroep, namelijk de beslissing waarbij 

verzoekers aanvraag, ingediend op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, ontvankelijk doch 

ongegrond wordt verklaard, niet kan heropen in onderhavig beroep. Het feit dat ter terechtzitting het 

bewijs overgemaakt wordt dat een toelaatbaar cassatieberoep werd ingediend tegen het in punt 1.9. 

bedoelde arrest van de Raad doet aan het voormelde geen afbreuk.          

 

2.7. Daargelaten de vraag of uit de in punt 1.9. bedoelde beslissing kan afgeleid worden dat er 

buitengewone omstandigheden weerhouden werden ter rechtvaardiging van het indienen van een 

aanvraag om verblijfsmachtiging in België, houdt dit op zich niet in dat definitief geoordeeld werd dat 

verzoeker niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst, minstens toont verzoeker dit niet aan.  

 

2.8. Waar verzoeker betoogt “dat de bestreden beslissing evenmin motiveert waarom er met artikel 8 

E.V.R.M. geen rekening werd gehouden, nu de verwerende partij weet of moest weten dat de 

verzoekende partij een dochter heeft in België, die hier legaal verblijft bij haar moeder”, dient de Raad 

op te merken dat de in punt 1.9. bedoelde beslissing de volgende passage bevat: “Het feit dat 

betrokkene een schoolgaand kind heeft, dat tevens legaal in België verblijft samen met de moeder vormt 

geen grond voor een verblijjfsregularistatie omwille van de zware veroordeling die betrokkene opliep 

wegens feiten van openbare orde. Het niet toekennen van een machtiging tot verblijf zou mogelijk een 

schending kunnen teweegbrengen van art 8 EVRM. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat 

hoewel art. 8 EVRM stelt dat het recht op privé-leven door de overheid dient gerespecteerd te worden 

dat in hetzelfde art. 6 EVRM, lid 2 bepaald wordt dat de overheid kan ingrijpen ter voorkoming van 

strafbare feiten. Welnu uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat betrokkene reeds in 

aanraking is gekomen met de openbare ordediensten omwille van het plegen van strafbare feiten zoals 

hierboven vermeld.” 
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2.9. Uit het gestelde in punt 2.8. blijkt derhalve dat in de beslissing omtrent de aanvraag om verblijfs-

machtiging ingediend op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet reeds gemotiveerd werd in het 

licht van artikel 8 EVRM. De bestreden beslissing, die het corollarium is van de in punt 1.9. bedoelde 

beslissing en die er toe strekt de illegale verblijfstoestand van verzoeker vast te stellen, dient derhalve 

niet meer te motiveren aangaande artikel 8 EVRM. Verder laat verzoeker na met concrete gegevens 

aan te tonen dat, gelet op de bijzondere omstandigheden van de zaak, het verblijf in België de enige 

mogelijkheid is om het recht op gezinsleven uit te oefenen (cfr. EHRM 19 februari 1996, Gül tegen 

Zwitserland; EHRM 28 november 1996, Ahmut tegen Nederland). Verzoeker toont met zijn betoog 

waarbij hij de door hem begane feiten waarnaar de in punt 1.9. bedoelde beslissing verwijst, 

minimaliseert als zijnde “niet zo ernstige feiten” en zijn verklaring waarbij hij zelf stelt dat het contact 

tussen hem en zijn dochter wordt ontzegd “voor een tijd” niet aan dat er sprake is van een 

disproportionaliteit tussen zijn belangen enerzijds en de belangen van de Belgische Staat in het kader 

van het beschermen van de binnenkomstreglementering en de openbare orde anderzijds.  

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, 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 Vreemdelingen-

betwistingen, 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 vier november tweeduizend en tien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


