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 nr. 53 621 van 22 december 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 15 oktober 2010 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietig-verklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

1 september 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op grond 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, ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt en van het bevel 

om het grondgebied te verlaten, betekend op 17 september 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 9 november 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 december 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HENDRICKX, die loco advocaat Z. MISKOVIC verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. JOPPEN, 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. Op 10 december 2010 dient verzoeker een aanvraag om verblijfsmachtiging in op grond 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

1.2. Op 1 september 2010 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asiel-

beleid de in punt 1.1. bedoelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond. Deze beslissing werd betekend 

op 17 september 2010 en vormt de eerste bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 
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“Betrokkene haalt aan dat hij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet. Zoals algemeen bekend, werden deze 

instructies door de Raad van State vernietigd op 11 december 2009. Zoals eveneens algemeen bekend, 

heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet, zich geëngageerd om 

binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder 

vernoemde instructie, te blijven toepassen. 

 

Betrokkene wilt zich beroepen op punt 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009, maar 

betrokkene heeft noch een periode van wettig verblijf gehad voor 18.03.2008 of noch voor deze datum 

geloofwaardige pogingen ondernomen om een wettig verblijf in België te bekomen. Betrokkene toont dit 

niet aan, noch zijn er in het administratief dossier van betrokkene aanwijzingen van terug te vinden. 

Betrokkene kan zich dan ook niet dienstig beroepen op criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 

19.07.2009. 

 

Qua verblijfsduur zou betrokkene eventueel in aanmerking kunnen komen voor punt 2.8B van de 

vernietigde instructies van 19.07.2009. Echter, om hierop eventueel aanspraak te kunnen maken, moet 

een behoorlijk ingevuld arbeidscontract worden voorgelegd. Dit doet betrokkene niet. 

 

Het feit dat betrokkene sinds 2001 in België zou verblijven, bereid is Nederlands te leren, een vrienden – 

en kennissenkring heeft opgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, kan niet weerhouden worden als 

een grond voor regularisatie. Ondanks deze elementen aangaande de integratie van betrokkene, doet 

dit niets af aan de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies dd. 19.07.2009. 

 

Tenslotte beroept betrokkene zich tevens op het criterium 2.3 van de vernietigde instructie van 

19.07.2009. Hij vermeldt hierbij dat hij steeds bij het gezin van zijn broer verbleven heeft, met name 

(B.M.), (…) met de Belgische nationaliteit. 

 

Betrokkene voldoet echter niet aan de cumulatieve voorwaarden die noodzakelijk zijn om in aanmerking 

te komen voor regularisatie op deze basis. Allereerst toont hij niet aan een familielid te zijn van een EU-

burger die buiten het toepassingsgebied van de gezinshereniging (artikel 40bis van de wet) valt. Zo legt 

hij geen bewijsstukken voor die de verwantschap met zijn broer (Belg) kunnen staven. Verder toont hij 

niet aan dat zijn verblijf dient te worden ‘vergemakkelijkt’ in toepassing van de Europese richtlijn 

2004/38, zijnde, de familieleden, ongeacht hun nationaliteit, die in het land van herkomst ten laste zijn 

van of inwoonden bij de EU-burger, of die wegens ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke 

verzorging door de EU-burger nodig hebben. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van 

bewijs te leveren. 

 

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 1981 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 (B.S. 

van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), aan de 

betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid waarbij hem bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 

(dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

Reden van de maatregel: 

De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten 

(art. 7, al 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig paspoort en geldig 

visum. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden opgesteld in drie exemplaren: het origineel 

wordt afgegeven aan de vreemdeling, een exemplaar wordt mij toegestuurd en het derde wordt door uw 

diensten bewaard. Elk exemplaar dient door de vreemdeling ondertekend te worden. (…)” 

 

1.3. Op 17 september 2010 wordt er een bevel om het grondgebied te verlaten betekend onder de vorm 

van een bijlage 13. Dit vormt de tweede bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomst-

documenten (ert. 7, al 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig 

paspoort en geldig visum. (…)” 
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2. Over het voorwerp van het beroep, de ontvankelijkheid en de rechtspleging 

 

2.1. Het verzoekschrift is blijkens zijn aanhef gericht tegen de tweede bestreden beslissing. Het middel is 

gericht tegen de eerste bestreden beslissing. Bij het verzoekschrift wordt gevoegd, de eerste en de tweede 

bestreden beslissing. 

 

2.2. Het komt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen toe om het verzoekschrift uit te leggen en het 

voorwerp van het beroep te bepalen (cfr. RvS 5 april 1974, nr. 16 349 en RvS 29 augustus 1997, nr.          

67 850). In dit verband dient rekening gehouden te worden met de vermeldingen in het verzoekschrift, de 

aangevoerde middelen en de bijlagen bij het verzoekschrift.  

 

2.3. Gelet op het gestelde in punt 2.1. acht de Raad het beroep gericht tegen de eerste en de tweede 

bestreden beslissing.  

 

2.4. De Raad verklaart het beroep onontvankelijk voor zover het ingediend wordt tegen de tweede 

bestreden beslissing aangezien verzoeker nalaat hiertegen een middel te ontwikkelen. 

 

2.5. In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker de “kosten lastens gedaagden te horen leggen.”  

 

2.6. De Raad merkt op dat in de huidige stand van de wetgeving betreffende de procedures voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, vooralsnog geen rolrecht verschuldigd is en deze procedures 

bijgevolg kosteloos zijn. Derhalve kan de Raad niet ingaan op het in punt 2.5. omschreven verzoek. 

 

3. Onderzoek van het beroep voor zover het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing  

 

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

 

3.1. In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet “ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet 

van 15 december 1980 alsmede afgeleid uit de schending van de punten 2.8A, 2.8B en 2.3 van de 

instructie van 19.07.2009.” 

 

Verzoeker betoogt als volgt:  

 

“Alhoewel voormelde instructie werd vernietigd door de Raad van State heeft verwerende partij zich 

geëngageerd om binnen haar discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven 

in voormelde instructie te blijven toepassen. 

Punt 2.8A bepaalt dat volgende vreemdelingen in aanmerking komen: 

A. De vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf in België 

heeft dat minimum 5 jaar bedraagt. 

En die voor 18 maart 2008 gedurende een periode een wettig verblijf in België heeft gehad of, die voor 

die datum geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen. 

Verder wordt het begrip ‘lokale verankering’ gehanteerd waarbij naar het geheel van de feitelijke 

elementen samen wordt gekeken. 

Uit de door verzoeker bijgebrachte stukken blijkt dat hij reeds geruime tijd in het Rijk verblijft. 

Zo blijkt uit de verklaring van dokter (O.C.) dat deze verzoeker op consultatie heeft gehad of bij 

verzoeker op huisbezoek is geweest gedurende de periode van 10.12.2004 tot 20.02.2009. 

De lokale verankering blijkt uit de verklaringen welke verzoeker bijbrengt en waaruit blijkt dat verzoeker 

onderdak heeft gekregen bij zijn aangetrouwde familie in het jaar 2006 tot 2007. 

Verder blijkt eveneens dat verzoeker een periode van wettelijk verblijf heeft gehad in het Rijk ingevolge 

binnenkomst in het Rijk met een geldig Schengenvisum. 

Aangezien de aanvraag gestoeld was op o.m. punt 2.8A (specifieke procedure lokale verankering) 

diende eerst te worden nagegaan of verzoeker in aanmerking kwamen en of het dossier volledig is en 

de aanvraag niet kennelijk ongegrond. 

Geen van deze stappen werden genomen. 

Verder moet worden opgemerkt dat uit de door verzoeker voorgelegde stukken niet blijkt of hij ingelicht 

is geworden over het feit of zijn dossier al dan niet volledig was. 

Dit houdt in dat de tweede stap , te weten het voorleggen van het dossier aan de Commissie van Advies 

voor vreemdelingen zoals opgenomen in de verduidelijkingen over de uitvoering van de voormelde 
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instructie, evenmin werd gevolgd zodat aan verzoeker niet de mogelijkheid werd verleend om alsnog 

zijn aanvraag te vervolledigen en vervolgens gehoord te worden door de Commissie. 

Verzoeker werd niet in de mogelijkheid gesteld om in uitvoering van de voormelde instructies zijn 

aanvraag alsnog te formaliseren conform de instructies. 

Een ander gevolg is dat er geen verder onderzoek is gebeurd door het lokaal bestuur van de gemeente 

waar verzoeker verbleef. 

Er kan dan ook niet worden ontkend dat de rechten van verzoeker geschaad zijn geworden nu de 

formalismen van de instructie niet werden gevolgd. 

Huidig middel is ernstig.” 

 

3.2. De Raad verwijst naar het gestelde in punt 2.3. De exceptie van onontvankelijkheid van het middel, 

opgeworpen door de verwerende partij omdat het geen betrekking heeft op de bestreden akte, die 

volgens de verwerende partij enkel de tweede bestreden beslissing is, wordt verworpen. 

 

3.3. De Raad stelt vast dat de eerste bestreden beslissing de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond verklaart. Deze beslissing 

houdt in dat de gemachtigde van de staatssecretaris van oordeel is dat er onvoldoende redenen 

voorhanden zijn om verzoeker te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. 

 

3.4. De Raad dient op te merken dat in de aanhef van de eerste bestreden beslissing het volgende 

gesteld wordt: “Betrokkene haalt aan dat hij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 

19 juli 2009 betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet. Zoals algemeen bekend, 

werden deze instructies door de Raad van State vernietigd op 11 december 2009. Zoals algemeen 

bekend, heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet, zich 

geëngageerd om binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven 

in eerder vernoemde instructie, te blijven toepassen.” Hiermee geeft de verwerende partij aan dat de 

“instructies van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet” gelden 

als een gedragslijn bij het uitoefenen van haar discretionaire bevoegdheid die zij aanwendt bij de 

behandeling van verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet.  

 

3.5. Ter terechtzitting zijn partijen het erover eens dat met de “instructies van 19 juli 2009 betreffen-

de de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet” bedoeld wordt, de instructie van 19 juli 2009 

inzake de toepassing van het oude artikel 9, derde lid, en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (hierna: 

de instructie van 19 juli 2009), dat deze tijdelijk gepubliceerd werd op de website van de Dienst 

Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be) en heden nog consulteerbaar is op de website van het Vlaams 

Minderhedencentrum (www.vmc.be).  

 

3.6. Uit het betoog van verzoeker blijkt dat hij de wijze van uitoefening van de discretionaire bevoegd-

heid van de verwerende partij betwist wanneer ze de punten 2.8.A en 2.8.B van de instructie van 19 juli 

2009 toepast. Blijkens zijn betoog betwist verzoeker niet de wijze van toepassing van criterium 2.8. van 

de instructie van 19 juli 2009 op zijn geval.   

 

3.7. Criterium 2.8. A. van de instructie van 19 juli 2009 luidt als volgt: “Voor aanvragen ingediend 3 

maanden te rekenen vanaf datum van 15 september 2009 zal ook de vreemdeling met een duurzame 

lokale verankering in België in aanmerking komen. Deze situatie betreft de vreemdeling, die het centrum 

van zijn affectieve, sociale en economische belangen in België heeft gevestigd. Het bestaan van een 

duurzame lokale verankering in België is een feitenkwestie die onderzocht wordt binnen de soevereine 

beoordelingsbevoegdheid van de minister of zijn gemachtigde. Volgende vreemdelingen komen in 

aanmerking: A. De vreemdeling die voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf 

in België heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; En die voor 18 maart 2008 [de datum van het regeer-

akkoord] gedurende een periode een wettig verblijf in België heeft gehad (waarbij elk verblijf in 

aanmerking komt dat gedekt wordt door een wettelijk afgegeven verblijfsdocument, behalve een 

toeristenvisum) of, die voor die datum, geloofwaardige pogingen heeft ondernomen om in België een 

wettig verblijf te bekomen.” 

 

3.8. De eerste bestreden beslissing stelt met betrekking tot de toepassing van criterium 2.8. A. van de 

instructie van 19 juli 2009 het volgende:  “Betrokkene wilt zich beroepen op punt 2.8A van de vernietigde 

instructie van 19.07.2009, maar betrokkene heeft noch een periode van wettig verblijf gehad voor 

18.03.2008 of noch voor deze datum geloofwaardige pogingen ondernomen om een wettig verblijf in 

België te bekomen. Betrokkene toont dit niet aan, noch zijn er in het administratief dossier van 
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betrokkene aanwijzingen van terug te vinden. Betrokkene kan zich dan ook niet dienstig beroepen op 

criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009.” 

 

3.9. Verzoekers betoog dat hij “reeds geruime tijd in het Rijk” verblijft is niet dienstig aangezien de 

eerste bestreden beslissing er niet toe strekt te stellen dat hij niet “reeds geruime tijd in het Rijk” verblijft. 

Deze beslissing verwijt verzoeker wel “noch een periode van wettig verblijf gehad (te hebben) voor 

18.03.2008 of noch voor deze datum geloofwaardige pogingen ondernomen (te hebben) om een wettig 

verblijf in België te bekomen.” Waar verzoeker betoogt dat hij “een periode van wettelijk verblijf heeft 

gehad in het Rijk ingevolge binnenkomst in het Rijk met een geldig Schengenvisum” dient de Raad op te 

merken dat uit een stuk dat verzoeker zelf toevoegt aan zijn verzoekschrift blijkt dat hij op 4 mei 2001 

een aankomstverklaring ontving op grond van zijn Schengenvisum kort verblijf, dat geldig was tot 4 mei 

2001 en dat hij vertrokken is op 20 mei 2001. Te dezen herinnert de Raad eraan dat de instructie van 19 

juli 2009 bepaalt dat “elk verblijf in aanmerking komt dat gedekt wordt door een wettelijk afgegeven 

verblijfsdocument, behalve een toeristenvisum.” Verzoeker kan aldus niet dienstig verwijzen naar zijn 

Schengenvisum kort verblijf. Uit het betoog in zijn verzoekschrift blijkt dat verzoeker voorts voorhoudt 

aanwezig te zijn geweest in het Rijk van 10 december 2004 tot 20 februari 2009. Verzoeker kan dan ook 

niet dienstig aan de hand van een Schengenvisum en een aankomstverklaring die dateren van 2001 

betogen dat hij een wettig verblijf gehad heeft in de periode van zijn langdurig onafgebroken verblijf van 

10 december 2004 tot 20 februari 2009. 

    

3.10. Criterium 2.8. B van de instructie van 19 juli 2009 luidt als volgt: “B. Of de vreemdeling die, 

voorafgaand aan zijn aanvraag, sinds 31 maart 2007 een ononderbroken verblijf in België heeft en die 

een kopie van een arbeidscontract bij een bepaalde werkgever voorlegt, hetzij van bepaalde duur van 

minstens één jaar hetzij van onbepaalde duur, dat minimaal voorziet in een inkomen equivalent aan het 

minimumloon.” 

 

3.11. Blijkens zijn betoog betwist verzoeker niet de vaststelling in de eerste bestreden beslissing 

“Echter, om hierop eventueel aanspraak te kunnen maken, moet een behoorlijk ingevuld arbeidscontract 

worden voorgelegd. Dit doet betrokkene niet.” 

 

3.12. Verzoekers betoog heeft betrekking op de passage van de instructie van 19 juli 2009 die met 

betrekking tot de toepassing van de criteria 2.8. A en 2.8. B nog het volgende stelt: “Bij zijn onderzoek 

naar de duurzame lokale verankering in België zal de minister of zijn gemachtigde zich niet laten leiden 

door één factor, maar hij zal kijken naar het geheel van de feitelijke elementen samen. Onderstaande 

feitelijke elementen worden door de minister of zijn gemachtigde in het onderzoek weerhouden, naast 

de eerder genoemde voorwaarden: 

· Sociale banden in België. De schoolloopbaan en inburgering van de kinderen. 

· Kennis van één van de landstalen, of alfabetiseringscursussen gevolgd hebben. 

· Werkverleden en werkbereidheid, beschikken over de kwalificaties of competenties afgestemd op het 

arbeidsaanbod, o.m. inzake knelpuntberoepen, uitzicht hebben op werk en/of de mogelijkheid hebben 

om in het eigen levensonderhoud te voorzien. In voorkomend geval, houdt de minister of zijn 

gedelegeerde rekening met het advies van de lokale besturen of een daartoe erkende dienst voor één of 

het geheel van de genoemde elementen.(…)De minister of zijn gemachtigde gaat na of de betrokkene in 

aanmerking komt (zoals voorzien in 2.8 A of 2.8 B), of het dossier volledig is en of het dossier niet 

kennelijk ongegrond is. Wanneer dit het geval is, kan hij oordelen dat het dossier voldoende 

gemotiveerd is om te oordelen dat de betrokkene duurzaam lokaal verankerd is.· of legt de minister het 

dossier voor aan de Commissie voor Advies van Vreemdelingen voor een niet-bindend advies. De 

Commissie voor Advies van Vreemdelingen kan de betrokkene oproepen en horen. Indien de minister of 

zijn gemachtigde nadien van dit advies afwijkt, dient hij dit te motiveren.” 

 

3.13. Verzoeker kan bezwaarlijk verwachten dat wanneer constitutieve bestanddelen van zijn aanvraag 

inzake een lokale en economische verankering ontbreken , namelijk het aantonen van een periode van 

wettig verblijf voor 18 maart 2008 of dat hij voor deze datum geloofwaardige pogingen ondernomen 

heeft om een wettig verblijf in België te bewerkstelligen, en het overleggen van een arbeidscontract, de 

gemachtigde van de staatssecretaris desalniettemin verder onderzoek diende te laten plaatsgrijpen door 

de lokale besturen of zijn dossier desalniettemin diende beschouwd te worden als een volledig dossier 

of als een dossier dat niet kennelijk ongegrond is, wat blijkens het gestelde in punt 3.12 een voorwaarde 

is voor het voorleggen van het dossier aan de Commissie van Advies voor Vreemdelingen. Waar 

verzoeker verwacht dat hij op voorhand diende op de hoogte gebracht te worden dat zijn dossier als niet 

volledig werd beschouwd, dient de Raad op te merken dat nergens bepaald wordt dat de aanvrager in 

dit geval op de hoogte dient gebracht te worden en dat hij dan in de mogelijkheid dient gesteld te 
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worden om zijn dossier aan te vullen, minstens toont verzoeker dit niet aan. Verwerende partij kan 

gevolgd worden wanneer zij in haar nota stelt “Er was dan ook geen enkele sprake van een dossier dat 

in aanmerking zou komen voor een advies van de CAV, zodat dienomtrent geen motivatie behoefde te 

worden opgenomen in de bestreden beslissing.” De Raad wijst er nog op dat de formele 

motiveringsplicht er niet toe leidt dat de motieven van de motieven, de motieven die reeds voortvloeien 

uit de toepasselijke reglementering of de motieven die evident zijn, dienen vermeld te worden (I. 

OPDEBEEK en A. COOLSAAT, Administratieve Rechtsbibliotheek: formele motivering van 

bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 1999, p. 167-168). 

 

3.14. Het komt de Raad voor dat een aanvrager van een gunstmaatregel, namelijk het verkrijgen van 

een verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zelf zorgvuldig dient te zijn 

bij het opstellen van zijn aanvraag en er zorg voor dient te dragen dat zijn aanvraag “volledig” is.  

 

3.15. De stukken gevoegd bij zijn verzoekschrift tonen op zich niet aan dat verzoekers middel gegrond 

dient verklaard te worden.  

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep is onontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de tweede bestreden beslissing en de 

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

beslissingen 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 tweeëntwintig december tweeduizend en 

tien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


