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 nr. 59 614 van 13 april 2011 

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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,  
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 25 februari 2011 

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 

3 december 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet 

van 15 december 11980 betreffende de toegang tot het  grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt. 

 

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 28 maart 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 april 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat T. DE KEUKELAERE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, 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 4 juni 2010 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot voorlopig verblijf op 

basis 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 3 december 2010 wordt de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf door de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid ontvankelijk doch ongegrond verklaard, aan de 

verzoekende partij ter kennis gebracht op 7 februari 2011. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de 

motieven luiden als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 04.06.2010 werd 

ingediend en op 10.08.2010 werd aangevuld door :  

 

H.C. B. (…) (R.R.: 083021852315) 

nationaliteit: Liberia 

geboren te Grand Bassa County op (…) 

adres: (…), 9000 GENT 

 

in toepassing 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, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is.  

Redenen: 

 

De aanvraag ging niet vergezeld van een kopie van het internationaal erkend paspoort of een 

gelijkgestelde reistitel, noch van een kopie van de nationale identiteitskaart, noch van een geldige 

motivering die toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van art. 9bis, §1 van de 

wet van 15.12.1980, gewijzigd door art. 4 van de wet van 15.09.2006.  

 

Betrokkene toont niet op geldige wijze aan dat hij zich in de onmogelijkheid bevindt om het 

vereiste identiteitsdocument te verwerven in België. De motivering waarom betrokkene vrijgesteld zou 

zijn van de verplichting een kopie van het identiteitsdocument voor te leggen – met name het feit dat 

betrokkene de nodige stukken zal voorleggen van zodra hij zich in een veilige uitgangspositie bevindt 

om contact te zoeken met zijn autoriteiten of met verwanten die geen sterke band met zijn moeder 

onderhouden – wordt bijgevolg niet aanvaard door onze dienst. Daarenboven heeft betrokkene geen 

persoonlijke vrees aangetoond waardoor hij geen contact zou kunnen zoeken met de autoriteiten van 

zijn land van herkomst noch met verwanten om aan identiteitsdocumenten te geraken. Betrokkene legt 

geen bewijzen voor die zijn bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin 

van bewijs te leveren.  

 

Betrokkene verklaart bereid te zijn alle stukken voor te leggen die noodzakelijk zijn om zijn identiteit te 

bewijzen, maar tot op heden heeft betrokkene nog geen identiteitsdocumenten overgemaakt aan de 

Dienst Vreemdelingenzaken en is de Dienst Humanitaire Regularisaties genoodzaakt een beslissing te 

nemen op basis van de in het administratief dossier aanwezige elementen.   

 

Betrokkene verwijst naar de geboorteakte zoals opgenomen in het dossier van het CGVS om zijn 

identiteit te bewijzen. Deze geboorteakte kan echter niet door onze diensten worden aanvaard als zijnde 

een identiteitsdocument. Alhoewel een geboorteakte bepaalde gegevens kan verschaffen zoals een 

identiteitskaart, toont een geboorteakte niet aan dat de drager van het document de persoon is die 

omschreven wordt in het document en heeft het niet dezelfde bewijswaarde" (RVV nr. 11.335 van 

19.05.08).  

 

Derhalve is de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde voor deze aanvraag niet vervuld.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een enig middel voert de verzoekende partij een schending aan van de formele en de materiële 

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het beginsel van behoorlijk bestuur, van het 

vertrouwensbeginsel, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. 

 

Ter adstruering van het enig middel stelt de verzoekende partij wat volgt: 

 

“(…)Enig middel: schending van de formele en materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, beginsel van behoorlijk bestuur, het vertrouwensbeginsel alsook de artt. 10 en 

11 van de Gecoördineerde Grondwet en art. 9bis van de Wet van 15.12.1980. 

 

a) De bestreden beslissing schendt art. 3 van de Wet van 29juli 1991 betreffende de formele 

motiveringsplicht van bestuurshandelingen, het zorgvuldigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en de 

artt. 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet alsook art. 9bis Van de Vreemdelingenwet aangezien 

verweerster de bestreden beslissing strekkende tot onontvankelijkheid heeft genomen met inachtneming 
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van de bepalingen van de Instructie van 19.07.09 van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid 

(hierna de “Instructie” genoemd). 

 

Immers werd voormelde Instructie vernietigd door de Raad van State omdat ze geen ruimte meer toeliet 

voor appreciatie doordat meteen aan de voorwaarde van de buitengewone omstandigheden zoals 

voorzien in de Vreemdelingenwet was voldaan, wanneer aan de in de Instructie opgenomen criteria 

wordt voldaan en dit terwijl de Wetgever de aanvragende vreemdeling kan ontslaan van de verplichting 

aan te tonen dat er in zijn geval buitengewone omstandigheden voorhanden zijn. 

 

Arrest Raad van State van 9 december 2009 (nr. 198.769): 

“De bestreden instructie maakt het mogelijk dat vreemdelingen die zich in de erin omschreven 

voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan te tonen dat er In hun geval buitengewone 

omstandigheden voorhanden zijn. terwijl enkel de wetgever dit vermag te doen. Enkel de wetgever kan 

vreemdelingen vrijstellen van de in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet vastgelegde verplichting om 

buitengewone omstandigheden aan te tonen. Door dit in de bestreden instructie te doen werd een aan 

de wetgever voorbehouden domein betreden. De bestreden instructie is voor vernietiging vatbaar 

aangezien ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt en is genomen met schending van de 

prerogatieven van verzoekers als parlementsleden. De bestreden instructie is genomen met schending 

van het in de Grondwet vastgelegde legaliteitsbeginsel en van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.” 

 

In dezelfde zin heeft ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geoordeeld in haar arrest dd. 

16.12.10 (nr. 53.240). 

 

In dit voorliggend geval heeft de Raad de bestreden beslissing van verweerster vernietigd aangezien zij 

de regularisatieaanvraag onontvankelijk had verklaard omdat de termijn van de vernietigde Instructie 

niet was gerespecteerd. 

 

De in het arrest omschreven omstandigheden zijn analoog aan deze in onderhavige zaak, m.n. het 

ontvankelijk verklaren van de aanvraag o.g.v. de bepalingen van de vernietigde Instructie. 

 

Immers besliste verweerster zondermeer tot de onontvankelijkheid van zijn aanvraag op grond van de 

vernietigde Instructie aangezien hij geen internationaal paspoort of gelijkgestelde titel heeft overgelegd 

zonder daarbij verzoeker in de mogelijkheid te laten buitengewone omstandigheden aan te tonen zoals 

voorzien in de Vreemdelingenwet. 

 

De Instructie voegt derhalve een voorwaarde aan de Wet toe terwijl dit enkel tot de bevoegdheid van de 

Wetgever behoort. Doordat de bestreden beslissing op de vernietigde Instructie is gebaseerd is zij dan 

ook in strijd met de formele en materiële motiveringsplicht van bestuurshandelingen, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel alsook de artt. 10 en 11 van de Gecoördineerde 

Grondwet alsook art. 9bis Van de Vreemdelingenwet. 

 

b) De bestreden beslissing schendt daarenboven het redelijkheidsbeginsel en beginsel van behoorlijk 

bestuur aangezien verweerster de bestreden beslissing heeft genomen terwijl zij reeds voldoende 

kennis had over de identiteit van verzoeker. 

 

Verzoeker is niet meer in het bezit van een nationaal identiteitsbewijs noch beschikt hij over een 

internationaal paspoort. 

 

Evenwel heeft verzoeker naar aanleiding van zijn verhoor bij het CGVS een geboortecertificaat 

overgelegd welke zich thans in het administratief dossier bevindt. 

 

In het kader van de asielprocedure werd aan verzoeker een bijlage 26bis uitgereikt. Na het einde van de 

asielprocedure werd het verblijfsdocument ingetrokken. 

 

Het basisuitgangspunt bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van een regularisatieaanvraag is 

steeds dat naar de doelstelling van de voorwaarde moet worden gekeken en dus moet geoordeeld 

worden of de identiteit al dan niet met zekerheid kan worden vastgesteld. 

 

De Raad heeft in het verleden reeds beslist dat een BIVR of attest van immatriculatie welke werd 

gevoegd bij de regularisatieaanvraag kan worden aanvaard ter vergelijking met de aanwezige 

documenten in het administratief dossier (RvV 28 mei 2009, 28.074, RvV 9 juli 2009, 29.762). 
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In de beslissingen dd. 13.05.09 en 21.12.09 heeft het CGVS uitdrukkelijk geoordeeld dat door de 

overlegging van het geboortecertificaat de identiteit en herkomst van verzoeker wordt betwist (zie 

telkens laatste paragraaf van pagina 2 van de beslissingen). 

 

Aangezien de aanwezigheid van (1) een geboortecertificaat in het administratief dossier van verzoeker 

en (2) alsook de bijlage 26 bis in het regularisatiedossier, kon verweerster controleren dat de verzoeker 

steeds zijn ware identiteit heeft meegedeeld. 

 

Verweerster heeft derhalve ten onrechte besloten tot onontvankelijkheid van de regularisatieaanvraag. 

(…)”  

 

2.2 Er dient op te worden gewezen dat de verzoekende partij zowel een schending aanvoert van de 

formele motiveringsplicht als van de materiële motiveringsplicht en dat het tegelijk aanvoeren van de 

schending van de formele en de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is. Een gebrek aan deugdelijke 

formele motivering maakt het de verzoekende partij immers onmogelijk om uit te maken of de materiële 

motiveringsplicht geschonden is (cf. RvS 14 juli 2004, nr. 133.900). Derhalve dient vastgesteld dat, 

ofschoon de verzoekende partij een schending van de formele motiveringsplicht opwerpt, uit het feit dat 

zij tevens de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, blijkt dat zij de motieven die aan de 

grondslag van de bestreden beslissing liggen, kent doch betwist dat deze motieven de bestreden 

beslissing kunnen dragen. Het middel dient derhalve uitsluitend vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

Tevens dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot 

de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van deze aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar 

besluit is kunnen komen. 

 

Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat de aanvraag van de verzoekende partij om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk is daar zij 

niet vergezeld ging van een kopie van het internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, 

noch van een kopie van de nationale identiteitskaart, noch van een geldige motivering die toelaat de 

verzoekende partij vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9bis, § 1 van de 

vreemdelingenwet.  

 

2.3 De verzoekende partij verwijst naar arrest nr. 53 240 van 16 december 2010 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen en stelt dat de Raad in het voorliggende geval de bestreden beslissing heeft 

vernietigd aangezien de verwerende partij de regularisatieaanvraag onontvankelijk had verklaard omdat 

de termijn van de vernietigde instructie niet was gerespecteerd en dat de omstandigheden van dit arrest 

in casu analoog zijn. De verwerende partij besliste namelijk zondermeer tot de onontvankelijkheid van 

de aanvraag op grond van de vernietigde instructie aangezien de verzoekende partij geen internationaal 

paspoort of gelijkgestelde titel heeft voorgelegd zonder haar daarbij de mogelijkheid te laten 

buitengewone omstandigheden aan te tonen zoals voorzien in de vreemdelingenwet. De instructie voegt 

derhalve een voorwaarde aan de wet toe.  

 

De bestreden beslissing werd genomen met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en 

geenszins in toepassing van instructie van 19 juli 2009. De verwijzingen naar de instructie en naar arrest 

nr. 53 240 missen bijgevolg feitelijke grondslag. 

 

Artikel 9bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 

minister of aan diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in 

België worden afgegeven. 

 

- De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op: 
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de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop het beroep niet toelaatbaar 

wordt verklaard; 

- de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont.” 

(…)” 

 

Uit voormeld artikel 9bis, § 1 van de vreemdelingenwet volgt aldus dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument dient te beschikken om een machtiging tot verblijf te kunnen aanvragen bij de 

burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Het tweede lid van dezelfde paragraaf bepaalt de gevallen 

waarin de voorwaarde betreffende het beschikken over een identiteitsdocument niet van toepassing is. 

 

Een verblijfsmachtiging kan enkel in het Rijk worden aangevraagd indien voldaan is aan de beide 

navolgende cumulatieve ontvankelijkheidsvoorwaarden: 

 

1° er zijn buitengewone omstandigheden aanwezig om het niet afhalen van de machtiging bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen; 

2° de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument of toont aan dat hij zich bevindt in één van de 

gevallen waarin deze voorwaarde niet van toepassing is. 

 

De bewijslast voor het voldaan zijn aan de vereiste te beschikken over een verblijfsdocument dan wel 

van het feit dat hij zich in één van de gevallen bevindt waar deze voorwaarde geen toepassing vindt, 

rust op de aanvrager. 

   

Uit voormelde bepaling volgt aldus dat de vreemdeling over een identiteitsdocument dient te beschikken 

om een aanvraag tot machtiging tot verblijf te kunnen doen bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft en dat dit een ontvankelijkheidsvoorwaarde is.  

 

De motivering in de bestreden beslissing, dat de persoon die de aanvraag op grond van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet bij die aanvraag geen kopie van het internationaal erkend paspoort of een 

gelijkgestelde reistitel, noch een kopie van de nationale identiteitskaart heeft ingediend, noch een 

geldige motivering heeft gegeven die toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde, waardoor 

de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde voor deze aanvraag niet is vervuld, volstaat om de 

aanvraag onontvankelijk te verklaren. De bestreden beslissing is bijgevolg correct en afdoende 

gemotiveerd. Een schending van de materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel 

wordt niet aangetoond. 

 

2.4 De verzoekende partij is van mening dat de verwerende partij reeds voldoende kennis had over haar 

identiteit. Zij heeft bij haar verhoor bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen een geboorteakte overgelegd. Dat zij in haar beslissingen, met name van 13 mei 2009 en 21 

december 2009 heeft gesteld dat de identiteit en de herkomst van de verzoekende partij niet worden 

betwist. Zodoende is de doelstelling bereikt, met name dat de identiteit met zekerheid kan worden 

vastgesteld.  De verzoekende partij verwijst hierbij naar arresten nrs. 28 074 en 29 762 van de Raad. 

 

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal haar beslissing tot weigering van 

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus van 12 mei 2009 heeft 

ingetrokken op 4 december 2009. Op 18 december 2009 neemt de commissaris-generaal een nieuwe 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

In deze beslissing stelt de commissaris-generaal omtrent de identiteit en herkomst van de verzoekende 

partij het volgende: ‘Het door u voorgelegde geboortecertificaat (met nr. 56689, afgeleverd op 16 

september 2008 door het Liberiaanse ministerie van gezondheid en sociaal welzijn) verwijst naar uw 

identiteit en herkomst, wat niet meteen betwist wordt.’  

 

De verzoekende partij legt bij haar aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet geen identiteitsdocument voor of toont niet aan dat zij zich bevindt in één van de 

gevallen waarin deze voorwaarde niet van toepassing is. De verwerende partij stelt in haar beslissing 

dat ‘de Dienst Humanitaire Regularisaties genoodzaakt een beslissing te nemen op basis van de in het 

administratief dossier aanwezige elementen. Betrokkene verwijst naar de geboorteakte zoals 

opgenomen in het dossier van het CGVS om zijn identiteit te bewijzen. Deze geboorteakte kan echter 

niet door onze diensten worden aanvaard als zijnde een identiteitsdocument. Alhoewel een 
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geboorteakte bepaalde gegevens kan verschaffen zoals een identiteitskaart, toont een geboorteakte niet 

aan dat de drager van het document de persoon is die omschreven wordt in het document en heeft het 

niet dezelfde bewijswaarde" (RVV nr. 11.335 van 19.05.08)’. De verwerende partij heeft bijgevolg 

rekening gehouden met de stukken in het administratief dossier, met name de geboorteakte. Een 

geboorteakte is echter noch een internationaal erkend paspoort noch een gelijkgestelde reistitel noch 

een nationale identiteitskaart en derhalve geen identiteitsdocument in de zin van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. De omzendbrief van 21 juni 2007 geeft aan welke identiteitsdocumenten in het kader 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet aanvaard worden: “(i)n dit verband kunnen enkel een 

internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of een nationale identiteitskaart aanvaard 

worden”. In de bijhorende voetnoot wordt gesteld dat “(d)eze interpretatie (…) steun (vindt) in de 

memorie van toelichting van artikel 4 van de wet van 15 september 2006, en in het analoge artikel 7 van 

het koninklijk besluit van 17 mei 2007”. 

 

In de mate dat de verzoekende partij het arrest nr. 28 074 van 28 mei 2009 en het arrest nr. 29 762 van 

9 juli 2009 toepasselijk acht op haar situatie, dient er op te worden gewezen dat het in voormelde 

arresten de aanvrager van een verblijfsmachtiging een document toevoegde dat de verwerende partij 

toeliet haar te vereenzelvigen met de titularis van het paspoort reeds aanwezig in het administratief 

dossier. In casu bevindt er zich geen paspoort in het administratief dossier en laat de verzoekende partij 

na uiteen te zetten op welke wijze deze arresten vergelijkbaar zijn met de hare en dat deze arresten ter 

zake dienden zijn. 

 

2.5 Ten slotte dient te worden opgemerkt dat de verzoekende partij de opgeworpen schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, het vertrouwensbeginsel en het redelijkheidsbeginsel niet verder 

uitwerkt. Derhalve is dit onderdeel van het middel 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 enig middel is, in de mate dat 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 dertien april tweeduizend en elf door: 
 
mevr. C. BAMPS, kamervoorzitter, 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS C. BAMPS 


