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 nr. 66 469 van 12 september 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 WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 16 mei 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 24 januari 2011 

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 15 april 2011. 

 

Gezien titel Ibis, 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 29 juni 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 augustus 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat C. SLABBAERT verschijnt 

voor de verzoeker en van advocaat D. VAN DER BKEN, die loco advocaat E. MATTERNE en N. 

LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 22 oktober 2009 diende 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 24 januari 2011 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

de in punt 1.1 bedoelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond. Deze beslissing wordt betekend op 15 

april 2011 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 beroept zich op het criterium 2.8A van de 

vernietigde instructie van 19.07.2009. Dit criterium bepaalt ondermeer dat: “de vreemdeling die 

voorafgaand aan zijn aanvraag een langdurig ononderbroken verblijf heeft dat minimum 5 jaar bedraagt; 

én 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”. Na een grondige studie van het administratief dossier vaststellen dat betrokkene voor 18 

maart 2008 géén periode van wettig verblijf heeft bekomen, noch dat hij een geloofwaardige poging 

heeft ondernomen. Wat dus inhoudt dat hij geen aanspraak kan maken op het criterium 2.8A. 

Betrokkene legt wel bewijzen voor van lokale verankering , zijn goede kennis van de Nederlandse taal 

en zijn werkbereidheid. Hoe goed deze lokale verankering eventueel ook moge zijn (betrokkene staaft 

die door een inschrijvingsbewijs voor een cursus Nederlands, attest van werkbereidheid en 

getuigenverklaringen) dit doet niets af aan de voorwaarde van wettig verblijf voor 18 maart of een 

geloofwaardige poging (supra). Dit element kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden. 

 

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. vordering tot schorsing de tenuitvoerlegging van onderhavige 

maatregel niet.” 

 

1.3. Op 15 april 2011 wordt er aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten betekend onder 

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

 

“Reden van de maatregel: 

De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de Wet 

van 15 december 1980). Regelmatig verblijf verstreken.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

2.1. Onder het kopje “Eerste en enig middel” van zijn verzoekschrift werpt verzoeker de schending op 

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

bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker ontwikkelt het volgende betoog dat gericht is tegen de eerste bestreden beslissing: 

 

“(…) Doordat verwerende partij in de bestreden beslissing dd. 24.01.2011 besluit tot de ongegrondheid 

van de aanvraag van verzoeker in toepassing van artikel 9 bis van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen.  

Dat de bestreden beslissing stelt dat verzoeker zich niet kan beroepen op het criterium 2.8A nu hij voor 

18.03.2009 geen geloofwaardige poging heeft ondernomen om in België verblijf te bekomen. Terwijl 

overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen, alsook overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet, de 

administratieve beslissingen met redenen dienen omkleed te worden. 

Dat het de wil van de wetgever geweest is te eisen dat een individuele bestuurshandeling duidelijk, 

nauwkeurig en rechtsgeldig zou worden gemotiveerd. 

Dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen dienen te vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. 
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Dat in de bestreden beslissing evenwel op geen enkel moment rekening wordt gehouden met de 

precaire situatie van verzoeker die gedurende zijn verblijf dermate is geweest dat het hem onmogelijk is 

geweest om zijn verblijfssituatie te regulariseren. 

Dat in casu een belangenafweging dient te worden gemaakt gelet op de vaststaande verankering van 

verzoeker. 

Dat één ander komt vast te staan uit de stukken die door verzoeker werden gevoegd naar bij zijn 

aanvraag conform artikel 9bis. 

Dat in bestreden beslissing dan ook op geen enkel moment rekening wordt gehouden met de precaire 

situatie van verzoeker die gedurende zijn verblijf dermate is geweest dat het hem onmogelijk is geweest 

om zijn verblijfssituatie te regulariseren. 

Dat aldus niet rechtmatig en in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur werd 

gehandeld door de verwerende partij en verzoeker aldus enkel kan besluiten dat een niet afdoende 

motivering opzichtens hem werd weerhouden. 

Dat een dergelijke motivering niet duidelijk, nauwkeurig en rechtsgeldig is. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is” 

 

2.2. Verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“(…) Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing geen rekening heeft gehouden met zijn precaire 

situatie, die tijdens de duur van zijn verblijf in België dermate is geweest, dat het voor hem onmogelijk 

zou zijn geweest zijn verblijf te regulariseren. Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat 

verzoeker zich bij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9bis van de wet van 15 

december 1980 gesteund heeft op criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19 juli 2009. 

Criterium 2.8A stelt: 

2.8 Voor aanvragen ingediend 3 maanden te rekenen vanaf datum van 15 september 2009 zal ook d 

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 regeerakkoord] 

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. Een vreemdeling komt desgevallend pas in aanmerking voor regularisatie op grond van 

voormeld criterium, indien hij voldoet aan drie cumulatieve voorwaarden, met name: 

-een duurzame lokale verankering; 

-een ononderbroken verblijf in België; 

-voor 18 maart 2008 een wettig verblijf in België bekomen 

hebben, minstens hiertoe een geloofwaardige poging hebben ondernomen. Verwerende partij stelt vast 

dat verzoeker niet betwist niet te voldoen aan het derde van de drie voormelde cumulatieve 

voorwaarden, zodat de bestreden beslissing terecht concludeert dat hij niet in aanmerking komt voor 

regularisatie op basis van criterium 2.8A. In de mate dat verzoeker voorhoudt dat het voor hem niet 

mogelijk was een geloofwaardige poging te ondernemen om een wettig verblijf te bekomen, heeft 

verwerende partij de eer te antwoorden dat hij deze vage bewering op geen enkele manier tracht 

aannemelijk te maken. Verzoeker maakt de voorgehouden schendingen niet aannemelijk. Het enig 

middel is niet ernstig. (…)” 

 

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 en in artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de bestreden beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten 

de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, 

nr. 132.710). De Raad stelt vast dat verzoeker de motieven die aan de grondslag liggen van de eerste 

bestreden beslissing kent nu hij 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. 
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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. 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. 

 

2.5. 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 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.” Hiermee geeft de verwerende partij 

aan dat de “instructies van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingen-

wet” gelden als een gedragslijn bij het uitoefenen van haar discretionaire bevoegdheid die zij aanwendt 

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

van de Vreemdelingenwet.  

 

2.6. Ter terechtzitting zijn partijen het erover eens dat met de "instructies van 19 juli 2009 betreffende de 

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

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

instructie van 19 juli 2009). Partijen zijn het er ook over eens 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 Kruispunt Migratie-Integratie (www.kruispuntmi.be), het vroegere Vlaams Minderheden-

centrum. 

 

2.7. In de eerste bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt van criterium 2.8. A. van de instructie 

van 19 juli 2009. Dit criterium 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 regeerakkoord] 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, geloof-

waardige pogingen heeft ondernomen om in België een wettig verblijf te bekomen.” 

 

2.8. Verzoeker was op de hoogte van de voorwaarden die criterium 2.8.A. van de instructie van 19 juli 

2009 omvat aangezien hij blijkens het administratief dossier op 14 oktober 2009 een “typeformulier 

Regularisatieaanvraag” indiende waarin hij onder meer het volgende aankruiste: 

 

" Ononderbroken verblijf van 5 jaar + duurzame lokale verankering in België: ik voldoe aan de 

volgende voorwaarden : 

 

■ Een ononderbroken verblijf van minstens 5 jaar in België aantonen, en dit voorafgaand aan de 

aanvraag voor een machtiging tot verblijf (de periode van 5 jaar wordt in tegengestelde richting 

berekend, vanaf 15 december 2009).  

■ Vóór 18 maart 2008 :  

● een wettig verblijf in België hebben  gehad (waarbij elk verblijf in aanmerking komt dat gedekt wordt 

door een wettelijk afgegeven verblijfsdocument, behalve een toeristenvisum)  

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

 

■ de lokale verankering in België bewijzen : 1+2+3 bewijzen:  



  

 

RvV  X - Pagina 5 van 6 

1. De sociale banden die in België gecreëerd werden, het schoolparcours en de integratie van de 

kinderen 

2. De kennis van een van de landstalen, of het feit dat men aan alfabetiserings- of taalcursussen heeft 

deelgenomen 

3. Het beroepsverleden in België en de bereidheid om te werken, het feit dat men beschikt over 

kwalificaties of competenties die aangepast zijn aan de arbeidsmarkt, onder andere wat de door de 

Gewesten bepaalde knelpuntberoepen betreft, het vooruitzicht op het uitoefenen van een beroeps-

activiteit en/of de mogelijkheid om in zijn behoeften te voorzien.” 

 

2.9. De eerste bestreden beslissing stelt omtrent de toepassing van criterium 2.8.A. van de instructie 

van 19 juli 2009 het volgende: “dat betrokkene voor 18 maart 2008 géén periode van wettig verblijf heeft 

bekomen, noch dat hij een geloofwaardige poging heeft ondernomen. Wat dus inhoudt dat hij geen 

aanspraak kan maken op het criterium 2.8A. Betrokkene legt wel bewijzen voor van lokale verankering , 

zijn goede kennis van de Nederlandse taal en zijn werkbereidheid. Hoe goed deze lokale verankering 

eventueel ook moge zijn (betrokkene staaft die door een inschrijvingsbewijs voor een cursus 

Nederlands, attest van werkbereidheid en getuigenverklaringen) dit doet niets af aan de voorwaarde van 

wettig verblijf voor 18 maart of een geloofwaardige poging (supra). Dit element kan dus niet in betrokke-

nes voordeel weerhouden worden”. 

 

2.10 Blijkens zijn verzoekschrift betwist verzoeker de vaststellingen in de eerste bestreden beslissing 

niet dat hij “voor 18 maart 2008 géén periode van wettig verblijf heeft bekomen, noch dat hij een 

geloofwaardige poging heeft ondernomen.” 

 

2.11 Verzoeker verwacht blijkens zijn verzoekschrift in de eerste bestreden beslissing een belangen-

afweging gelet op zijn “vaststaande verankering” maar deze verwachting vindt geen steun in de in het 

enig middel opgeworpen geschonden bepalingen, en kan geen steun vinden in niet nader door 

verzoeker gespecifieerde “beginselen van behoorlijk bestuur”. Waar verzoeker nog een motivering 

verwacht in de eerste bestreden beslissing aangaande zijn “precaire situatie”, dient de Raad op te 

merken dat verzoeker blijkens het administratief dossier geen dergelijke situatie heeft kenbaar gemaakt 

aan de verwerende partij en evenmin in zijn verzoekschrift uiteenzet welke situatie hij bedoelt of die zou 

voortvloeien uit de “stukken die door verzoeker werden gevoegd naar (sic), bij zijn aanvraag conform 

artikel 9 bis”. De Raad dient dan ook globaal te concluderen dat er geen grondslag is voor verzoekers 

verwachting om specifieke motiveringen terug te vinden in de eerste bestreden beslissing, andere dan: 

"Hoe goed deze lokale verankering eventueel ook moge zijn (betrokkene staaft die door een inschrij-

vingsbewijs voor een cursus Nederlands, attest van werkbereidheid en getuigenverklaringen) dit doet 

niets af aan de voorwaarde van wettig verblijf voor 18 maart of een geloofwaardige poging (supra). Dit 

element kan dus niet in betrokkenes voordeel weerhouden worden.” 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

2.12. Verzoeker werpt in zijn verzoekschrift onder het kopje “aangaande de vordering tot schorsing: 

moeilijk te herstellen en ernstig nadeel” nog op: “aangezien er in hoofde van verzoeker een moeilijk te 

herstellen en ernstig nadeel bestaat indien uitvoering zal worden gegeven aan de bestreden weigerings-

beslissing, alsook aan het bevel om het grondgebied te verlaten. De gedwongen verwijdering van het 

grondgebied zou een inmenging uitmaken, voorzien door de wet, in het recht van verzoeker tot eerbied 

van zijn privé -en gezinsleven. Een dergelijke inmenging is slechts toegelaten voorzover zij een maat-

regel uitmaakt die in een democratische samenleving noodzakelijk is voor de bescherming van de 

openbare orde en voor het voorkomen van strafrechtelijke inbreuken. Dit criterium van noodzakelijkheid 

impliceert dat de inmenging zou gegrond zijn een dringende sociale behoefte, en meer bepaald in 

verhouding zou staan met het nagestreefde legitieme doel, quod non. Dat de bestreden beslissing 

concreet tot gevolg heeft dat verzoeker België moeten verlaten. De verwijdering van het grondgebied 

veronderstelt immers een breuk van de diepe en harmonieuze, sociale en affectieve banden die 

verzoeker heeft geweven in België sedert zijn aankomst, en dewelke terzake een maatregel uitmaakt 

die buiten verhouding staat met het nagestreefde legitieme doel.” 

 

2.13. Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de 

eerste plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 

precieze wijze het bestaan van het door haar ingeroepen “privé- en gezinsleven” aan te tonen.  

Verzoeker laat in casu na hieromtrent concrete indicaties te verstrekken en beperkt zich tot een bloot 

betoog dat de bestreden beslissingen “een breuk van de diepe en harmonieuze, sociale en affectieve 

banden die verzoeker heeft geweven in België sedert zijn aankomst” als gevolg zullen hebben. 
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Verzoeker toont derhalve niet in concreto aan dat hij een “privé- en gezinsleven” leidt in België in de zin 

van artikel 8 EVRM. Gewone sociale relaties vallen alleszins niet onder de bescherming van artikel 8 

EVRM (cfr. RvS 27 juni 2007, nr. 172.824. RvS 14 november 2005. nr. 151.290, RvS 15 februari 2005. 

nr. 140.615. RvS 23 januari 2002, nr. 102.840). Verzoeker toont evenmin in concreto aan dat er sprake 

is van een wanverhouding tussen zijn belangen, die in se bestaan in het verder zetten van in illegaal 

verblijf ontwikkelde “diepe en harmonieuze, sociale en affectieve banden” in België, en het door de 

bestreden beslissingen beschermde algemeen belang van respect voor de binnenkomst- en verblijfs-

reglementering.” 

 

Een schending van artikel 8 EVRM wordt derhalve niet aangetoond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de 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 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 twaalf september tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


