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 nr. 67 690 van 30 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 3 augustus 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 17 juni 2011 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 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 ongegrond wordt verklaard en van het bevel om het grondgebied te verlaten, 

betekend op 6 juli 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 23 augustus 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 september 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. CROSIERS en van advocaat 

C. DECORDIER, die loco advocaten 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. Verzoeker diende op 13 december 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf in bij toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Hij beriep zich op criterium 2.8.B van de instructie van 19 juli 

2009. 

 

1.2. Op 16 februari 2011 werd verzoeker een schrijven gericht waarin werd meegedeeld dat er 

instructies gegeven zullen worden tot afgifte van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingen-

register, onder voorbehoud van de voorlegging van een arbeidskaart B. 
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1.3. Het Vlaamse Gewest liet per schrijven van 23 mei 2011 weten dat de aanvraag voor het bekomen 

van een arbeidskaart B geweigerd werd. 

 

1.4. De aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

werd op 17 juni 2011 ongegrond bevonden en verzoeker kreeg op 6 juli 2011 het bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Dit zijn de thans bestreden beslissingen. Vooreerst wordt de beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet op 17 juni 2011 

ongegrond werd bevonden weergegeven, gevolgd door het bevel om het grondgebied te verlaten van 6 

juli 2011. 

 

“Reden(en): 

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 2.8B van de vernietigde instructie van 19 juli 2009. Qua 

verblijfsduur zou betrokkene hieraan voldoen. Echter, om geregulariseerd te worden op deze basis 

dient betrokkene een arbeidskaart B, afgeleverd door de bevoegde gewestelijke overheid, voor te 

leggen. In een door ons verzonden schrijven aan betrokkene dd. 16.02.2011 staat uitdrukkelijk vermeld 

dat de Dienst Vreemdelingenzaken instructies zal afgeven tot afgifte van een bewijs van inschrijving in 

het vreemdelingenregister onder voorbehoud van de voorlegging van een arbeidskaart B. Uit een 

schrijven van het Vlaams Gewest dd. 23.05.2011 blijkt dat de aanvraag voor het bekomen van een 

arbeidskaart B geweigerd werd. 

 

Het feit dat betrokkene naar zijn integratie verwijst, (betrokkene staaft zijn integratie door een 

inschrijvingsbewijs voor lessen Nederlands, een attest van werkbereidheid van de VDAB en 

getuigenverklaringen), 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.” 

 

“REDEN VAN DE BESLISSING : 

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

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

geldig visum”. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: “SCHENDING VAN HET BEGINSEL 

VAN BEHOORLIJK BESTUUR, MOTIVERINGSBEGINSEL, DRAAGKRACHTBEGINSEL EN ZORG-

VULDIGHEIDSBEGINSEL (ARTIKEL 62 WET 15 DECEMBER 1980). Aangezien het 

zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 62 Wet 15 december 1980) aan het bestuur de verplichting oplegt om 

haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding 

(RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954.); Dat in de bestreden beslissing 

dd. 17 juni 2011 wordt geargumenteerd dat uit een schrijven van het Vlaams Gewest dd. 23 mei 2011 

(stuk 5) blijkt dat de aanvraag tot het bekomen van een arbeidskaart B werd geweigerd en dat zodoende 

geen inschrijving in het vreemdelingenregister kon gebeuren; Dat immers de voorlegging van een 

arbeidskaart B een vereiste is tot inschrijving in het vreemdelingenregister; Dat in de bestreden 

beslissing dd. 17 juni 2011 evenwel geen rekening werd gehouden met het ingestelde hoger beroep 

tegen de beslissing dd. 23 mei 2011 tot weigering aanvraag arbeidsvergunning; Dat immers tijdig, t.t.z. 

binnen de maand na het aangetekend schrijven dd. 23 mei 2011, BVBA ABOU BAKR per gemotiveerde 

en aangetekende brief dd. 8 juni 2011 beroep heeft aangetekend bij de Vlaamse Minister, bevoegd voor 

het Tewerkstellingsbeleid (stuk 6); Dat in dit aangetekend schrijven dd. 9 juni 2011 op omstandige wijze 

de reden van weigering van een arbeidsvergunning wordt weerlegd; Dat immers in de beslissing dd. 23 

mei 2011 werd gesteld dat op basis van de jaarrekening 2009 en 2010 de werkgever over onvoldoende 

financiële middelen zou beschikken om aan een voltijdse tewerkstelling en bijhorende verplichtingen te 
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voldoen; Dat de jaarrekeningen 2009 en 2010, gelet op de investeringen ten bedrage van 80.000,00 

euro, een vertekend beeld geven nu deze investeringen niet konden opgenomen worden in de balans 

van 2010 en niet vermeld in de aangifte voor de BTW administratie over het eerste kwartaal van 2011; 

Dat door de boekhouder van BVBA ABOU BAKR een ‘Prognose kosten baten’ voor de komende 2 jaar 

werd opgesteld, enerzijds voor wat betreft de uitbating decoratiemateriaal op de Turnhoutsebaan 11 te 

2140 Borgerhout, anderzijds voor wat betreft de uitbating tearoom op de Tumhoutsebaan 6 te 2140 

Borgerhout (zie bijlage stuk 6); Dat uiteraard investeringen in economisch woelige tijden juist aan te 

moedigen zijn teneinde de economie en het handelsverkeer en/of het comsumptieverbruik opnieuw aan 

te wakkeren en te laten herleven; Dat omtrent het ingestelde beroep tegen de weigeringsbeslissing van 

de arbeidsvergunning tot op heden nog geen beslissing is genomen, zodoende er nog geen definitieve 

beslissing voorhanden is waaruit blijkt dat de arbeidskaart B onherroepelijk wordt geweigerd; Dat het 

aangetekende beroep tegen de weigeringsbeslissing dateert van 9 juni 2011 en aldus 9 volle dagen 

voor de in huidig verzoekschrift bestreden beslissing dd. 17 juni 2011; Dat hieruit komt vast te staan dat 

de bestreden beslissing dd. 17 juni 2011 niet met volle kennis van zaken werd genomen en pas dan een 

beslissing kan genomen worden na definitieve beslissing omtrent het al of niet afleveren van een 

arbeidskaart; Dat immers de ingeroepen motieven in de beslissing pertinent moeten zijn en de 

beslissing verantwoorden (M. BOES, “Het redelijkheidsbeginsel” in T. OPDEBEECK (ed.), Algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1993, (p. 87)nr.4O,p. 

113); Dat de reden zoals verwoordt in de bestreden beslissing dd. 17.06.2011 niet pertinent is en de 

beslissing niet verantwoordt nu uit de voorgebrachte stukken blijkt dat er nog geen sprake is van een 

definitieve weigeringsbeslissing omtrent de afgifte van een arbeidskaart B; Dat, integendeel zelfs, uit de 

voorgebrachte balansen blijkt dat de werkgever van verzoeker positieve resultaten kan voorleggen en 

de prognose voor de komende twee jaar uiterst gunstig is; Dat zulks betekent dat BVBA ABOU BAKR 

weldegelijk voldoende financiële middelen heeft om een voltijdse tewerkstelling in hoofde van verzoeker 

te garanderen; Dat bovendien niet uit het oog mag worden verloren dat verzoeker de nodige 

capaciteiten heeft daar hij in deze sector meer dan 10 jaar ervaring heeft!; Dat de redenen zoals 

aangehaald in de bestreden beslissing en/of in het betreden bevel om het grondgebied te verlaten, deze 

beslissing dan ook niet verantwoorden en deze redenen niet kunnen weerhouden worden. Dat de 

bestreden beslissing de in het middel aangehaalde beginselen van behoorlijk bestuur en het 

zorgvuldigheidsbeginsel schendt: Dat voor zoveel als nodig. verzoeker het schrijven dd. 27 juni 2011 

vanwege de Vlaamse Overheid voegt als stuk, waaruit blijkt dat het beroep tegen de weigerings-

beslissing inzake het afleveren van een arbeidskaart aan verzoeker in goede orde werd ontvangen en 

werd geregistreerd (stuk 7): 

 

2.1.2. In een eerste middel werpt verzoeker een schending op van de motiveringsplicht, het 

‘draagkrachtbeginsel’ en het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoeker verwijt, samenvattend, aan het bestuur 

geen rekening gehouden te hebben met het ingestelde hoger beroep tegen de beslissing van 23 mei 

2011 tot weigering van de aanvraag arbeidsvergunning. Hij voegt toe dat het aangetekende beroep 

tegen de weigeringsbeslissing dateert van 9 juni 2011, zijnde 9 dagen voordat de bestreden beslissing 

genomen werd. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een schijven van 27 juni 2011 vanwege de 

Vlaamse Overheid, waaruit blijkt dat het beroep tegen de weigerinsgbeslissing inzake het afleveren van 

een arbeidskaart aan verzoeker in goede orde werd ontvangen en werd geregistreerd. 

 

De Raad merkt vooreerst op dat verzoeker nooit ter kennis heeft gebracht enig beroep te hebben 

ingesteld tegen de weigeringsbeslissing van de arbeidskaart B. De beslissing waarbij het Vlaamse 

Gewest de aanvraag voor het bekomen van een arbeidskaart B aan verzoeker weigerde, dateert reeds 

van 23 mei 2011. Derhalve kon verzoeker eenvoudigweg in de periode van 23 mei 2011 tot 17 juni 

2011, datum waarop de bestreden beslissing genomen werd, zich tot het bestuur richten met de 

mededeling dat hij in beroep zou gaan of is gegaan tegen de weigeringsbeslissing van het Vlaams 

Gewest, zodoende dat het bestuur minstens op de hoogte zou geweest van dit gegeven.  

 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen. Aan het bestuur kan zodoende niet verweten worden dat zij geen rekening heeft gehouden met 

gegevens of stukken dewelke haar op het moment van het nemen van de bestreden beslissing niet ter 

kennis waren gebracht.  

 

Er rust immers wel degelijk een meldings-, informatie- en medewerkingsplicht op verzoeker. Het past 

hier te verwijzen naar rechtsleer en rechtspraak, waar gesproken wordt over de zogenaamde 

wederkerigheid van de beginselen van behoorlijk bestuur met name de beginselen van behoorlijk 

burgerschap' . Zo naar analogie: " (...) in de verhouding tussen bestuur en bestuurde, deze laatste niet 
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steeds even streng worden behandeld als het bestuur, vanwege de ongelijkheid der partijen; evenwel 

ontslaat de eis van een mildere behandeling de bestuurde er niet van redelijk, dit is met een minimum 

aan zorgvuldigheid, te handelen." (R.v.St., Van den Broeck, nr. 20.404 van 4 juni 1980 en J. DE 

STAERCKE, "Algemene Beginselen van behoorlijk burgerschap: Naar een wederkerig bestuursrecht?, 

in Jura Falconis, jg. 38, 2001-2002, nr 4, p. 505-535.) 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel reikt in deze niet zo ver dat het bestuur zelf en bovendien op eigen initiatief 

onderzoek dient te verrichten om zaken te weten te komen die eventueel, in de zin van mogelijk, nuttig 

zouden kunnen zijn bij het nemen van haar beslissing. De zorgvuldigheidsplicht behelst dat een 

overheid, wanneer zij een beslissing neemt, dit doet op basis van een correcte feitenvinding en een 

zorgvuldig voorbereidend onderzoek (Zie R.v.St. nr. 167.41 van 12 februari 2007; R.v.St. nr. 154.954 

van 14 februari 2006, nr. 154.954). Hier slaat deze verplichting in de eerste plaats op de documenten 

die verzoeker zelf bijbracht of diende bij te brengen. De bewijslast die gepaard gaat met de aanvraag ligt 

immers bij verzoeker zelf. Het komt het bestuur toe om zorgvuldig, op basis van correcte feitenvinding 

en slechts na een gedegen onderzoek te beslissen. Zij is echter niet gehouden zelf alle andere 

mogelijkheden of probaliteiten, die niet rechtstreeks met de voorliggende aanvraag te maken te hebben 

op eigen initiatief te onderzoeken, zeker niet wanneer een verzoeker haar daar niet voorafgaandelijk 

heeft op gewezen en te meer wanneer het aanvraag betreft die door verzoeker zelf werd ingediend.  

  

De bestreden beslissing steunt op ter zake dienende, pertinente, afdoende en deugdelijke motieven. 

Verzoeker toont niet aan dat het bestuur op kennelijk onredelijke wijze tot zijn oordeel is gekomen of 

zich gesteund heeft op een foutieve feitenvinding.  

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301), m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is. In casu is 

het niet kennelijk onredelijk dat het bestuur overging tot het nemen van de bestreden beslissing, daar zij 

eenvoudigweg niet om de hoogte was van het hangende beroep en haar dan ook niet kan verweten 

worden niet te hebben gewacht op de uitkomst van dit beroep.  

 

Het eerste middel is niet gegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: “SCHENDING BETREFFENDE DE 

UITDRUKKELIJKE MOTIVERING VAN BESTUURSHANDELINGEN (ARTIKEL 2 EN 3 WET 

BETREFFENDE UITDRUKKELIJKE MOTIVERING VAN BESTUURSHANDELINGEN). Aangezien alle 

administratieve beslissingen met redenen dienen te worden omkleed; Dat deze motiveringsplicht 

verzoeker moet toelaten de redenen te begrijpen die aan de grondslag liggen van de genomen 

beslissing; Dat de formele motiveringsverplichting onder meer vereist dat in de beslissing zelf de 

correcte juridische overwegingen dienen te worden vermeld die aan de beslissing ten grondslag liggen 

(artikel 3, lid 1 van de Wet van 29 juli 1991, R.v.St. 21 mei 1992, 39.433); Dat de beslissing aldus de 

juridische regels dient aan te geven die werden toegepast; Dat de motivering tevens dient aan te geven 

hoe de aangegeven feiten op basis van juridische regels tot de beslissing aanleiding geven; Dat de 

bestreden beslissing dd. 17.06.2011 en het bestreden bevel dd. 06.07.2011 om het grondgebied te 

verlaten, geen rekening houdt met het tijdig en gemotiveerde aangetekende hoger beroep door de 

werkgever van verzoeker, zijnde de BVBA ABOU BAKR; Dat de formele motiveringsplicht een 

algemeen rechtsbeginsel is hetwelk inhoudt dat iedere handeling moet worden gedragen door motieven 

die in rechte en in feite aanvaardbaar moeten zijn en die daarom moeten kunnen worden gecontroleerd; 

Dat de motivering eerst afdoende is als ze pertinent en draagkrachtig is, quod non in casu; Dat de 

vereiste van draagkrachtigheid impliceert dat de motivering duidelijk, niet tegenstrijdig, juist, pertinent, 

concreet, precies en volledig is; Dat de bestreden beslissing niet voldoet aan deze vereiste nu geen 

enkele rekening werd gehouden met het ingestelde hoger beroep tegen de weigeringsbeslissing dd. 

23.05.2011 tot afgifte van de arbeidsvergunning; Dat de motiveringsplicht geschonden is aangezien de 

motieven die in de bestreden beslissing worden vermeld niet voldoende deugdelijk en draagkrachtig zijn 

om de beslissing te schragen; Aangezien uit dit alles duidelijk blijkt dat er een schending is van de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid een schending van de motiverings- en 
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zorgvuldigheidsplicht in de bestreden beslissing dd. 17 juni 2011 nu uit bovenstaande uiteenzetting en 

de gevoegde stukken onomstotelijk komt vast te staan dat de beslissing gebrekkig en onjuist 

gemotiveerd is en onzorgvuldig werd onderzocht; Dat het bevel om het grondgebied te verlaten aldus 

onredelijk is en evenmin correct is” 

 

2.2.2. In een tweede middel werpt verzoeker een schending voor van artikel 2 en 3 van de wet 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van 29 juli 1991. Verzoeker is, 

samenvattend, de mening toegedaan dat de motivering niet pertinent en draagkrachtig is daar ze geen 

rekening heeft gehouden met het aangetekende hoger beroep ingesteld tegen de weigeringsbeslissing 

van het Vlaamse Gewest. 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk de motieven en de juridische basis aan op grond waarvan de 

beslissing is genomen, zo onder meer: 

 

"Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8B van de vernietigde instructies van 19. 07.2009. Qua 

verblijfsduur zou betrokkene hieraan voldoen. Echter, om geregulariseerd te worden op deze basis dient 

betrokkene een arbeidskaart B, afgeleverd door de bevoegde gewestelijke overheid, voor te leggen. In 

een door ons verzonden schrijven aan betrokkene d.d. 16.02.2011 staat uitdrukkelijk vermeld dat de 

Dienst Vreemdelingenzaken instructies zal afgeven tot afgifte van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister onder voorbehoud van de voorlegging van een arbeidskaart B. Uit een schrijven 

van het Vlaams Gewest d.d. 23.05.2011 blijkt dat de aanvraag voor het bekomen van een arbeidskaart 

B geweigerd werd." 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op welke 

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn 

voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991. Daarenboven blijkt 

uit verzoekers inleidend verzoekschrift dat hij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat hij er 

ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissingen weer te geven en daarbij blijk 

geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissingen. Bij lezing van de 

bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoeker het genoemde inzicht 

verschaft en aldus volstaat om hem toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. De 

bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

 

Tenslotte dient nog opgemerkt worden dat verzoekers verweer tegen het aan hem afgeleverde bevel om 

het grondgebied te verlaten van 6 juli 2011 zich beperkt tot “Dat het bevel om het grondgebied te 

verlaten aldus onredelijk is en evenmin correct is” . Daar reeds vastgesteld werd dat de beslissing 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

op 17 juni 2011 ongegrond werd bevonden wel degelijk kennelijk redelijk van aard is, kan verzoekers 

verweer tegen het afgeleverde bevel niet gevolgd worden. Bovendien dient opgemerkt te worden dat 

verzoeker de motieven die ten grondslag liggen aan het afgeleverde bevel geenszins betwist. Met name 

dat hij in het Rijk verblijft “zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten (art. 7, 

alinea 1, 1" van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig paspoort en geldig 

visum”. 

 

Het tweede middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij 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 

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: 
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 Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig september tweeduizend en elf door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 


