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 nr. 72 349 van 21 december 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, thans de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke 

Integratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn en handelen in eigen 

naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, op 12 september 2011 

hebben 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 15 juli 2011 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter 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. 

 

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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 21 september met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 oktober 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 november 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DECONINCK, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat L. VAN DE VYVER, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing is gemotiveerd als volgt: 

 

“Het aangehaalde medisch probleem kan niet aanvaard worden als grond om een verblijfsvergunning in 

toepassing van artikel Ster van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 te bekomen. 

 

De arts-adviseur stelde in het medisch verslag (zie gesloten omslag) vast dat uit de voorgelegde 

medische bewijsstukken blijkt dat de aandoening van betrokkene behandelbaar is . Uit het administratief 

dossier blijkt dat de medicatie en de opvolging beschikbaar is in het land van herkomst, nl. Kosovo. 

 

Vervolgens stelt onze arts-adviseur nog dat betrokkene kan reizen en dat mantelzorg met permanent 

toezicht niet nodig is. 

 

Wat betreft de toegankelijkheid van de zorgen merken we op dat essentiële geneesmiddelen gratis 

beschikbaar zijn in alle openbare gezondheiszorginstellingen, zoals blijkt uit het rapport van de 

Internationale Organisatie voor Migratie, getiteld "Retourner au Kosovo, informations sur le pays"(dd. 

01/12/2009). 

 

Betrokkene kan voor de nodige medische behandeling en opvolging terecht in de lokale medische 

centra/poliklinieken of in de gespecialiseerde centra van Pristina .Dat de geografische toegankelijkheid 

van de benodigde medische zorgen bijgevolg voldoende gegarandeerd is. 

 

Bovendien moet worden opgemerkt dat wet nr.2003/15 31betreffende het stelsel van sociale bijstand 

voorziet in financiële steun voor gezinnen waarin alle leden nood hebben aan sociale steun en niet in 

staat zijn om te werken of indien één lid afhankelijk is aan sociale steun en een kind heeft onder de vijf 

jaar of een wees. 

 

Betrokkene legt geen enkel bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dat zij arbeidsongeschikt zou zijn. 

We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene zelf zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan 

met de noodzakelijke hulp. Gezien deze beslissing ook geldt voor echtgenoot kan worden verondersteld 

dat hij ook een steentje kan bijdragen in de financiële situatie van het gezin, bij terugkeer naar het land 

van herkomst. 

 

Derhalve blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit, of blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vemederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van 

herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

Bijgevolg is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve tevens instructies te geven aan het Rijksregister om 

betrokkene af te voeren uit het Vreemdelingenregister en terug in het Wachtregister in te schrijven.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekers voeren een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Uit stuk 3 blijkt duidelijk dat mevrouw (R.G.) lijdt 

aan een pathologische stoornis die een reëel risico inhoudt voor haar leven en fysieke integriteit. De 

Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat, op basis van het rapport van de Internationale Organisatie voor 

Migratie, getiteld “Retourner au Kosovo, informations sur le pays” (d.d. 01/12/2009)’, verzoeker voor de 

nodige medische behandeling, opvolging en bijhorende medicatie zich zonder probleem zou kunnen 

richten tot de lokale medische centra/poliklinieken of de gespecialiseerde centra van Pristina en dat de 

geografische toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen bijgevolg voldoende gegarandeerd 

zou zijn. Terwijl datzelfde administratief document echter bepaalt dat de medische verzorging/opvolging 

in Kosovo nog volledig in de kinderschoenen staat waardoor geen zekerheid kan gegeven worden 

aangaande de effectiviteit, aanwezigheid en adequaatheid van de verzorging/opvolging/medi-

catie/technieken met betrekking tot de situatie van mevrouw (R.G.). Het administratief rapport stelt 

immers dat in vele centra geen vaste dokters aanwezig zijn. Bovendien bepaalt het aangehaalde 

administratief dossier dat de nationale gezondheidszorg geen gepaste zorg kan bieden voor mentale 

ziekten aangezien er geen psychiatrische instelling met gesloten afdeling aanwezig is in Kosovo. 

Daarenboven is het aantal mentale gezondheidswerkers zeer beperkt (onder meer, slechts 1 psychiater 
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per 90.000 inwoners en in geheel Kosovo zouden slechts 5 klinische psychologen werkzaam zijn). De 

huidige medische opleiding is daarbij tevens onvoldoende ontwikkeld. Het rapport stelt duidelijk dat er 

geen moderne kennis van psychiatrie aanwezig is en dat mentale gezondheidszorg serieuze problemen 

kent. Er is ten slotte te weinig voorraad van medicatie en een totaal gebrek aan bedden voor chronisch 

mentale zieken. Dat het betreffende administratief rapport aldus bewijs levert van de toestand van het 

huidig Kosovaarse medisch beleid en overduidelijk aangeeft dat voor mevrouw (R.G.) in Kosovo er geen 

mogelijkheid zal zijn tot het verkrijgen van een gepaste, degelijke, effectieve en adequate behandeling 

teneinde haar pathologische aandoening te verhelpen.” 

 

2.1.2. Verzoekers voegen een medisch attest van 7 juli 2011, dat zij evenwel niet aan de gemachtigde 

van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid hebben overgemaakt alvorens deze zijn beslissing 

heeft genomen op 15 juli 2011. 

 

Vooreerst kan aan de gemachtigde niet worden verweten geen rekening te hebben gehouden met een 

attest dat hem pas na het nemen van de beslissing ter kennis is gebracht door verzoekers. 

 

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. Voor het beoordelen van de wettelijkheid van een bestuursbeslissing dient men zich inderdaad 

te plaatsen op het ogenblik van het nemen die beslissing, rekening houdend 

met de alsdan voorhanden zijnde feitelijke en Juridische gegevens (cf bv. R. v. St. nr. 46.794, 

30.3.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.). 

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer luidt als volgt: 

 

“Analyse van dit medisch dossier leert mij dat betrokkene in 2008 werd gediagnosticeerd 

met een zware depressieve toestand met angsten en paniekaanvallen en slaapstoornissen. Ze wordt 

psychotherapeutisch en medicamenteus behandeld. Ze heeft de opvolging van een psychiater nodig. Zij 

krijgt ook medicatie: Szralexa, Mirtazapine en Seroquel. Deze medicatie alsook psychiatrische opvolging 

moet in het land van herkomst beschikbaar zijn. Betrokkene werd niet gehospitaliseerd. Zij kan reizen 

en ze wordt best omgeven door familie of vrienden maar echte mantelzorg met permanent toezicht is 

niet nodig. De vraag stelt zich naar de behandelingsmogelijkheden in Kosovo: 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst. 

Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene) 

- http://esk rks-gov. net/eng/dmdocuments/Health%2oStatistics%202009.pdfÇ 

- http:/Iv. vw. msh-ks. orglenlprocJuktet-medicinale. htmt, 

- medisch-psychiatrisch verslag van Dr. Afrim Cana dci 02(0712010 

- http:/Ipharmaks. comlindex.php?option =com content&task=view&id=83&ltemid=29 

- Informatie afkomstig uit de MedCOI-databankl 

o van International SOS2 van 1 6/06/2009 en 24/03/2011 met uniek referentienummer 2787 en 3367. 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat psychiatrische zorgen beschikbaar zijn in centra voor 

geestelijke gezondheidszorg en dat opname in psychiatrie mogelijk is. Er zijn meerdere 

psychotherapeuten die ook privé werken. Er zijn huisartsen geografisch verspreid over het hele land. 

Wat de beschikbaarheid van de medicatie betreft: Sipralexa = escitalopram is beschikbaar (Pharmaks) 

alsook Mirtazapine (BMA -2787 nr. 3a) en seroquel (quetiapine8MA 3020-nr 23). 

De aandoening vormt geen risico voor het leven of de fysieke integriteit van de betrokkene want 

medische behandeling is mogelijk in het land van herkomst. 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze kan 

beschouwd worden als een aandoening die een reëel risico kan inhouden voor haar leven of fysieke 

integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar is in Kosovo. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland”. 

Gezien het voormelde heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid in de 

bestreden beslissing niet op kennelijk onredelijke wijze gesteld dat “De arts-adviseur stelde in het 

medisch verslag (zie gesloten omslag) vast dat uit de voorgelegde medische bewijsstukken blijkt dat de 

aandoening van betrokkene behandelbaar is. Uit het administratief dossier blijkt dat de medicatie en de 

opvolging beschikbaar is in het land van herkomst. nl. Kosovo. Vervolgens stelt onze arts-adviseur nog 

dat betrokkene kan reizen en dat mantelzorg met permanent toezicht niet nodig is”. 
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De gemachtigde over de toegankelijkheid van de zorgen niet op kennelijk onredelijke wijze stelt dat: 

 

“Wat betreft de toegankelijkheid van de zorgen merken we op dat essentiële geneesmiddelen gratis 

beschikbaar zijn in alle openbare gezondheidszorginstellingen, zoals blijkt uit het rapport van de 

Internationale Organisatie voor Migratie; getiteld “Retourner au Kosovo, informations sur le pays ‘(dd 

01/1212009)’. 

Betrokkene kan voor de nodige medische behandeling en opvolging terecht in de lokale medische 

centra/poliklinieken of in de gespecialiseerde centra van Pristina. Dat de geografische toegankelijkheid 

van de benodigde medische zorgen bi/gevolg voldoende gegarandeerd is. 

Bovendien moet worden opgemerkt dat wet nr.2003/15  betreffende het stelsel van sociale bijstand 

voorziet in financiële steun voor gezinnen waarin alle leden nood hebben aan sociale steun en niet in 

staat zijn om te werken of indien één lid afhankelijk is aan sociale steun en een kind heeft onder de vijf 

jaar of een wees. 

Betrokkene legt geen enkel bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dat zij arbeidsongeschikt zou zijn. 

We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene zelf zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan 

met de noodzakelijke hulp. Gezien deze beslissing ook geldt voor echtgenoot kan worden verondersteld 

dat hij ook een steentje kan bijdragen in de financiële situatie van het gezin, bij terugkeer naar het land 

van herkomst. 

Derhalve blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit of blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van 

herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

Bijgevolg is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waarde 

betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) “. 

 

Verzoekers stellen, voor het eerst in het verzoekschrift, dat uit het rapport van het lOM waarnaar wordt 

verwezen in de bestreden beslissing, zou blijken dat de medische verzorging en opvolging in Kosovo 

nog in zijn kinderschoenen staat, er geen psychiatrische instelling met gesloten afdeling aanwezig is in 

Kosovo, er geen moderne kennis is van psychiatrie aanwezig is en dat mentale gezondheidszorg 

serieuze problemen kent, waarna verzoekers besluiten dat er voor verzoekster geen mogelijkheid zal 

zijn tot het verkrijgen van een gepaste, degelijke, effectieve en adequate behandeling. 

 

Verzoekers beperken zich tot het uiten van vage beschouwingen, zonder in concreto aan te geven waar 

precies in het rapport zij de door hen geuite beweringen gestaafd zien, en zonder de context waarin 

deze beweringen in het rapport zouden staan, te verduidelijken. 

 

Het rapport vermeld: 

 

“Het nationale gezondheidsstelsel is op drie niveaus georganiseerd: primair, secundair en tertiair: 

- De primaire gezondheidszorg wordt verleend door Algemene Medische Centra voor Gezinnen (Main 

Family Medicine Centres) (gevestigd in meer dan 30 gemeenten in Kosovo, met zeer beperkte 

diagnosecapaciteiten). Onder deze centra zijn de Medische Centra voor Gezinnen (Family Medicine 

Centres) en de gezondheidsziekenwagens (Health ambulances) werkzaam (van de 308 geregistreerde 

ziekenwagens zijn slechts 200 in gebruik). Deze verlenen eerstelijnszorg en zijn meestal gevestigd in de 

buitenwijken van steden of in dorpen. Veel centra hebben geen vaste dokters. 

- De secundaire gezondheidszorg wordt verzekerd door zes regionale ziekenhuizen in de grootste 

steden van Kosovo. De ziekenhuizen zijn open, maar de capaciteit van hun laboratoria en X-ray 

afdelingen is beperkt. Alle regionale ziekenhuizen beschikken over 450-550 bedden. 

- De tertiaire gezondheidszorg wordt verleend door het universitair klinisch centrum in de hoofdstad 

Prishtinë/Pristina. Er zijn 2500 bedden beschikbaar”. 

 

De gemachtigde heeft in de bestreden beslissing naar dit rapport verwezen teneinde aan te tonen dat 

de nodige zorgen toegankelijk zijn in Kosovo: 

- de essentiële geneesmiddelen gratis beschikbaar zijn, element dat door verzoekers niet wordt betwist, 

- verzoekers terecht kunnen in lokale medische centra/poliklinieken of in de gespecialiseerde centra van 

Pristina (ook dit laatste gegeven wordt niet betwist door verzoekster), 

- er ook in financiële steun door de overheid wordt voorzien, 

- betrokkene en haar echtgenoot via arbeid eveneens hun steentje kunnen bijdragen in de financiële 

situatie. 
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Wat de beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Kosovo betreft, heeft de ambtenaar-

geneesheer bovendien in zijn advies verwezen naar andere informatie, die grotendeels ook meer 

recenter is dan 1 december 2009, en waaruit de ambtenaar-geneesheer heeft geconcludeerd dat “Uit 

deze informatie kan geconcludeerd worden dat psychiatrische zorgen beschikbaar zijn in centra voor 

geestelijke gezondheidszorg en dat opname in psychiatrie mogelijk is. Er zijn meerdere psychothera-

peuten die ook privé werken. Er zijn huisartsen geografisch verspreid over het hele land”. 

 

Door verzoekers wordt niet eens ingegaan op deze concrete elementen uit het advies van de 

ambtenaar-geneesheer.  

 

Verzoekers kunnen dan ook niet dienstig voorhouden dat er onvoldoende medicatie en een tekort aan 

bedden zou zijn, nu uit het advies van de ambtenaar-geneesheer duidelijk blijkt dat de nodige medische 

zorgen en opvolging beschikbaar zijn in het land van herkomst. 

 

Verzoekers hebben zich in hun aanvraag of aanvullingen niet beroepen op dit rapport. zodat aan de 

gemachtigde niet kan worden verweten hierop niet te hebben gemotiveerd. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de motieven 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 (cfr. R.v.St., nr. 

101.624 van 7 december 2001). 

 

Gelet op het feit dat de ambtenaar-geneesheer adviseert dat er geen bezwaar is vanuit medisch 

oogpunt naar een terugkeer naar Kosovo, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid om het advies van de ambtenaar-geneesheer te volgen. 

 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid heeft niet op kennelijk 

onredelijke wijze besloten dat de aanvraag ongegrond was.  

 

Verzoekers maken geen schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet annemelijk. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoekers voeren een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken op basis van het in het eerste middel aangehaalde document 

bovendien beweert dat alle essentiële geneesmiddelen gratis beschikbaar zijn in alle openbare 

gezondheidszorg instellingen. Terwijl echter niet wordt aangegeven of de geneesmiddelen die mevrouw 

R. G. dient te nemen effectief aanzien kunnen en zullen worden als “essentieel” waardoor deze 

bijgevolg gratis verstrekt zouden worden. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich aldus zonder succes 

kan beroepen op dergelijke vermelding in het aangehaalde rapport.” 

 

2.2.2. Artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Het verzoekschrift moet op straffe van nietigheid: 

4° een uiteenzetting van de feiten en de middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep 

worden ingeroepen (…)” 

 

De Raad benadrukt dat onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel die door de bestreden rechtshandeling 

wordt geschonden (R.v.St., nr. 138.590, 17 december 2004; R.v.St., nr. 130.972, 4 mei 2004; R.v.St., 

nr. 135.618, 1 oktober 2006). 

Verzoekers laten na aan te geven welke rechtsregel zij geschonden achten. 

 

Het tweede middel is niet ontvankelijk. 

 

2.3.1. Verzoekers voeren een derde middel aan dat luidt als volgt: 
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“Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat geen enkel bewijs werd voorgelegd dat verzoeker 

arbeidsongeschikt zou zijn en dat er bijgevolg van kan uitgegaan worden dat betrokkene zelf zou 

kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Terwijl er echter in 

bovenvermeld medisch attest van 7 juli 2011 wel degelijk verklaard wordt dat mevrouw (R.G.) niet over 

de mogelijkheid beschikt om te werken en bijgevolg onmogelijk kan voorzien in haar noodzakelijke 

behoeften. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich derhalve niet kan beroepen op de mogelijkheid van 

mevrouw (R.G.) om te werken om de hulp — die overigens door de Dienst Vreemdelingenzaken in de 

betreffende alinea van haar beslissing uitdrukkelijk als “noodzakelijk” wordt verwoord — te bekostigen.” 

 

2.3.2. Artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Het verzoekschrift moet op straffe van nietigheid: 

4° een uiteenzetting van de feiten en de middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep 

worden ingeroepen (…)” 

 

De Raad benadrukt dat onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel die door de bestreden rechtshandeling 

wordt geschonden (R.v.St., nr. 138.590, 17 december 2004; R.v.St., nr. 130.972, 4 mei 2004; R.v.St., 

nr. 135.618, 1 oktober 2006). 

 

Verzoekers laten na aan te geven welke rechtsregel zij geschonden achten. 

 

Het derde middel is niet ontvankelijk. 

 

3. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te 

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 
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De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen, elk voor 

de helft. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig december tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


