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 nr. 75 398 van 17 februari 2012 

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 en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tsjechische nationaliteit te zijn, op 18 november 2011 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van het 

besluit tot terugwijzing van 28 oktober 2011, genomen door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asiebeleid. 

 

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 22 november 2011 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 december 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 januari 

2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MALLEGO, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 16 mei 2005 diende verzoeker een derde aanvraag in van machtiging tot verblijf bij toepassing van 

artikel 9, derde lid 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). Op 21 

december 2005 werd hij gemachtigd tot een tijdelijk verblijf in toepassing van artikel 9, derde lid van de 

vreemdelingenwet. Verzoeker werd op 8 maart 2010 gemachtigd tot een verblijf van onbeperkte duur. 

Op 14 april 2010 werd hij van zijn vrijheid beroofd, onder aanhoudingsmandaat, wegens aanranding van 

de eerbaarheid met geweld of bedreiging op een minderjarige ouder dan 16 jaar, verkrachting op een 

minderjarige boven de 16 jaar, verkrachting op een bijzonder kwetsbaar persoon met wapens en 
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aanranding van de eerbaarheid op een bijzonder kwetsbaar persoon of met bedreigingen door wapen. 

Hij werd op 3 mei 2011 door het Hof van Beroep te Gent veroordeeld tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 4 jaar uit hoofde van bovenvermelde feiten. Op 4 oktober 2011 werd beslist tot 

beëindiging van het verblijfsrecht zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoeker werd van die 

beslissing in kennis gesteld op 5 oktober 2011. Verzoeker kreeg op 28 oktober 2011 een besluit tot 

terugwijzing. Dit is de thans bestreden beslissing. 

 

“Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op de artikelen 20 en 43, 2°, gewijzigd bij 

de wet van 15 september 2006; 

Gelet op het artikel 8 van het Europees Verdrag ter Vrijwaring van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden; 

Overwegende dat de hierna nader bepaalde vreemdeling onderdaan is van Tsjechië; 

Overwegende dat betrokkene een onderdaan is van de Europese Unie; 

Overwegende dat betrokkene zich op 24 augustus 2000 vluchteling verklaarde en dat zijn asielaanvraag 

definitief onontvankelijk werd verklaard door een beslissing van 11 december 2001 van de 

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, beslissing hem betekend per post; 

Overwegende dat betrokkene op 19 februari 2002 een verzoek tot machtiging van verblijf heeft 

ingediend in het kader van artikel 9,3 van de wet van 15 december 1980 en dat deze aanvraag op 6 

augustus 2004 onontvankelijk werd verklaard, beslissing hem betekend op 24 augustus 2004; 

Overwegende dat betrokkene op 27 september 2004 en op 16 mei 2005 een verzoek tot machtiging van 

verblijf heeft ingediend In het kader van artikel 9,3 van de wet van 15 december 1980 en dat hij op 21 

december 2005 gemachtigd werd tot een tijdelijk verblijf, beslissing hem betekend op 9 januari 2006; 

Overwegende dat hij op 8 maart 2010 weid gemachtigd tot een verblijf van onbeperkte duur; 

Overwegende dat op 4 oktober 2011 een beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht genomen werd 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten, beslissing hem 

betekend op 5 oktober 2011; 

Overwegende dat hij zich tussen 1 oktober 2009 en 13 april 2010 schuldig heeft gemaakt, aan 

verkrachting op een minderjarige boven de zestien jaar, de verkrachting een daad zijnde elke daad van 

seksuele penetratie van wette aard ook en met welk middel ook, op ©en persoon die daar niet in 

toestemt, de daad met name opgedrongen zijnde door middel van geweld, dwang of Hst of mogelijk 

gemaakt zijnde door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer, op 

een persoon die ingevolge een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid bijzonder kwetsbaar 

is, met de omstandigheid dat de schuldige behoort tot degenen die over het slachtoffer gezag hebben, 

namelijk als haar stiefvader, en die occasioneel of gewoonlijk samenwoont met het slachtoffer; aan 

aanranding van de eerbaarheid, met geweld of bedreiging, op een minderjarige boven de zestien jaar, 

op een persoon die ingevolge een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid bijzonder 

kwetsbaar is, met de omstandigheid dat de schuldige behoort tot degenen die over het slachtoffer gezag 

hebben, namelijk als haar stiefvader, die occasioneel of gewoonlijk samenwoont met het slachtoffer, 

feiten waarvoor hij op 3 mei 2011 werd veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 4 

jaar; 

Overwegende dat uit de voorgaande feiten blijkt dat hij. door zijn persoonlijk gedrag, de openbare orde 

heeft geschaad; 

Overwegende dat betrokkene een relatie heeft met [G.H.], geboren te Kosice op 24 januari 1965, van 

Tsjechische nationaliteit en dat ze hem in de gevangenis komt bezoeken; 

Overwegende dat zij 5 kinderen heeft; 

Overwegende dat [G.H.] en haar kinderen gemachtigd werden tot een verblijf van onbeperkte duur; 

Overwegende dat de feiten werden gepleegd op een dochter van [G.H.]; 

Overwegende dat het niet wordt betwist dat een verwijdering een inmenging vormt in zijn gezin- en 

privéteven in de zin van het artikel 8 van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens; 

Overwegende dat de bescherming van de orde en het voorkomen van de strafbare feiten deze 

inmenging rechtvaardigen; 

Overwegende dat de openbare orde dient te worden beschermd en dat een terugwijzing hiertoe een 

gepaste maatregel vormt; 

Overwegende dat de samenleving het recht en de plicht heeft om de kinderen te beschermen tegen zij 

die hun fysische en psychische integriteit bedreigen; 

Overwegende dat het Hof van Beroep te Gent op 3 mei 2011 stelt dat de handelswijze van de 

beklaagde blijk geeft van een manifeste miskenning van andermans recht op fysieke en seksuele 

integriteit en dat de maatschappij niet duldt dat aan de onschuld van gehandicapten wordt geraakt 

temeer dergelijke handelingen diepe trauma's bij de slachtoffers nalaten: 
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Overwegende dat hij dienvolgens zijn persoonlijk gedrag een ernstige aanslag heeft gepleegd op de 

openbare orde en dat zijn aanwezigheid in het land een ernstige, reële en actuele bedreiging vormt die 

een fundamenteel belang van de Belgische maatschappij aantast; 

Overwegende de zeer schadelijke aard van de daden waarvoor hij werd veroordeeld, de 

vastberadenheid die hem heeft gedreven, deze geen enkel respect heeft gehad voor de staat van 

minderjarigheid van zijn slachtoffer, door hem herleid tot de staat van object bestemd om zijn seksuele 

driften bot te vieren; 

Overwegende dat deze elementen die in zijn hoofde een gevaarlijk gedrag en geestesgesteldheid doen 

opmerken voor andermans fysische en psychische integriteit; 

Overwegende dat er bijgevolg een ernstig, reëel en actueel gevaar bestaat voor een nieuwe aanslag op 

de openbare orde; 

Overwegende, bijgevolg, dat het gevaar dat betrokkene vormt voor de openbare orde superieur is aan 

de privébelangen die hij kan doen gelden; 

BESLUIT: 

Artikel 1. – [L.E.], geboren te Ostrava op 13 november 1953, wordt teruggewezen. 

Hij wordt gelast het grondgebied van het Rijk te verlaten, met verbod er gedurende Hen jaar terug te 

keren op straffe van het bepaalde bij artikel 76 van de wet van 15 december 1980, behoudens 

bijzondere toelating van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid. 

Artikel 2.- Dit besluit beïnvloedt op generlei wijze een eventuele beslissing inzake de voorlopige 

invrijheidstelling.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Eerste middel: schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, schending 

van de formele en materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

1. De motivering in de bestreden beslissing. De Minister van Migratie en asielbeleid wijst het verzoek af 

door te stellen dat verzoeker door zijn persoonlijk gedrag, de openbare orde heeft geschaad. Hij 

oordeelt op basis van de karakter van de veroordeling (zedenfeiten) van verzoeker dat deze het land 

dient te verlaten. De Minister van Migratie en asielbeleid is aldus onrechtstreeks de mening toegedaan 

dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst geen breuk van de familiale relaties 

zou betekenen. Dat hier geen enkele rekening mee wordt gehouden in de beslissing. De simpele 

oplossing ligt nochtans in het ondergaan van een gespecialiseerde therapie.  

2. Juridisch kader. Op grond van artikel 62 van de Vreemdelingenwet moet elke administratieve 

beslissing met redenen worden omkleed en ter kennis worden gebracht van de betrokken vreemdeling. 

De Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen legt 

eveneens een motiveringsverplichting op. Het tweede artikel van deze wet bepaalt dat de 

bestuurshandelingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Het derde artikel voegt 

hieraan toe dat de motivering de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. Artikel 6 van de Motiveringswet 

van 1991 bepaalt dat de wet slechts van toepassing is op de bijzondere regelingen waarbij de 

uitdrukkelijke motivering van bepaalde bestuurshandelingen is voorgeschreven, in zoverre deze 

regelingen minder strenge verplichtingen opleggen dan die bepaald in de voorgaande artikelen. Op 

grond van het algemeen beginsel betreffende de materiële motiveringsplicht moet elke 

bestuurshandeling worden gedragen door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en die 

daarom moeten kunnen worden gecontroleerd. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur bij 

het nemen van een bepaalde beslissing deze zorgvuldig moet voorbereiden, nemen en uitvoeren. Dit 

houdt onder meer in dat het bestuur op zorgvuldige wijze feiten moet vergaren. Dat het bestuur in al zijn 

beslissing inzake verzoeker nooit enige rekening heeft gehouden met de familiale toestand van 

verzoeker. Dat om deze redenen de beslissing dient te worden herzien. 

3. Toetsing. 

3.1. De materiele motiveringsplicht werd geschonden. Ten eerste omdat iedere administratieve 

rechtshandeling moet worden gedragen door motieven die rechtens en feitelijk aanvaardbaar zijn, met 

andere woorden» de beslissing moet worden gedragen door deugdelijke motieven. Dit houdt in dat 

iedere administratieve rechtshandeling op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar 

behoren is bewezen en die in recht ter verantwoording van die handeling in aanmerking kunnen 

genomen worden. Om die reden zal een motievencontrole altijd uit vier stadia bestaan waarbij mm 

begint bij het onderzoek naar het bestaan van de motieven» vervolgens naar dat van de feitelijke 

juistheid  van de motieven, naar het nagaan of de motieven juridisch juist zijn en uiteindelijk de inhoud 

van de beslissing. 
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De beslissing houdt in haar motivering geen rekening met volgende punten: 

- Verzoeker dient een gespecialiseerde therapie te volgen voor de behandeling van zijn 

zedenproblematiek dewelke enkel in België mogelijk is 

- dat geen rekening met de familiale toestand van verzoeker wordt gehouden 

- dat verzoeker reeds meer dan 10 jaar in België verblijft 

- dat de beslissing vooral gestoeld is op de misdaden begaan door verzoeker. 

Deze 'motivering' is de enige reden die aangehaald wordt om de aanvraag van verzoeker om machtiging 

tot verblijf te weigeren. 

3.2. De formele motiveringsplicht werd geschonden. De formele motiveringsverplichting valt uiteen in 

een evenredigheids- en een draagkrachtvereiste. Op grond van de evenredigheidsvereiste is het nodig 

dat de motivering evenredig is aan het belang van de beslissing. In casu betreft het de weigering tot 

vestiging en het bevel het land te verlaten. De hierboven geciteerde motivering is niet evenredig aan het 

belang van de beslissing voor verzoekster. De gevolgen van de beslissing zijn dermate ernstig voor 

verzoeker dat zij de mogelijkheid moet hebben de redenen te kennen die aanleiding geven tot weigering 

van vestiging. Om aan de draagkrachtvereiste voldaan te zijn, is het nodig dat de motivering voldoende 

concreet en precies is. Dit houdt in dat het bestuur geen vage bewoordingen mag gebruiken en dat de 

motivering moet toegepast zijn op de concrete situatie. Dit heeft tot gevolg dat algemene formuleringen 

uit den boze zijn. De ratio legis hiervan is gelegen in het feit dat de overheid haar 

beoordelingsbevoegdheid effectief en met kennis van zaken moet kunnen uitoefenen. 

3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid 

de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding. Een louter routineuze en administratieve afhandeling van zaken wordt door de 

Raad van State niet aanvaard. De minister heeft zich enkel gebaseerd op de strafrechtelijke 

veroordelingen van verzoeker om een negatief advies uit te spreken.” 

 

2.1.2. Verzoeker verwijt verwerende partij geen rekening gehouden te hebben met zijn familiale relaties 

en stelt dat de oplossing ligt in het ondergaan van een gespecialiseerde therapie. Hij verwijt de 

verwerende partij verder dat er geen rekening werd gehouden met het feit dat hij een therapie dient te 

volgen die enkel in België mogelijk is, met zijn familiale situatie, dat hij meer dan 10 jaar in België 

verblijft, dat de beslissing enkel gestoeld is op misdaden door hem begaan. 

 

De bestreden beslissing, zijnde het besluit tot terugwijzing van 28 oktober 2011, werd genomen op 

grond van artikel 20 van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

"Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag en in artikel 21 kan 

de Minister de vreemdeling, die niet in het Rijk gevestigd is, terugwijzen wanneer hij de openbare orde 

of de veiligheid van het land heeft geschaad of de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden zoals die door 

de wet zijn vastgesteld niet heeft nageleefd. In de gevallen waarbij krachtens een internationaal verdrag 

een dergelijke maatregel slechts mag genomen worden nadat de vreemdeling gehoord werd, mag de 

terugwijzing slechts bevolen worden na advies van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen. De 

Koning bepaalt de overige gevallen waarin de terugwijzing slechts bevolen mag worden na advies van 

de Commissie van Advies voor Vreemdelingen bij een in de Ministerraad overlegd besluit. 

Onverminderd artikel 21, §§ 1 en 2, kan de in het Rijk gevestigde vreemdeling of de vreemdeling die de 

status van langdurig ingezetene geniet, wanneer hij de openbare orde of de veiligheid van het land 

ernstig heeft geschaad, door de Koning uitgezet worden na advies van de Commissie van advies voor 

vreemdelingen. Indien de maatregel gegrond is op de politieke activiteit van deze vreemdeling, moet 

over het uitzettingsbesluit in de Ministerraad beraadslaagd worden. 

De terugwijzings- en de uitzettingsbesluiten moeten uitsluitend gegrond zijn op het persoonlijk gedrag 

van de vreemdeling. Hem mag geen verwijt gemaakt worden van het gebruik dat hij overeenkomstig de 

wet gemaakt heeft van de vrijheid van meningsuiting of van deze van vreedzame vergadering of van 

vereniging.” 

 

In de bestreden beslissing wordt er, in tegenstelling tot wat verzoeker beweert wel degelijk rekening 

gehouden met zijn familiale situatie en wordt er uitdrukkelijk verwezen naar artikel 8 EVRM. De 

beslissing zet uiteen dat uit de feiten die hij gepleegd heeft blijkt dat hij door zijn persoonlijk gedrag, de 

openbare orde heeft geschaad. De beslissing gaat in op de relatie die verzoeker heeft met mevrouw G. 

H., die vijf kinderen heeft. De feiten, zijnde verkrachting van een minderjarige, werden gepleegd op een 

dochter van mevrouw G. Verder geeft de beslissing tot terugwijzing aan dat een verwijdering een 

inmenging uitmaakt van verzoekers gezins- en privéleven in de zin van artikel 8 EVRM, doch dat de 

bescherming van de openbare orde en het voorkomen van de strafbare feiten deze inmenging 

rechtvaardigen.  
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Verzoeker betoogt dat de beslissing vooral gestoeld is op zijn misdaden.  

 

In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk gemotiveerd dat verzoeker door zijn persoonlijk gedrag 

een ernstige aanslag heeft gepleegd op de openbare orde. Verzoeker kan niet op serieuze wijze 

aanvoeren als zou er in casu geen sprake zijn van zeer ernstige en zwaarwichtige feiten, gekoppeld aan 

een veroordeling van 4 jaar gevangenisstraf, die de opgelegde maatregel verantwoorden. 

  

Bij de uitoefening van de in artikel 20 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bepaalde bevoegdheid tot 

terugwijzing van een vreemdeling, beschikt de verwerende partij over een ruime discretionaire 

appreciatiebevoegdheid. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent ter zake een marginale 

toetsingsbevoegdheid uit en is niet bevoegd zijn beoordeling van de feiten 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 zijn beoordeling 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).  

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste 

gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover 

de minister van Migratie- en asielbeleid beschikt krachtens artikel 20 van de Vreemdelingenwet. Een 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

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

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen, derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (cfr RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103). 

 

Verder toont verzoeker niet aan dat hij een therapie dient te volgend die enkel in België beschikbaar zou 

zijn. Deze kritiek doet verder geen enkele afbreuk aan de geldig genomen beslissing. 

 

Het eerste middel is niet gegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Tweede middel: schending van het recht op eerbiediging van het privé-, gezins- en familieleven (artikel 

8 EVRM). Verzoeker en zijn familie wonen inmiddels reeds meer dan 10 jaar in België en heeft hier het 

'centrum van haar belangen' gevestigd, in die zin dat haar privé-leven inmiddels volledig verankerd is in 

België. Door de handhaving van de bestreden beslissing, en de daaruit voortvloeiende weigering tot 

vestiging, zou het recht van verzoekster op eerbiediging van zijn privé-, gezins-, en familieleven (artikel 

8 EVRM) op onaanvaardbare wijze worden geschonden. Het is voor verzoeker volstrekt onmogelijk om 

een gezinsleven uit te bouwen in Tsjechië, gezien de vervreemding van de Tsjechische gewoonten en 

gezien de sociale inburgering van zijn kinderen en vrouw in België.” 

 

2.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

In de bestreden beslissing werd er een belangenafweging gemaakt, rekening houdend met zijn 

familieleden in België, zijn relatie met mevrouw G., die vijf kinderen heeft, en die hem in de gevangenis 

komt bezoeken. De bestreden beslissing houdt rekening met het feit dat de beslissing een inmenging 

uitmaakt in het gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM, doch er wordt geconcludeerd dat, rekening 

houdende met zijn persoonlijk gedrag, dat een ernstige aanslag is op de openbare orde, het gevaar dat 

hij vormt voor de openbare orde superieur is aan de privébelangen die hij kan doen gelden. De 

bestreden beslissing is gebaseerd op alle relevante en juiste feiten en vermeldt de juridische 
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overwegingen die eraan ten grondslag liggen. Verzoeker maakt met zijn betoog de schending van artikel 

8 EVRM niet aannemelijk. 

 

Het tweede middel is niet gegrond. 

 

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 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien februari tweeduizend en twaalf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


