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 nr. 80 413 van 27 april 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 Montenegrijnse nationaliteit te zijn en die handelt in 

eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen X en X, op 

10 februari 2012 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 5 december 2011 tot intrekking van de 

beslissing van 24 augustus 2009 tot machtiging tot voorlopig verblijf van één jaar en van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 6 december 2011, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in 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 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 14 februari 2012 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 maart 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 april 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VINOIS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Ingevolge een aanvraag van 16 augustus 2006 in 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) werd verzoekster op 24 augustus 2009 gemachtigd 
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tot een tijdelijk verblijf voor één jaar. Verzoekster diende, onder de naam V. D., op 25 februari 2010 een 

aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, waarin zij te 

kennen gaf van Albanese nationaliteit te zijn. Dientengevolge werd de beslissing van 24 augustus 2009 

waarbij verzoekster gemachtigd werd tot een voorlopig verblijf van één jaar, onder de voorwaarde van 

de voorlegging van de nodige identiteitsdocumenten, op 5 december 2011 ingetrokken. 

Het betreft de eerste bestreden beslissing. 

 

“Hierbij wil ik u meedelen dat de beslissing d.d. 24.08.2009 inzake de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9.3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingetrokken wordt. Te 

gepasten tijde zult u op de hoogte gebracht worden van het resultaat van de nieuwe beslissing inzake 

de regularisatieaanvraag.“ 

 

Er werd derhalve een nieuwe beslissing genomen aangaande de aanvraag artikel 9, derde lid van de 

vreemdelingenwet van 16 augustus 2006: deze werd op 6 december 2011 verworpen.  

Het betreft de tweede bestreden beslissing. 

 

“Betrokkene kwam in België aan op 27.11.1998 en diende op 04.12.1998 een eerste asielaanvraag in. 

Bij deze asielaanvraag verklaarde zij [G. M.] te heten, geboren te Vuthaj, plave op 24.08.1975 met als 

nationaliteit Montenegro. Gedurende haar verdere verblijf en procedures in België houdt zij vast aan 

bovenvermelde identiteit/nationaliteit. Bij de geboorte van haar kinderen geeft zij ook deze naam op, 

waardoor de kinderen als achternaam [G.] gekregen hebben. 

Op 24.08.2009 worden instructies verstuurd om betrokkene in het vreemdelingenregister in te schrijven 

en haar een verblijfskaart, geldig voor 1 jaar, af te geven op voorwaarde van het voorleggen van een 

geldig paspoort. 

Betrokkene doet dit niet en stuurt op 03.12.2009 nog een aanvulling op een openstaande 

regularisatieaanvraag artikel 9ter waarbij zij nogmaals de naam [G. M.] gebruikt. 

Pas bij een nieuwe regularisatieaanvraag in het kader van artikel 9bis d.d. 25.02.2010 stelt zij ‘haar 

juiste naam’ te willen gebruiken, te weten: [V. D.], geboren op Tropoje op 24.08.1974, nationaliteit 

Albanië. Betrokkene heeft bijgevolg gedurende meer dan tien jaar getracht de Belgische overheid te 

misleiden: de vaststelling van het bedrieglijk handelen volstaat dan ook om de aanvraag te weigeren in 

toepassing van het beginsel fraus omnia corrumpit”. 

De aangehaalde elementen, met name dat betrokkene Frans leert en spreekt, werkbereid is en zij een 

arbeidscontract voorlegt, de kinderen hier schoollopen en zij een vrienden- en kennissenkring zou 

hebben uitgebouwd, zijn geen grond voor een verblijfsregularisatie. 

Betrokkene wist dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan In het kader van de asielprocedure 

en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. De eerste asielaanvraag werd 

afgesloten op 06.06.2001 met de beslissing ‘niet erkend’ door de Vaste Beroepscommissie voor 

Vluchtelingen. Een tweede asielaanvraag werd door Dienst Vreemdelingenzaken niet in overweging 

genomen d.d. 23.05.2002. 

De duur van de procedure — namelijk ongeveer twee jaar en zeven maanden — was ook niet van die 

aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Het feit dat er een zekere behandelingsperiode Is, geeft aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf. 

(Raad van State, arrest nr. 89980 van 02.10.2000). Overigens verwijzen wij nogmaals naar het feit dat 

betrokkene gedurende gans haar verblijf, tot februari 2010, tijdens haar procedures gelogen heeft over 

haar identiteit/nationaliteit. Enige duurtijd kan aldus zeker niet in rekening gebracht worden. 

Aangaande de scholing van haar kinderen: betrokkene wordt met deze beslissing niet gevraagd het 

grondgebied te verlaten, zij kan een beslissing in het kader van de nog hangende aanvraag artikel 9ter 

afwachten. De scholing van de kinderen wordt aldus niet onderbroken.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Met betrekking tot de eerste bestreden beslissing: intrekking beslissing van 24 augustus 2009. 

 

2.1.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Enig middel: Manifeste appreciatiefout, schending van artikel 8 van het Europees verdrag voor de 

Rechten van de Mens, van artikelen 9 bis, 13 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

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

bestuurshandelingen, van de algemene rechtsbeginselen van het behoorlijk bestuur, van rechtmatig 
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vertrouwen, van de onaantastbaarheid van bestuurshandelingen en van deze die de intrekking bepalen 

van bestuurshandelingen die rechtsscheppend zijn, van het redelijkheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsplicht. Enerzijds, bepaalt artikel 13 van de Vreemdelingenwet op welke voorwaarden een 

verblijfsvergunning wegens fraude ingetrokken kan worden. (…).Ten eerste, dient deze fraude 

doorslaggevend geweest zijn om een voordeel op het vlak van verblijf gekregen te hebben. De fraude 

moet de regularisatie als gevolg gehad hebben. Enkel in dit geval, kan de verblijfsvergunning eventueel 

ontnomen worden. In huidig geval, diende verzoekster een asielaanvraag in België in 1998 onder de 

nationaliteit van Montenegro en onder een andere naam. Haar asielrelaas werd ongeloofwaardig geacht 

en verzoekster werd niet als vluchteling erkend. Ook haar tweede poging om de vluchtelingenstatus 

erkend te krijgen stootte op een weigering tot in overwegingname van verwerende partij. Indien 

verzoekster op 24 augustus 2009 de beslissing kreeg om een verblijfsvergunning van één jaar te 

hebben, was dat enkel omdat verzoekster in België reeds meer als 10 jaar verbleef en haar twee 

kinderen in België geboren waren. Ze werd geregulariseerd op basis van haar uitgebouwde situatie in 

België sinds één decennium. Dat ze nu van Senegalese, Vietnamese, Russische of Albanese 

nationaliteit geweest zou zijn, zou aan de beslissing van 24 augustus 2009 toch niets veranderd zijn, nu 

elke illegale vreemdeling die in België verblijft het recht heeft om buitengewone omstandigheden te laten 

gelden die hem er toe leiden om vanuit België een verblijfsvergunning te vragen en niet vanuit zijn land 

van herkomst. De reden die een zulke aanvraag ontvankelijk en gegrond laten verklaren zijn elementen 

die in België ontwikkeld werden. Bijgevolg, hield verzoekster geen voordeel over van haar leugen over 

nationaliteit, naam en leeftijd. Uiteindelijk, besloot ze toch om de waarheid te onthullen uit eigen initiatief. 

Had ze de Belgische staat werkelijk willen misleiden, dan had ze waarschijnlijk een vals paspoort 

kunnen laten maken en zo definitief geregulariseerd worden. Toen verzoekster een valse naam gaf was 

dat net bij haar aankomst. Ze werd beïnvloed door de roddels van de gemeenschap. Ze heeft er 

natuurlijk spijt van, maar dit vond reeds plaats in 1998. In casu, is de bestreden beslissing ten eerste 

een manifeste appreciatiefout, nu de fraude het voordeel van het verblijf niet mogelijk maakte, en ten 

tweede een schending van artikel 13 van de Vreemdelingenwet. Door zelfs niet te motiveren voor welke 

reden de beslissing van 24 augustus 2009 ingetrokken werd, is allerminst de motivering plicht 

geschonden, eveneens de zorgvuldigheidplicht en het redelijkheidsbeginsel. Anderzijds, nu verwerende 

partij geen gebruik maakte van artikel 13 van de Vreemdelingenwet (bepaling die net de toestemming 

aan verwerende partij geeft om een verblijfsvergunning in te trekken), dient de algemene rechtsbeginsel 

van rechtscheppende bestuurhandelingen toegepast worden. Inderdaad, de beslissing van 24 augustus 

2009 is een rechtscheppende handeling. In die zin, kan de Belgische Staat, dezelfde die aan 

verzoekster dit recht verschaft heeft, deze nu niet ontnemen en plots (twee jaar later!) beslissen dat de 

beslissing ingetrokken moet worden. Een regelmatige rechtsscheppende handeling kan niet door het 

bestuur ingetrokken worden, indien de handeling onregelmatig is, dan kan die in de vastgelegde termijn 

voor de indiening van een vernietigingsberoep voor de Raad van State ingetrokken worden, of wanneer 

een beroep ingediend werd, tot de sluiting van de debatten (Raad van State, 11 februari 2000, JLMB 

2000, pagina 586). Verwerende partij werd op de hoogte gesteld van de nieuwe identiteit op 25 februari 

2010. Indien verwerende partij van mening is dat dit werkelijk een grond vormt om het verblijfsrecht in te 

trekken, had ze dat ook onmiddellijk moeten doen, en verzoekster niet in deze “onjuiste” situatie laten 

verkeren. Lees ook in die zin de volgende paragrafen van het arrest van het EHRM Nunez v. Norway 

(application 55597/09). (…).Bijgevolg, schendt de bestreden beslissing de algemene rechtsbeginselen 

van het behoorlijk bestuur, van rechtmatig vertrouwen, van de onaantastbaarheid van 

bestuurshandelingen en van deze die de intrekking bepalen van bestuurshandelingen die 

rechtsscheppend zijn. Voor de schending van artikel 8 EVRM verwijst verzoekster naar het onderdeel 

aangaande dit artikel op de volgende pagina’s. De intrekking van de beslissing heeft de schending van 

artikel 8 EVRM tot gevolg.” 

 

2.1.2. Verzoekster verwijst naar artikel 13, §3 van de vreemdelingenwet dat betrekking heeft op de 

intrekking van een verblijfsrecht op basis van fraude. Zij betoogt dat de door haar gepleegde 

identiteitsfraude niet van doorslaggevend belang is geweest bij de machtiging tot verblijf. Door niet te 

motiveren waarom de beslissing van 24 augustus 2009 ingetrokken werd, is de motiveringsplicht 

geschonden. De beslissing van 24 augustus 2009 was bovendien een rechtscheppende handeling. Een 

rechtscheppende handeling kan niet ingetrokken worden, behalve tijdens de termijn voor het indienen 

van een vernietigingsberoep voor de Raad van State of tot aan de sluiting der debatten. Verzoekster 

stelt dat verwerende partij sedert 2 februari 2010 op de hoogte was van de identiteitsfraude en 

suggereert dat het verblijfsrecht onmiddellijk ingetrokken moest worden. 

 

Verzoekster verwijst voor een schending van artikel 8 EVRM naar de uiteenzetting met betrekking tot de 

tweede bestreden beslissing. Verzoekster maakt derhalve niet in concreto aannemelijk dat de eerste 

bestreden beslissing een schending van artikel 8 EVRM inhoudt.  
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Uit de beslissing van 24 augustus 2009 blijkt dat verzoekster werd gemachtigd tot een verblijf voor één 

jaar, onder de opschortende voorwaarde van de voorlegging van identiteitsdocumenten: “Son inscription 

au Registre des étrangers ne pourra être effectuée que sur présentation de documents faisant preuve 

de son identité et de sa nationalité tel que prévu par l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres 

de la population et au Registre des étrangers.”  

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat verzoekster de gewenste identiteitsdocumenten heeft voorge-

legd. Zij toont evenmin aan dat zij ooit aan de opschortende voorwaarde, voorzien in de beslissing van 

24 augustus 2009, heeft voldaan. G. M. werd gemachtigd tot tijdelijk verblijf, op voorlegging van geldige 

identiteitsdocumenten. Aangezien achteraf gebleken is dat G. M. een alias betreft en verzoekster in 

werkelijkheid mevrouw V. D. blijkt te zijn, kon zij geen geldige identiteitsdocumenten voorleggen op 

naam van G. M. Verzoekster is nooit in het bezit gesteld van een B-kaart en dit had ook niet kunnen 

gebeuren op basis van de beslissing van 24 augustus 2009. Evenmin kan verzoekster, gelet op de valse 

naam, enig recht putten uit de beslissing van 24 augustus 2009. Bovendien maakt verzoekster niet 

aannemelijk welk voordeel zij zou kunnen putten uit de eventuele vernietiging van deze beslissing. 

Verzoekster weet zelf dat zij onder een valse naam tijdelijk verblijfsrecht heeft gekregen. Zoals supra 

reeds opgemerkt zal zij nooit aan de opschortende voorwaarde van de beslissing van 24 augustus 2009 

kunnen voldoen. Het ontbreekt verzoekster derhalve aan het rechtens vereiste belang bij get middel. 

Het middel is onontvankelijk. 

 

2.2. Met betrekking tot de tweede bestreden beslissing: weigering artikel 9, derde lid van de 

vreemdelingenwet. 

 

2.2.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Enig middel: Schending van artikel 8 van het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens van 

artikelen 9 bis en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied. het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van de algemene 

rechtsbeginselen van het behoorlijk bestuur, waaronder het beginsel dat de administratie oplegt om 

rekening te houden met alle elementen van het dossier, van het redelijkheidsbeginsel. van het 

zorgvuldigheidsplicht. 

Eerste grief. Verweerder heeft allerminst de verbintenis om rekening te houden met alle elementen van 

de zaak waarvan ze op de hoogte is op het moment van het nemen van de bestreden beslissing. 

Verzoekster is ten zeerste verbaasd wanneer ze leest dat zij als enige samen met haar twee kinderen 

een antwoord krijgt op de aanvraag van de 9.3 en later de 9 bis. Die kinderen hebben een vader en 

verzoekster heeft een echtgenoot. Deze is bekend van verwerende partij. Ook hebben ze beiden een 

verschillend OV nummer, stelden ze zich als echtgenote voor aan verwerende partij en ouders van twee 

gezamenlijke kinderen. Door geen enkel woord te motiveren met betrekking tot de situatie van de vader 

van de kinderen en echtgenote van verzoekster, schendt verwerende partij haar motiveringplicht en de 

zorgvuldigheidsplicht. 

Tweede grief. Verzoekster haalde de eerbiediging van artikel 8 EVRM in haar regularisatieaanvraag 

aan. Nergens in de bestreden beslissing, tracht verweerder de noodzaak en proportie van haar 

maatregel te verantwoorden tegenover de inmenging waarvan ze zich schuldig maakt in het privé en 

familiaal leven van verzoeker. De bestreden beslissing beperkt zich tot de fraude in te roepen en dan 

toch te onderlijnen dat “De aangehaalde elementen, met name dat betrokkene Frans leert en spreekt, 

werkbereid is en zij een arbeidscontract voorlegt, de kinderen hier schoollopen en zij een vrienden -en 

kennissenkring zou hebben opgebouwd, zijn geen grond voor een verblijfsregularisatie”. Bovendien 

motiveert verweerder ook dat een lange behandelingsperiode van de asielaanvragen in casu niet als 

onredelijk lang beschouwd kan worden. Uiteindelijk, schrijft de bestreden beslissing ”Aangaande de 

scholing van haar kinderen: betrokkene wordt met deze beslissing niet gevraagd het grondgebied te 

verlaten, zij kan een beslissing in het kader van de nog hangende aanvraag artikel 9 ter afwachten. De 

scholing van de kinderen wordt aldus niet onderbroken”. Deze motivering is verre van afdoende. De 

huidige bestreden beslissing dateert van 6 december 2011. De aanvraag 9 ter werd verworpen door 

beslissing van 9 december 2011, per pure referentie naar de situatie van haar echtgenoot die 

uitgesloten wordt van het voordeel van artikel 9 ter op basis van artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet. 

Op deze wijze, heeft verwerende partij nooit de familiale en privé-situatie onderzocht van verzoekers. 

Inderdaad, verzoekers maken een gezin uit met twee jonge schoolgaande kinderen, die beiden in België 

geboren zijn. Dit gezin woont samen in België sinds 1998! Dit betekent al meer dan 14 jaar. Ook 

beweert verweerder dat de huidig bestreden beslissing niet vergezeld is van een bevel om het 
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grondgebied te verlaten, is onweerlegbaar dat ze op het moment van de betekening van de bestreden 

op 11 januari 2011, tevens in bezit gezet werd van een bevel om het grondgebied voor haar en haar 

familie. Ook de bestreden beslissingen - intrekking verblijfsvergunning en weigering verblijfsrecht 

wegens fraude- brengen een schending van artikel 8 van het EHRM met zich mee. Om een schending 

van artikel 8 EHRM aannemelijk te maken, dient men, zoals Uw Raad beoordeeld heeft in de arresten in 

Algemene vergadering van 17 februari 2011 (nr.56.201) twee zaken aan te tonen. 

1) Het bestaan van een daadwerkelijk privé- en familiaal leven. (…). Nergens wordt door verwerende 

partij betwist dat verzoekster, haar echtgenoot en hun twee kinderen reeds meer dan 14 jaar in België 

wonen. Ze hebben vrienden, spreken Frans, de kinderen zijn in België geboren en gaan naar school en 

de ouders zijn werkbereid. Bovendien, moet het recht op een privéleven ook eerbiedigt worden (Arrêt 

Niemietz c Allemagne du 16 december 1992). In casu, woont verzoekster reeds 14 jaar op het Belgisch 

grondgebied. Zij maakt een duurzame lokale verankering aannemelijk en bijgevolg een privéleven.  

2) Een inmenging in het prive- en familiaal leven. Telkens beschouwt het EHRM dat een 

repatriëringmaatregel een inbreuk uitmaakt. (Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991; Chorfi c. 

Belgique du 7 aout 1996, Boultif c. Suisse du 2 août 2001). (…).In casu, gaat het om een weigering van 

een voortgezet verblijf zodanig dat artikel 8 § 2 EVRM toegepast moet worden. Uit de 

regularisatieaanvraag en de verschillende aanvullingen blijkt duidelijk dat verzoekster, haar echtgenoot 

en hun twee kinderen het centrum van al hun belangen in België uitgebouwd hebben. De kinderen zijn 

in België geboren en hebben nooit hun land van nationaliteit gekend. De Belgische staat begaat in casu 

een inmenging in hun recht op privé -en familiaal leven. Nergens zet verwerende partij uiteen waarom 

de fraude van verzoekster een gevaar voor de Belgische samenleving zou kunnen voorstellen, noch 

voor welke reden deze maatregel (weigering verblijf) noodzakelijk zou zijn voor de openbare veiligheid 

van het land. Dit kan volgens een arrest van Uw Raad niet: (…).Verzoekster haalt nog een arrest van 

het EHRM aan (Nunez v. Norway, application 55597/09), in bijlage, vindt Uw Raad een samenvatting 

van de zaak (stuk 3). (…).Verzoekende partij verwijst ten laatste naar een arrest van de Raad van State: 

RvSt.. n° 105.428, 9 avril 2002 (…).  

Besluit: Artikelen 2 en 3 van de wet van 28 juli 1991 verplichten de overheid in de akte dejuridische 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 19 maart 2004, nr. 

129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 

van de Vreemdelingenwet. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in 

feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Verzoeker verwijst in dit verband 

naar de rechtsleer die het volgende stelt: “Een motivering die slechts rekening houdt met bepaalde 

elementen van een dossier (ten nadele van de betrokkene ) en niet met andere fundamentele 

elementen, is niet afdoende.” (OPDEBEEK, I. en COOLSAET, A., Formele motivering van 

bestuurshandelingen, Die Keure, Brugge, 1999, nr. 189). Uw 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 in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (R.V.V.nr. 42 583 van 29 april 2010). Het 

zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze oor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 

14 februari 2006, nr. 154 954). Uiteindelijk heeft verzoekster in haar aanvraag een hele reeks redenen 

aangehaald die zouden moeten leiden tot een regularisatie. De administratie moet rekening houden met 

alle elementen van het dossier.” 

 

2.2.2. De tweede bestreden beslissing bevat geen verwijderingmaatregel. Een schending van artikel 8 

EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

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. 

 

4. Kosten 
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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 1050 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig april tweeduizend en twaalf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

  T. LEYSEN      M. MILOJKOWIC 


