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 nr. 256 873 van 21 juni 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. APPELEN 

Tessenderlosesteenweg 158 

3583 PAAL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 16 april 2021 heeft 

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

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 8 maart 2021 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 onontvankelijk wordt verklaard en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Gezien titel I bis, 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 houdende de vaststelling van het rolrecht van 20 april met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 mei 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. APPELEN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 20 juni 2020 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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 (hierna de vreemdelingenwet). 
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Op 8 maart 2021 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als 

volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.06.2020 werd 

ingediend door: 

 

N., H. 

nationaliteit: Pakistan 

geboren te Gujranwala op (…)1998 

adres: (…) 

 

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, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, verwijst betrokkene naar de instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15 12.1980. We 

merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS-arrest 198.769 van 

09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer 

van toepassing. Er dient trouwens te worden benadrukt dat de Raad van State in een later arrest (RvS 

10 oktober 2012, nr. 220 932) uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 ‘integraal is 

vernietigd’ en dat de discretionaire bevoegdheid waarover de Staatssecretaris krachtens artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet beschikt geen reden vormt om zich alsnog op de criteria van de vernietigde 

instructie van 19 juli 2009 te steunen. 

 

Betrokkene kwam in 2013 naar België. Op 29.01.2013 diende hij een aanvraag tot gezinshereniging in 

op basis van zijn vader de heer A. N.. Hij werd op 27.02.2013 in het bezit gesteld van een A-kaart, later 

van een B- kaart. Deze werd op 01.08.2019 gesupprimeerd. Doch op basis van de voorgelegde stukken 

blijkt dat betrokkene de tijd van zijn A-kaart /B-kaart in Pakistan verbleef. Hij kwam elke terug naar 

België tijdens de vakantie of wanneer zijn kaart bijna verviel. Wat dus niet kan aanzien worden als een 

buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkene haalt aan dat hij onderhouden werd door zijn vader, A. N. en hij deel uitmaakt van het gezin, 

dit samen met zijn twee broers N. A. en N. Y., die een regelmatig verblijf hebben. Ook dit element kan 

niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet specifieert waarom dit 

hem zou beletten om tijdelijk terug te keren naar zijn land van herkomst en aldaar zijn aanvraag in te 

dienen Ook blijkt uit het administratief dossier dat betrokkene steeds terugkeerde naar zijn land van 

herkomst (studies) en niet hier in België een gezin vormde van deze personen. 

 

Betrokkene haalt verder aan dat de verplichting om terug te keren naar Pakistan een schending zou 

inhouden van artikel 8 EVRM aangezien zowel zijn gezinsleven als zijn privéleven in België zou gelegen 

zijn. Hieromtrent merken wij op dat er inderdaad een afweging dient gemaakt te worden tussen iemands 

privé-en gezinsleven (m.n. de zogenaamde hechte banden) en de verplichting om de aanvraag in te 

dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst. De verplichting om de 

aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst 

impliceert enkel een eventuele tijdelijke scheiding, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met 

zich meebrengt. Betrokkene legt geboortebewijzen en attest van gezinssamenstelling voor om de 

banden met zijn vader en broers te staven. Doch legt betrokkene geen bewijzen voor dat de banden met 

deze personen zo nauw zouden zijn dat zij onder de bescherming van artikel 8 EVRM zou moeten 

vallen. Ook voor wat betreft zijn netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen toont 

betrokkene onvoldoende aan dat zijn belangen van die orde zouden zijn dat een tijdelijke terugkeer een 

schending van art. 8 EVRM zou kunnen betekenen. Wij merken tevens nog op dat de verplichting om de 
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aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post niet noodzakelijk leidt tot een 

definitieve verwijdering. Zij heeft enkel tot gevolg dat betrokkene tijdelijk het land dient te verlaten met 

de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik zij voldoet aan de in de vreemdelingenwet bepaalde 

vereisten. De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter 

voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezins-en privéleven van betrokkene niet in die 

mate dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari 

1996,Gul/Zwitserland, 22 EHRR 228; EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100). 

Volledigheidshalve merken wij nog op dat in zijn arrest dd. 27.05.2009 de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen het volgende stelt' “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet 

als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoeker zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.“ Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 

22 februari 1993: nr. 42.039, RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr 152 639). 

 

Verder haalt betrokkene ook aan dat hij geen belangen meer zou hebben met zijn land van herkomst. 

Hij legt hier geen bewijzen van voor. Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen 

familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou 

kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie. 

Bovendien staat het betrokkene vrij om voor zijn terugkeer een beroep te doen op de Internationale 

Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. Ook beschikt de 

lOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en reïntegratie in het 

land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van 

inkomensgenererende activiteiten Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, 

opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, kosten om informatie 

over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van tewerkstellingsbureaus, 

accommodatie/huur, extra bagage Hierdoor kan de bewering dat betrokkene niet over een verblijfplaats 

zou beschikken niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. 

 

Ook wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit een inbreuk beging tegen de openbare 

orde dient er opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt 

dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

De elementen van integratie (met name het feit dat betrokkene zich volledig geïntegreerd zou hebben in 

België, Hij bijzondere banden zou hebben opgebouwd in België, hij probeert zich de Nederlandse taal 

eigen te maken, (kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze 

behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 

december 2009, nr. 198.769).” 

 

Op 8 maart 2021 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens een bevel om het grondgebied 

te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer 

Naam, voornaam: N., H.  

geboortedatum: (…)1998 

geboorteplaats: Gujranwala 

nationaliteit: Pakistan 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naartoe te begeven, 

 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 
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o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is hij een vreemdeling vrijgesteld 

van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode 

van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen: uit het paspoort van 

betrokkene blijkt dat hij op 22.06.2019” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het enige middel voert verzoeker de schending aan van de redelijkheids- en zorgvuldigheidsplicht.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Doordat verwerende partij ten onrechte de aanvraag onontvankelijk verklaart om reden dat er 

zogenaamd geen buitengewone omstandigheden zijn waarom de betrokkene de aanvraag om 

machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de diplomatieke of 

consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. 

 

Terwijl verwerende partij wel degelijk rekening diende te houden met de elementen dewelke verzoeker 

heeft aangehaald, te meer gelet op de huidige COV1D-19 pandemie. waardoor onnodige verplaatsingen 

naar het buitenland absoluut vermeden dienen te worden. 

 

b. Uiteenzetting 

 

Verzoeker snapt echt niet hoe verwerende partij tot de bestreden beslissing is kunnen komen. 

 

Elke redelijke en zorgvuldige overheid had rekening dienen te houden met de buitengewone 

omstandigheden dewelke verzoeker bijbracht en niet in het minst met de huidige coronapandemie, 

waardoor de bevolking werd aangemaand om ‘ in zijn kot' te blijven. 

 

Verzoeker woont bij zijn vader en zijn broers en heeft zijn studies onderbroken. 

Hij heeft geen belangen in Pakistan. 

 

Hij wordt ook onderhouden door zijn vader. 

 

Een terugkeer teneinde een aanvraag in het buitenland te doen strookt niet met de huidige bevindingen 

van de veiligheidsraad en de uitgevaardigde maatregelen en wetten. 

 

Het redelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat de als motieven opgegeven feiten 

werkelijk bestaan en op zich rechtens relevant zijn, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat 

tussen die motieven en de beslissing welke op grond ervan genomen is. ( R. v. St. nr. 47.148, 3 mei 

1994, Arr. R.v.St, 1994) 

 

Er is schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer een beslissing genomen wordt op grond van de 

motieven die weliswaar rechtens relevant, aanvaardbaar en feitelijk juist zijn, maar waartegenover 

hetgeen beslist is in een kennelijke wanverhouding staat. 

 

( R.v.St., nr. 46.329, 1 maart 1994, T. Gem., 1995, 143, Arr. R.v.St., 1994) 

  

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op 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) 

 

De bestreden beslissing dient derhalve te worden vernietigd. 

 

Het middel is gegrond. 

 

Tot slot dient er aldus geconcludeerd te worden dat het bevel om het grondgebied te verlaten dd. 

08.03.2021 dient nietig verklaard te worden.” 
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2.2 Het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

om het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 

126.520). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

De aangevoerde schendingen moeten worden beoordeeld in het licht van de toepasselijke 

wetsbepaling, in casu artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 9bis, § 1 van diezelfde wet luidt als volgt: 

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 

afgegeven.” 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen als 

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandigheden” 

strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een verblijf van meer dan drie 

maanden wordt verleend, maar om te verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet vanuit het 

buitenland wordt ingediend. Het betreft omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling 

naar zijn land van herkomst, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag 

tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken. Een aanvraag, ingediend 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, vereist dus vanwege de overheid een dubbel 

onderzoek: 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard; 

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de verwerende partij over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

De vreemdeling moet in zijn aanvraag klaar en duidelijk vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het 

buitenland in te dienen. Hij dient met andere woorden aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk 

is terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er 

zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit 

het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

Verweerder oordeelt in de eerste bestreden beslissing dat de door verzoeker aangebrachte gegevens 

niet toelaten te besluiten dat hij zijn aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd niet kan indienen 

via de in artikel 9 van de vreemdelingenwet voorziene, reguliere procedure en dat deze aanvraag 

daarom onontvankelijk is. 

 

Verweerder beschikt bij het beoordelen van het al dan niet buitengewoon karakter van de aangevoerde 

omstandigheden over een ruime discretionaire bevoegdheid. De Raad kan enkel nagaan of hij die niet 

op een kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze heeft ingevuld. Het is niet aan de Raad om zelf de 
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aangevoerde omstandigheden op hun merites te beoordelen, noch is het aan de Raad om niet eerder 

aan verweerder voorgelegde omstandigheden te gaan beoordelen in zijn plaats. 

 

Verzoeker betoogt dat er geen rekening is gehouden met de coronapandemie waardoor de bevolking 

wordt aangemaand ‘in zijn kot’ te blijven. Verzoeker wijst erop dat hij bij zijn vader en broers woont en 

dat hij zijn studies heeft onderbroken. Hij wordt onderhouden door zijn vader.  

 

De Raad merkt vooreerst op dat het aan de betrokken vreemdeling toekomt om de elementen aan te 

voeren waarom hij meent de aanvraag niet te kunnen indienen in het land van herkomst. In casu werd 

de aanvraag ingediend op 20 juni 2020, wanneer er reeds sprake was van een corona-crisis. Verzoeker 

heeft dit element in zijn aanvraag niet aangevoerd waardoor verweerder er niet toe gehouden was 

hieromtrent te motiveren. Verzoeker kan de verwerende partij bezwaarlijk verwijten niet te hebben 

gemotiveerd over de pandemie, nu hij de pandemie niet heeft aangehaald in zijn aanvraag noch zijn 

aanvraag heeft geactualiseerd met nieuwe elementen die volgens hem buitengewone omstandigheden 

aantonen. De Raad merkt bovendien op dat de corona-pandemie vooralsnog moet worden beschouwd 

als een probleem van tijdelijke aard waarvan kan worden verondersteld dat deze voorbijgaat. Waar 

verzoeker lijkt voor te houden dat de reisbeperkingen hem verhinderen terug te keren maakt hij evenwel 

niet aannemelijk dat de reisbeperkingen van die aard zijn dat hij onmogelijk zou kunnen terugkeren naar 

het land van herkomst. Verzoeker kan overigens een verlenging aanvragen van de termijn binnen de 

welke hij het grondgebied dient te verlaten wanneer het hem onmogelijk lijkt om terug te keren naar zijn 

land van herkomst omwille van de reisbeperkingen die in het kader van de pandemie worden opgelegd.  

 

Waar verzoeker wijst op het feit dat hij bij zijn vader en broers woont en zijn studies heeft onderbroken 

wordt in de eerste bestreden beslissing dienaangaande het volgende gemotiveerd:  

 

“Betrokkene kwam in 2013 naar België. Op 29.01.2013 diende hij een aanvraag tot gezinshereniging in 

op basis van zijn vader de heer A. N.. Hij werd op 27.02.2013 in het bezit gesteld van een A-kaart, later 

van een B- kaart. Deze werd op 01.08.2019 gesupprimeerd. Doch op basis van de voorgelegde stukken 

blijkt dat betrokkene de tijd van zijn A-kaart /B-kaart in Pakistan verbleef. Hij kwam elke terug naar 

België tijdens de vakantie of wanneer zijn kaart bijna verviel. Wat dus niet kan aanzien worden als een 

buitengewone omstandigheid. 

Betrokkene haalt aan dat hij onderhouden werd door zijn vader, A. N. en hij deel uitmaakt van het gezin, 

dit samen met zijn twee broers N. A. en N. Y., die een regelmatig verblijf hebben. Ook dit element kan 

niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet specifieert waarom dit 

hem zou beletten om tijdelijk terug te keren naar zijn land van herkomst en aldaar zijn aanvraag in te 

dienen Ook blijkt uit het administratief dossier dat betrokkene steeds terugkeerde naar zijn land van 

herkomst (studies) en niet hier in België een gezin vormde van deze personen.” 

 

Door opnieuw de elementen uit zijn aanvraag te herhalen weerlegt verzoeker niet het motief dat hij 

hoofdzakelijk in zijn land van herkomst verbleef en niet in België een gezin vormde met zijn vader en 

broers. Evenmin weerlegt verzoeker het motief dat het feit deel uit te maken van het gezin en 

onderhouden te worden door zijn vader hem zou beletten om tijdelijk terug te keren naar zijn land van 

herkomst en aldaar zijn aanvraag in te dienen. Verzoeker maakt aldus niet aannemelijk dat verweerder 

kennelijk onredelijk of onzorgvuldig te werk is gegaan. In de mate dat verzoeker met zijn kritiek de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen uitnodigt tot een herbeoordeling van de door hem ingeroepen 

buitengewone omstandigheden, nodigt hij de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen niet tot 

zijn bevoegdheid behoort. 

 

De uiteenzetting van verzoeker laat derhalve niet toe te besluiten dat de bestreden beslissingen zijn 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover het bestuur beschikt. Er blijkt niet dat met bepaalde stukken of 

elementen ten onrechte geen rekening is gehouden en verzoeker toont niet aan dat de bestreden 

beslissingen niet op zorgvuldige wijze werden voorbereid. 

 

Het enige middel is ongegrond.  

 

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 
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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 

 

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 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig juni tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


