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 nr. 103 118 van 21 mei 2013 

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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 18 maart 2013 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 5 februari 2013 waarbij de verzoekende 

partij uitgesloten wordt van het voordeel van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 mei 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. LOOBUYCK, die loco advocaat W. GARDIN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat N. DE POORTERE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

In de nota worden de feiten die niet worden betwist door verzoeker, als volgt weergegeven: 

 

“Op 10.03.2003 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in, in toepassing van artikel 

9.3 (oud) van de Vreemdelingenwet. Op 20.09.2006 werd verzoeker aangehouden en van zijn vrijheid 

beroofd ingevolge afpersing. Op 14.11.2006 nam de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse 

Zaken een beslissing, houdende een bevel om het grondgebied te verlaten, met beslissing tot 

terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. Op 16.11.2006 verklaarde 

de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken verzoekers aanvraag tot verblijfsmachtiging 

overeenkomstig artikel 9.3 (oud) van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. Verzoeker werd op 

06.06.2007 aangetroffen in illegaal verblijf, nadat hij op heterdaad was betrapt op een poging tot 
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oplichting. Op 26.09.2007 werd verzoeker veroordeeld door de correctionele rechtbank te Leuven 

wegens oplichting. Op 22.10.2007 nam de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken een 

beslissing, houdende een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten, met beslissing tot terugleiding 

naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. Op 28.12.2007 werd verzoeker 

gerepatrieerd naar Nigeria. Verzoeker kwam op 25.04.2008 onder zijn huidige naam opnieuw het Rijk 

binnen, waarna hij in het bezit werd gesteld van een aankomst verklaring geldig tot 24.07.2008. Op 

10.09.2008 werd verzoeker opgesloten onder aanhoudingsmandaat uit hoofde van poging tot oplichting 

en bendevorming. Op 25.01.2010 werd verzoeker door het Hof van Beroep te Gent definitief 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor deze feiten. 

Op 25.01.2010 nam de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding een beslissing, houdende een nieuw bevel om het grondgebied te 

verlaten, met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 

Op 21.06.2010 adviseerde het Parket bij het Hof van Beroep te Gent om verzoeker uit het Rijk te 

verwijderen. Op 03.08.2010 werd een Ministerieel Besluit tot terugwijzing genomen ten aanzien van 

verzoeker. Verzoeker nam op 30.12.2010 kennis van deze beslissing. Op 14.02.2011 weigerde de 

ambtenaar van de burgerlijke stand te Brugge het voorgenomen huwelijk van verzoeker, om reden van 

schijnhuwelijk. Verzoeker diende op 14.08.2012 een aanvraag om machtiging tot verblijf in, in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 17.09.2012 verklaarde de gemachtigde van 

de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

verzoekers aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk. Op 02.11.2012 diende verzoeker een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen tegen voormelde onontvankelijkheidsbeslissing. In het arrest nr. 95.856 dd. 

25.01.2013 vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen deze bestreden. Op 05.02.2013 nam 

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

Armoedebestrijding een beslissing, waarbij verzoeker werd uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet. Dit is de bestreden beslissing.” 

 

“Dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt een diverse misdrijven. 

Dat betrokkene zulke ernstige misdrijven heeft gepleegd dat deze aanleiding gegeven hebben tot een 

Ministerieel Besluit tot Terugwijzing dd. 03.08.2010, hem betekend op 30.12.2010, waarin betrokkene 

gelast wordt het grondgebied van het Rijk te verlaten, met verbod er gedurende 10 jaar terug te keren, 

op straffe van het bepaalde artikel 76 van de wet van 15.12.1980, behoudens bijzondere machtiging van 

de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor Maatschappelijke Integratie…” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan: 

 

“Schending van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 (formele motivering van de 

bestuurshandelingen). Schending artikel 62 Vreemdelingenwet. Schending artikel 55/4 

Vreemdelingenwet. Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. Schending artikel 9ter 

Vreemdelingenwet. Artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 luidt: (…). Volgens artikel 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 moet de bestreden beslissing motieven bevatten die in feite en juridisch 

aanvaardbaar zijn. De beslissing moet verwijzen naar de juridische motivering waarop de beslissing 

steunt. De feitelijke motieven zijn onderworpen aan de concrete omstandigheden waarop de 

bevoegdheid zich baseert om een dergelijke beslissing te nemen. De « ratio legis » van de wet van 29 

juli 1991 is dat de verwerende partij de beslissing afdoende motiveert zodat de geadresseerde van de 

beslissing deze in rechte en in feite kan begrijpen. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

(…). De thans bestreden beslissing werd gemotiveerd als volgt: (…). De thans bestreden beslissing 

schendt de formele motiveringsplicht, artikel 55/4 en 62 Vreemdelingenwet en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. De thans bestreden beslissing verwijst naar artikel 9ter en artikel 55/4 om de 

negatieve beslissing te staven. De thans bestreden beslissing is zowel in feite als in rechte niet te 

begrijpen. Want verzoekende partij kan op geen enkele manier achterhalen op welk paragraaf/lid van 

artikel 9ter of op welk paragraaf/lid van artikel 55/4 de weigering gebaseerd zou zijn. Met enige goede 

wil kan verzoekende partij uitmaken dat de thans bestreden beslissing gebaseerd is op artikel 9ter §4. 

Het is immers niet aan de verzoekende partij zelf om uit te zoeken wat de verwerende partij nu precies 

bedoeld. Verder verwijst verwerende partij naar artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet met als reden: 

“Dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt een diverse misdrijven”. Verwerende partij verwijst naar 

‘diverse misdrijven’ om te rechtvaardigen waarom verzoekende partij uitgesloten wordt van het voordeel 

van voornoemd artikel 9ter. Ten eerste worden deze misdrijven niet gepreciseerd en ten tweede is dit 

geenszins afdoende om de negatieve beslissing te schragen. Artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet 
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luidt immers als volgt: (…). De verwijzing van verwerende partij naar diverse misdrijven is dan ook 

geenszins afdoende. De thans bestreden beslissing is met ander worden foutief en dient vernietigd te 

worden. Bijgevolg meent de verzoekende partij dat ook de zorgvuldigheidsverplichting geschonden 

werd. Bij het afleveren van een beslissing dient het bestuur immers te handelen overeenkomstig de 

beginselen van behoorlijk bestuur, zo ondermeer het zorgvuldigheidsbeginsel. Het bestuur dient dan 

ook bij het afleveren van een beslissing alle relevante elementen in het dossier in ogenschouw te 

nemen en te beoordelen alvorens tot een beslissing te komen. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de 

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

stoelen op correcte feitenvinding. (RvS januari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr 154.954 ) dit 

beginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle relevante 

elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, nr. 107. 624 ). 

De thans bestreden beslissing berust duidelijk op een misverstand, een misverstand dat voor 

verzoekende partij zware gevolgen heeft en dus onmogelijk kan genegeerd worden. Verder meent 

verzoekende partij dat haar medische aandoeningen een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling bij een terugkeer naar haar land van herkomst. Verwerende partij heeft op 

geen enkele manier onderzocht of toch niet gemotiveerd waarom verzoekende partij geen reëel risico 

zou inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in haar land van herkomst. Dus samengevat: indien verzoekende partij zou moeten 

terugkeren naar Nigeria ingevolge de thans bestreden beslissing, dan zou zij de noodzakelijke medische 

behandeling niet kunnen krijgen, hetgeen uiteraard een reëel risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling zou uitmaken. Het uitwijzen van een zieke naar een land waar onvoldoende 

medische voorzieningen voorhanden zijn, houdt dus wel degelijk een reëel risico in op een onmenselijke 

of vernederende behandeling, zoals gestipuleerd in artikel 9ter §1. In die zin meent de verzoekende 

partij eveneens dat de motivering van de thans bestreden beslissing artikel 9ter schendt. De motivering 

van de thans bestreden beslissing schendt de formele motiveringsplicht, artikel 62 vreemdelingenwet, 

artikel 55/4 vreemdelingenwet het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 9ter Vreemdelingenwet.” 

 

2.1.2. Verzoeker acht de opgeworpen rechtsregels geschonden, doordat op geen enkele manier te 

achterhalen zou zijn op welke specifieke bepaling uit de artikelen 9ter en 55/4 van de vreemdelingenwet 

de bestreden beslissing is gesteund. Bovendien betoogt verzoeker dat nergens uit de bestreden 

beslissing zou blijken dat hij ernstige misdrijven zou hebben begaan. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen niet bevoegd zijn beoordeling 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke redenen de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding heeft 

geoordeeld dat verzoeker diende te worden uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. In casu werd inderdaad beslist om verzoeker uit te sluiten van het voordeel van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet omdat hij handelingen heeft gepleegd bedoeld in artikel 55/4 van 

de vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker kan niet gevolgd worden waar hij voorhoudt dat de bestreden beslissing gebrekkig zou zijn 

gemotiveerd, doordat niet uitdrukkelijk wordt gestipuleerd op grond van welke paragraaf of welk lid van 

de geciteerde wetsartikelen de beslissing is gesteund. Verzoeker kan zich niet verschuilen achter het 

gegeven dat hij de wet niet zou kennen. Immers bepaalt artikel 9ter, § 4 van de vreemdelingenwet: 

“§ 4. De vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, wanneer de minister of zijn 

gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene 

handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4.” 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Artikel 55/4 luidt als volgt: 

 

“Een vreemdeling wordt uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus wanneer er ernstige 

redenen zijn om aan te nemen dat : 

a) hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft 

gepleegd zoals gedefinieerd in de internationale instrumenten waarmee wordt beoogd regelingen te 

treffen ten aanzien van dergelijke misdrijven; 

b) hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en 

beginselen van de Verenigde Naties als vervat in de preambule en de artikelen 1 en 2 van het Handvest 

van de Verenigde Naties 

c) hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd; ” 

 

De zinsnede in de bestreden beslissing “Dat betrokkene zulke ernstige misdrijven heeft gepleegd” kan 

op niets anders wijzen dat op artikel 55/4, c) van de vreemdelingenwet. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 25 januari 2010 door het hof van beroep te Gent 

definitief werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. 

 

Verzoeker ontkent niet dat hij ernstige misdrijven heeft gepleegd, doch hij vindt de verwijzing naar 

“diverse misdrijven” onvoldoende. Verzoeker gaat bij zijn kritiek evenwel voorbij aan het feit dat in de 

bestreden beslissing tevens uitdrukkelijk wordt verwezen naar het feit dat op 3 augustus 2010 reeds een 

ministerieel besluit tot terugwijzing aan verzoeker werd betekend, op grond van artikel 20 van de 

vreemdelingenwet. 

 

Artikel 20 van de vreemdelingenwet 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.” 

 

Terwijl het ministerieel besluit tot terugwijzing zelf als volgt luidt:  

 

“Overwegende, bijgevolg, dat zijn verwijdering een noodzakelijke maatregel vormt voor de bescherming 

van de orde en ter preventie van strafbare feiten door zijn persoonlijk gedrag en de uiterste ernst van 

gepleegde feiten, voldoende bewezen door de zwaarte van de tegen betrokkene uitgesproken 

gevangenisstraf”. 

 

Gelet op het voorgaande en op het feit dat slechts wordt besloten tot een ministerieel besluit tot 

terugwijzing in geval de betrokken vreemdeling door zijn persoonlijk gedrag de openbare orde heeft 

geschaad, blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding niet op 

kennelijk onredelijke wijze toepassing heeft gemaakt van artikel 9ter, § 4 van de vreemdelingenwet. 

 

In zoverre verzoeker in zijn eerste middel nog aanvoert dat er ingeval van een terugkeer naar het 

herkomstland een reëel risico is op een onmenselijke of vernederende behandeling zoals gestipuleerd in 

artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet, beklemtoont de Raad dat de bestreden beslissing in casu 

geen verwijderingsmaatregel bevat. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan: 

 

“Schending van artikel 55/4 Schending materiële motiveringsplicht Schending artikel 3 EVRM. 

Verwerende partij verwijst naar artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet om verzoekende partij uit te 

sluiten. Dit artikel is van toepassing op vreemdelingen die in aanmerking komen voor de subsidiaire 

beschermingsstatus. Een uitsluitingsgrond kan slechts aan de orde komen nadat vastgesteld wordt dat 

de asielzoeker een gegronde vrees voor vervolging heeft: eerst dient de ‘insluitingsgrond’ beoordeeld te 

worden, en pas daarna de ‘uitsluitingsgrond’. in dit opzicht wenst verzoekende partij tevens de verwijzen 

naar een RvV arrest nr. 37 011 dd. 14 januari 2010: (…). In casu betreft het geen asielaanvraag, maar 

een aanvraag tot medische regularisatie. Een verblijf op basis van medische redenen is wel te 
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vergelijken met het toekennen van de subsidiaire beschermingstatus, aangezien er zwaarwegende 

gronden bestaan om aan te nemen dat verzoekende partij een reëel risico loopt op ernstige schade 

wanneer bij terugkeert naar haar land van herkomst en wanneer zij zich niet onder de bescherming van 

dat land kan stellen. Ernstige schade in die zin dat een uitwijzing van een zieke naar een land waar er 

onvoldoende medische voorzieningen voorhanden zijn, dergelijke behandeling kan uitmaken. 

Verzoekende partij is dan ook van mening dat artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet geschonden werd 

aangezien de ‘insluitingsgronden’ van verzoekende partij niet beoordeeld werden, vooraleer haar uit te 

sluiten. Verzoekende partij is wel degelijk ernstig ziek, zoals blijkt uit haar aanvraag tot medische 

regularisatie ex artikel 9ter dd. 16 augustus 2012. Een eventuele weigering van het verzoek tot 

regularisatie en/of een eventuele uitwijzing van de verzoekende partij zou tot gevolg hebben dat artikel 3 

EVRM wordt geschonden. Artikel 3 EVRM verbiedt dat een persoon wordt onderworpen aan foltering of 

aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. De uitwijzing van een zieke naar een 

land waar onvoldoende medische voorzieningen voorhanden zijn, kan dergelijke behandeling uitmaken.  

Indien Uw Raad eventueel toch van mening zou zijn dat verzoekende partij uitgesloten dient te worden 

van haar recht op artikel 9ter, dan nog is het evident dat een ernstig zieke niet kan worden verwijderd, 

aangezien dit eveneens een schending zou uitmaken van artikel 3 EVRM”. 

 

2.2.2. Verzoeker acht de opgeworpen rechtsregels geschonden, doordat de gemachtigde verzoeker 

heeft uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, zonder voorafgaand te 

onderzoeken of verzoeker in aanmerking zou kunnen komen voor een verblijfsmachtiging op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, § 4 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 4. De vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, wanneer de minister of zijn 

gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene 

handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4.” 

 

Verzoeker kan niet dienstig voorhouden dat de gemachtigde diende na te gaan of verzoeker 

beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet, voorafgaand aan het 

nemen van de bestreden beslissing tot uitsluiting. 

 

Verzoeker werpt de schending van artikel 3 van het EVRM op. De kritiek van verzoeker komt er in 

wezen op neer dat artikel 3 van het EVRM zou zijn geschonden doordat hij werd uitgesloten van het 

voordeel van een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Door in het verzoekschrift enkel te verwijzen naar artikel 3 van het EVRM en te stellen dat “een 

eventuele weigering van het verzoek tot regularisatie en/of een eventuele uitwijzing van de verzoekende 

partij zou tot gevolg hebben dat artikel 3 EVRM wordt geschonden”, maakt de verzoekende partij een 

schending van artikel 3 van het EVRM niet aannemelijk. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 25 januari 2010 door het hof van beroep te Gent 

definitief werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. Het is in casu niet kennelijk onredelijk dat 

de verwerende partij de gepleegde feiten die verzoeker niet betwist, kwalificeert als een ernstig misdrijf 

in de zin van artikel 55/4, eerste lid, c) van de vreemdelingenwet.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

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 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

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

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig mei tweeduizend dertien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


