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 nr. 119 587 van 26 februari 2014 

in de zaak RvV X 

 

 

 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 Macedonische nationaliteit te zijn, op 6 april 2013 

heeft ingediend om enerzijds 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 21 februari 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en om 

anderzijds de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van “het 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het arrest nr. 112 985 van 29 oktober 2013 waarbij de debatten worden heropend. 

 

Gelet op de beschikking van 25 november 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

16 december 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

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

advocaat C. MORARU, 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 2 maart 2012 dient de verzoekster, samen met haar echtgenoot en hun drie minderjarige kinderen, 

een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Op 18 oktober 2012 wordt deze aanvraag onontvankelijk 

verklaard.  
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Op 15 mei 2012 dient de verzoekster en haar gezin een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd op 9 november 2012 

onontvankelijk verklaard. 

 

Op 10 januari 2013 dient de verzoekster en haar gezin een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf 

in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

Op 21 februari 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) de beslissing waarbij de 

derde aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekster ter 

kennis gebracht op 6 maart 2013 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

10.01.2013 bij onze diensten werd ingediend door ; 

S(…), S(…)(…) 

S(…), S(…)(…) 

+ kinderen 

S(…), A(…)(…) 

S(…), A(…)(…) 

S(…), J(…) ( 

Adres: (…) 

Nationaliteit: Macedonië (Ex-Joegoslavische Rep.) 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is 

Reden(en): 

Artikel 9ter - § 3 5° - van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk werden reeds ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. 

Op 09.11.2012 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 15.05.2012. Betrokkene S(…) J(…) legt in zijn nieuwe 

verblijfsaanvraag een standaard medisch getuigschrift (en de bijlagen waarnaar verwezen wordt) voor 

waaruit blijkt dat zijn/haar gezondheidstoestand ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende 

aanvraag dd. 15.05.2012. Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt slechts de reeds eerder 

aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene, in de beslissing dd. 09.11.2012 werd reeds 

geoordeeld dat de aandoening(en) van betrokkene niet direct levensbedreigend zijn. Indien de 

elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag onontvankelijk te 

verklaren op basis van artikel 9ter §3 - 5° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 

187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 

08.01.2012 (BS 06.02.2012).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Luidens artikel 39/82, §3, eerste lid van de vreemdelingenwet moeten, behoudens in het geval van 

uiterst dringende noodzakelijkheid, in één en dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het 

beroep tot nietigverklaring worden ingesteld. Krachtens artikel 39/82, § 3, tweede lid van de 

vreemdelingenwet dient in het opschrift van het verzoekschrift vermeld te worden dat hetzij een beroep 

tot nietigverklaring wordt ingesteld hetzij een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekster blijkens het voorliggende verzoekschrift de nietigverklaring en de 

schorsing vordert van de beslissing houdende de onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en dat zij enkel de schorsing van de 

tenuitvoerlegging vordert van het bevel om het grondgebied te verlaten. 
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Het opschrift van het verzoekschrift luidt in casu als volgt: “beroep tot nietigverklaring met vordering tot 

schorsing van de tenuitvoerlegging van het bevel om het grondgebied te verlaten”. In de aanhef van het 

verzoekschrift vermeldt de verzoekster dat zij “bij onderhavig verzoekschrift, een beroep tot 

nietigverklaring met vordering tot schorsing wenst in te stellen overeenkomstig de algemene 

procedureregeling, met name de artikelen 63 juncto 39/2 §2 van de Vreemdelingenwet en het Koninklijk 

Besluit van 21 december 2006, houdende de rechtspleging voor de raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, tegen de beslissing d.d. 21 februari 2013 van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie, m.n. de beslissing waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna genoemd Vreemdelingenwet), ingediend per aangetekend schrijven van 10 

januari 2013, onontvankelijk werd verklaard”.  

 

Nergens in het verzoekschrift wordt echter geduid van welk bevel om het grondgebied te verlaten in het 

opschrift en het petitum van het verzoekschrift de schorsing wordt gevorderd. Er wordt evenmin een 

afschrift toegevoegd van enig bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Ter terechtzitting stelt de advocaat van de verzoekster dat zij afstand doet van de vordering tot 

schorsing van de tenuitvoerlegging van “het bevel om het grondgebied te verlaten”. Er zijn geen 

redenen om zich tegen deze afstand te verzetten. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kan de vreemdeling slechts beroepen 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen brengen als deze doet blijken van een benadeling of een 

belang. 

 

Het “belang” wordt door de wet niet omschreven. De wetgever heeft aan de Raad de zorg gelaten om 

dat begrip inhoud te geven met dien verstande dat hij hiertoe kan teruggrijpen naar de interpretatie zoals 

de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak aan dit wettelijk begrip geeft. Dienvolgens kan voor de 

interpretatie van de verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke 

thans bij de Raad van State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148 037). 

 

Het komt de Raad toe desnoods ambtshalve te onderzoeken of aan de belangvereiste is voldaan. 

 

In casu blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de verzoekster, samen met haar 

echtgenoot alsook voor hun drie minderjarige kinderen, op 10 januari 2013 een aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van het genoemde artikel 9ter heeft ingediend. Lezing van de thans bestreden 

beslissing leert dat deze aanvraag onontvankelijk werd verklaard op grond van artikel 9ter, §3, 5° van de 

vreemdelingenwet nu de ingeroepen elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. De gemachtigde van de staatssecretaris stelt met name vast dat de betrokkene, 

S(…) J(…), in zijn nieuwe verblijfsaanvraag een standaard medisch getuigschrift voorlegt met bijlagen 

waaruit blijkt dat zijn gezondheidstoestand ongewijzigd is ten aanzien van de eerder op 15 mei 2012 

ingediende verblijfsaanvraag en dat het voorgelegd medisch getuigschrift slechts de reeds eerder 

aangehaalde gezondheidstoestand van de betrokkene bevestigt terwijl reeds in de beslissing van 9 

november 2011 werd geoordeeld dat de aandoening(en) van de betrokkene niet direct 

levensbedreigend zijn.  

 

De vaststelling in de bestreden beslissing dat bij de derde aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet een standaard medisch getuigschrift werd 

gevoegd op naam van S(…) J(…) strookt met de stukken van het administratief dossier. Zodoende dient 

te worden vastgesteld dat de thans bestreden beslissing werd genomen in antwoord van een aanvraag 

om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet die was gegrond op de 

medische situatie van de jongeheer S(…) J(…), het jongste kind van de verzoekster.  

 

De Raad wijst er op dat artikel 9ter, §1 en §3 van de vreemdelingenwet het volgende bepaalt: 
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“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente  inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

(…) 

§1/1 (…) 

§ 2. (…) 

§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

(…) 

5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling; 

 (…)” 

 

Uit de redactie van artikel 9ter, §1 van de vreemdelingenwet blijkt duidelijk dat artikel 9ter van deze wet  

van toepassing is op “de in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 

2 en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat (…)”. Artikel 9ter, §1 van de vreemdelingenwet 

bepaalt voorts dat de vreemdeling die een verblijfsaanvraag indient samen met zijn aanvraag alle 

nuttige en recente inlichtingen overmaakt aangaande zijn ziekte alsook dat hij bij zijn aanvraag een 

standaard medisch getuigschrift dient over te maken zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat in het kader van de kwestieuze aanvraag dd. 10 

januari 2013 om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet enkel 

medische elementen en een standaard medische getuigschrift werden overgemaakt met betrekking tot 

de jongste zoon van de verzoekster. Er ligt geen enkel element voor dat toelaat vast te stellen dat de 

verblijfsaanvraag van 10 januari 2013 zou zijn gebaseerd op een medische problematiek van de 

verzoekster zelf. Ter terechtzitting wordt niet betwist dat de kwestieuze aanvraag enkel steunt op de 

medische toestand van de zoon van de verzoekster. 

 

De advocaat van de verzoekster stelt ter terechtzitting dat de verzoekster in de onderhavige procedure 

optreedt als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarig kind, dit naar analogie van de aanvraag 

waarin wordt vermeld dat de ouders optreden als wettelijke vertegenwoordigers van hun kinderen.  

 

Samen met de verweerder stelt de Raad echter vast dat in het voorliggend verzoekschrift nergens wordt 

aangeduid dat de verzoekster zou optreden in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van 

haar minderjarige kinderen. Het gegeven dat de verzoekster in de aanvraagprocedure ten overstaan 

van het bestuur wel optrad in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige 

kinderen, is niet relevant. In casu blijkt immers uit het verzoekschrift dat enkel de verzoekster beroep 

instelt en dat de minderjarige kinderen die in de bestreden beslissing worden genoemd in de procedure 

voor de Raad geen procespartij zijn, noch in eigen naam noch vertegenwoordigd door de ouders of één 

van de ouders. De Raad wijst er op dat de procespartij enkel diegene is die in de geding inleidende akte 

als de verzoekende partij is aangeduid, het is de geding inleidende akte die de grenzen van het 
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gerechtelijk debat bepaalt. Indien de verzoekster tevens namens haar minderjarige kinderen een beroep 

wenste in te stellen, dan diende zij dit duidelijk in het verzoekschrift te vermelden, quod non.  

 

Nu uit de stukken van het administratief dossier blijkt en niet wordt betwist dat de verzoekster zelve 

geen medische problematiek heeft voorgelegd in de verblijfsaanvraag die op 10 januari 2013 werd 

ingediend en nu blijkt dat zij evenmin in haar hoofde een standaard medisch getuigschrift heeft gevoegd 

bij deze aanvraag, dient te worden vastgesteld dat de verzoekster geen “in België verblijvende 

vreemdeling (….) die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor 

zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij 

verblijft” is die overeenkomstig artikel 9ter van de vreemdelingenwet een machtiging tot verblijf op grond 

van deze wetsbepaling kan aanvragen. Aangezien de verzoekster niet onder het toepassingsgebied van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet valt, kan zij ook ingeval van een gebeurlijke vernietig van de thans 

bestreden beslissing niet worden toegelaten tot een voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet.  

 

Dienvolgens rijst de vraag naar het persoonlijk en rechtstreeks belang van de verzoekster. Opdat de 

verzoekster een persoonlijk belang bij het beroep zouden kunnen doen gelden, is onder meer vereist 

dat de vernietiging van de bestreden beslissing haar persoonlijk een voordeel kan verschaffen (cf. RvS 

26 maart 2009, nr. 191.934). 

 

In het verzoekschrift wordt een theoretische uiteenzetting gegeven omtrent de notie van het persoonlijk, 

rechtstreeks, actueel en geoorloofd belang. De verzoekster maakt echter niet concreet aannemelijk dat 

zij bij de ingediende vordering een persoonlijk belang kan doen gelden. Zij beperkt zich tot de loutere 

affirmatie dat de gevorderde vernietiging en schorsing een nuttig effect zou teweeg brengen en dat de 

bestreden beslissing een individuele beslissing is waarbij geoordeeld werd, in toepassing van de 

vreemdelingenwet, over het recht op verblijf van de verzoekster zodat zij er alle belang bij heeft dat de 

onontvankelijkheidsbeslissing wordt vernietigd.  

 

De Raad wijst er evenwel op dat thans bestreden beslissing het volgende vermeldt: 

 

“Op 09.11.2012 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 15.05.2012. Betrokkene S(…) J(…) legt in zijn nieuwe 

verblijfsaanvraag een standaard medisch getuigschrift (en de bijlagen waarnaar verwezen wordt) voor 

waaruit blijkt dat zijn/haar gezondheidstoestand ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende 

aanvraag dd. 15.05.2012. Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt slechts de reeds eerder 

aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene, in de beslissing dd. 09.11.2012 werd reeds 

geoordeeld dat de aandoening(en) van betrokkene niet direct levensbedreigend zijn. Indien de 

elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag onontvankelijk te 

verklaren op basis van artikel 9ter §3 - 5° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 

187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 

08.01.2012 (BS 06.02.2012).” (eigen onderlijning). 

 

Het standpunt van de verzoekster dat met de bestreden beslissing een uitspraak wordt gedaan over 

haar recht op verblijf, strookt dan ook niet met de duidelijke bewoordingen van de bestreden beslissing 

waarin enkel uitspraak wordt gedaan over de aanvraag in de mate dat deze is ingediend door het 

jongste kind van de verzoekster, S(…) J(…). Voor het overige kan de enkele blote bewering dat de 

gevorderde vernietiging en schorsing een nuttig effect zou teweeg brengen, niet worden aangenomen.  

 

Ter terechtzitting gevraagd naar het belang bij het onderhavige beroep in het licht van het feit dat de 

verzoekster zelf geen medische problematiek heeft voorgelegd in de betrokken aanvraag om 

verblijfsmachtiging zodat zij niet onder het toepassingsgebied valt van de artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, stelt de advocaat van de verzoekster zich naar de wijsheid van de Raad te 

gedragen. De advocaat van de verweerder stelt ter terechtzitting dat de verzoekster geen belang heeft 

bij de vordering aangezien zij geen persoon is die door een ziekte is getroffen.  

 

Nu de verzoekster niet aantoont dat zij onder het toepassingsgebied kan vallen van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat de eventuele vernietiging van de thans bestreden beslissing - 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard omdat de medische toestand van de jongste zoon van de verzoekster 
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ongewijzigd is gebleven ten aanzien van de eerdere medische verblijfsaanvraag – aan de verzoekster 

geen persoonlijk en rechtstreeks voordeel kan verschaffen. De verzoekster kan niet zelf een vordering 

instellen die erop gericht is een aanspraak waarvan zij niet aantoont dat zij hem toebehoort, nl. het 

verkrijgen van een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, 

gerealiseerd te zien (cf. RvS 25 april 2001, nr. 94.986). 

 

De verzoekster toont niet aan op welke wijze een beroep op de vernietiging van de thans bestreden 

beslissing haar een persoonlijk voordeel verschaft.  

 

De Raad stelt vast dat het beroep onontvankelijk is bij gebrek aan het wettelijk vereiste belang in hoofde 

van de verzoekster. 

 

5. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

  

Inzake de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van “het bevel om het grondgebied te 

verlaten”, wordt de afstand van het geding vastgesteld. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig febrauari tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 


