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 nr. 161 634 van 9 februari 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 26 november 2012 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

18 september 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis 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 verklaard wordt. 

 

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 16 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 januari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Bij beslissing van 18 september 2012 werd de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op 20 

december 2010 bij toepassing van artikel 9bis onontvankelijk verklaard. Die beslissing werd op 26 

oktober 2012 ter kennis gebracht. Dat is de bestreden beslissing. 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.12.2010 werd 

ingediend door : 
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Volgens pp: UD (R.R.: xxx)  

volgens pp: nationaliteit: Nepal  

volgens pp: geboren op (…)1982 

ook gekend als: DU geboren te Chitwan op (…)1982  

adres: (…) 2060 ANTWERPEN 

 

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. 

 

Redenen: 

 

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, beroept betrokkene zich op de instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en artikel 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. 

 

Het feit dat betrokkene sinds december 2005 ononderbroken in België zou verblijven; hij volledig 

geïntegreerd zou zijn in ons land; hij werkbereid zou zijn en hij zou willen werken en niets liever zou 

doen dan werken en zelf voor het inkomen zou willen zorgen zodat hij van niemand afhankelijk is en hij 

tewerkgesteld zou kunnen worden als arbeider en hij een arbeidsovereenkomst zou hebben bemachtigd 

en hij dus ieder ogenblik tewerkgesteld zou kunnen worden en zelf een inkomen zal hebben en niemand 

ten laste zou zijn en hij niet ten laste zou willen vallen van de staat en dat de werkgever hiermee 

gediend zou zijn en hij zelf uiteindelijk ook enige zekerheid zou kunnen bekomen en zijn motivatie groot 

zou zijn en hij zelf zou willen werken en zelf zou willen instaan voor zijn onderhoud en hij van zodra hij 

de kans zou krijgen, onmiddellijk zou willen beginnen werken en hij ter staving een 

arbeidsovereenkomst dd. 05.11.2010 en een aanvraag tot tewerkstelling van een buitenlandse 

werknemer, stukken met betrekking tot de weigering van de arbeidskaart en het lopende beroep, een 

arbeidskaart C en loonbrieven voorlegt; betrokkene duurzaam lokaal verankerd zou zijn in onze 

maatschappij; hij zijn leven hier zou hebben opgebouwd; betrokkene goed Nederlands zou trachten te 

spreken; betrokkene op een positieve manier zou willen deelnemen aan onze maatschappij; hij al een 

hele vrienden- en kennissenkring zou hebben opgebouwd en hij zijn leven hier zou hebben uitgebouwd; 

hij verschillende cursussen Nederlands zou hebben gevolgd, omdat hij zou beseffen dat de 

Nederlandse taal noodzakelijk zou zijn bij integratie en hij zeer goed Nederlands zou spreken en hij 

bovendien cursussen Frans zou hebben gevolgd en hij dus perfect tweetalig zou zijn en hij ter staving 

een doorverwijzing inschrijving Nederlands, een leertraject Nederlands en een deelcertificaat van de 

modules dd. 17.06.2010 en een attestation de participation dd. 20.06.2006 voorlegt; al deze elementen 

erop zouden wijzen dat hij zich wel degelijk zou hebben aangepast aan onze levenswijze, hij zich 

volledig zou trachten te integreren en hij heel veel moeite zou doen; hij eindelijk rust en stabiliteit zou 

hebben gevonden en hij lidkaarten en getuigenverklaringen aan het dossier toevoegt, verantwoordt niet 

dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. 

De elementen m.b.t. de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform 

art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

Het feit dat betrokkene tewerkgesteld was, wat wordt gestaafd met een arbeidsovereenkomst dd. 

05.11.2010 en een aanvraag tot tewerkstelling van een buitenlandse werknemer, met een arbeidskaart 

C en met loonbrieven, vormt evenmin een buitengewone omstandigheid aangezien deze tewerkstelling 

alleen werd toegestaan zolang zijn asielprocedure niet was afgesloten. Zij had enkel als doel betrokkene 

de mogelijkheid te geven om tijdens zijn verblijf in zijn eigen behoeften te voorzien. 

 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag, ingediend op 

23.12.2005, werd afgesloten op 10.07.2007 met de beslissing 'procedure gesloten' door de Raad voor 
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Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. 

De duur van de procédure - namelijk minder dan één jaar en zeven maanden - was ook niet van die 

aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

 

Betrokkene beweert dat hij onmogelijk terug zou kunnen naar Nepal gezien de omstandigheden en het 

gebrek aan zekerheid. Bij een terugkeer zou betrokkene dan ook een ernstig risico lopen om zich te 

moeten verantwoorden en zou hij ook kans hebben om ernstige schade op te lopen ten aanzien van zijn 

persoon. Betrokkene zou niet kunnen terugkeren zonder werkelijk gevaar voor zijn leven en hij zou 

vrezen voor zijn leven. Hij zou angst hebben om terug te keren naar Nepal, zijn veiligheid zou niet 

gegarandeerd kunnen worden. Hij zou uit Nepal zijn gevlucht omwille van de problemen die hij had met 

de Maoïsten Betrokkene verwijst naar de algemene situatie in Nepal en naar de problemen met de 

Maoïsten en vermeldt de media-berichtgeving hieromtrent. Hij legt evenwel geen bewijzen voor die deze 

bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De 

loutere vermelding dat betrokkene niet terug kan omwille van bovenvermelde redenen, volstaat niet om 

als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw 

element toe aan de elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht en die niet 

weerhouden werden door de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek 

om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties. Wat 

betreft de verwijzing naar media-berichtgeving; dit kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar deze rapporten gaan over de algemene toestand in Nepal en betrokkene geen 

persoonlijke bewijzen levert dat zijn leven in gevaar zou zijn. 

 

Betrokkene beroept zich op het EVRM, meer bepaald op artikel 3 EVRM. Wat de vermeende schending 

van dit artikel betreft, dient opgemerkt te worden dat de bescherming verleend via art. 3 van het EVRM 

slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. Hiervoor dient verzoeker zijn beweringen te 

staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan 

om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De algemene bewering wordt niet toegepast 

op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als een 

buitengewone omstandigheid weerhouden te worden. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene zich in België steeds goed zou hebben gedragen 

en hij nooit enige inbreuk tegen de openbare orde of veiligheid zou hebben gepleegd, dient 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. 

 

Gelieve over te gaan tot intrekking van het ontvangstbewijs dat eventueel aan betrokkene zou zijn 

afgeleverd.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In het enige middel roept verzoeker de schending in van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, van 

de motiveringsplicht, van het redelijkheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en 

van artikel 3 van het EVRM. 

 

2.2. Verzoeker stelt dat de instructie van 19 juni 2009 diende te worden toegepast, dat de 

staatssecretaris zich ertoe had verbonden om betrokken instructie te blijven toepassen, dat hij onder de 

criteria 2.8.B valt van die instructie en bijgevolg recht op verblijf zou moeten krijgen. 

 

De beslissing stelt op correcte wijze dat de criteria van de instructie niet meer van toepassing zijn. Het 

vernietigingsarrest van de Raad van State nr. 198.769 van 9 december 2009 heeft werking erga omnes, 

zodat verzoeker zich niet kan beroepen op de vernietigde instructie. Ingevolge de vernietiging ervan, 

kan de instructie niet langer worden beschouwd als een geldige rechtsbron.  

 

Verzoeker stelt dat de staatssecretaris er zich toe verbonden had om binnen zijn discretionaire 

bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in de vernietigde instructie van 19 juli 2009 

de blijven toepassen. Verzoeker gaat voorbij aan het feit dat het de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Migratie- en asielbeleid, niet toekomt af te wijken van de wettelijke bepalingen bij het nemen van 

een beslissing. Verzoekers beschouwing dat de gemachtigde van de staatssecretaris zich in het 

verleden geëngageerd heeft deze instructie te blijven toepassen, doen geen afbreuk aan het feit dat de 
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wet niet voorziet inzake voorwaarden van een wettig verblijf, geloofwaardige pogingen, of een 

ononderbroken verblijf vanaf een bepaalde datum. Het blijven toepassen van de instructie komt, in 

navolging van de rechtspraak van de Raad van State neer op het toevoegen van een voorwaarde aan 

de wet.  

 

2.3. De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

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

rechtvaardigen; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet blijken voorhanden te zijn, kan de 

aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in aanmerking worden genomen; 

2. 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 bevoegde overheid over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient het 

bestuur na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of de aanvrager beschikt 

over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van deze verplichting en of hij aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden heeft ingeroepen.  

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, wat betekent dat de 

buitengewone omstandigheden die verzoeker heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom hij geen 

aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf vanuit zijn land van herkomst kan indienen, niet werden 

aanvaard of bewezen. 

 

In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd waarom elk van de ingeroepen elementen niet 

beschouwd kunnen worden als buitengewone omstandigheid. De machtiging om verblijf bij toepassing 

van de vreemdelingenwet is slechts een gunst die de staatssecretaris in het kader van zijn discretionaire 

bevoegdheid kan toekennen: 

 

“Het feit dat betrokkene sinds december 2005 ononderbroken in België zou verblijven; hij volledig 

geïntegreerd zou zijn in ons land; hij werkbereid zou zijn en hij zou willen werken en niets liever zou 

doen dan werken en zelf voor het inkomen zou willen zorgen zodat hij van niemand afhankelijk is en hij 

tewerkgesteld zou kunnen worden als arbeider en hij een arbeidsovereenkomst zou hebben bemachtigd 

en hij dus ieder ogenblik tewerkgesteld zou kunnen worden en zelf een inkomen zal hebben en niemand 

ten laste zou zijn en hij niet ten laste zou willen vallen van de staat en dat de werkgever hiermee 

gediend zou zijn en hij zelf uiteindelijk ook enige zekerheid zou kunnen bekomen en zijn motivatie groot 

zou zijn en hij zelf zou willen werken en zelf zou willen instaan voor zijn onderhoud en hij van zodra hij 

de kans zou krijgen, onmiddellijk zou willen beginnen werken en hij ter staving een 

arbeidsovereenkomst dd. 05.11.2010 en een aanvraag tot tewerkstelling van een buitenlandse 

werknemer, stukken met betrekking tot de weigering van de arbeidskaart en het lopende beroep, een 

arbeidskaart C en loonbrieven voorlegt; betrokkene duurzaam lokaal verankerd zou zijn in onze 

maatschappij; hij zijn leven hier zou hebben opgebouwd; betrokkene goed Nederlands zou trachten te 

spreken; betrokkene op een positieve manier zou willen deelnemen aan onze maatschappij; hij al een 

hele vrienden- en kennissenkring zou hebben opgebouwd en hij zijn leven hier zou hebben uitgebouwd; 

hij verschillende cursussen Nederlands zou hebben gevolgd, omdat hij zou beseffen dat de 

Nederlandse taal noodzakelijk zou zijn bij integratie en hij zeer goed Nederlands zou spreken en hij 

bovendien cursussen Frans zou hebben gevolgd en hij dus perfect tweetalig zou zijn en hij ter staving 

een doorverwijzing inschrijving Nederlands, een leertraject Nederlands en een deelcertificaat van de 

modules dd. 17.06.2010 en een attestation de participation dd. 20.06.2006 voorlegt; al deze elementen 

erop zouden wijzen dat hij zich wel degelijk zou hebben aangepast aan onze levenswijze, hij zich 

volledig zou trachten te integreren en hij heel veel moeite zou doen; hij eindelijk rust en stabiliteit zou 

hebben gevonden en hij lidkaarten en getuigenverklaringen aan het dossier toevoegt, verantwoordt niet 

dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. 

De elementen m.b.t. de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform 

art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

Het feit dat betrokkene tewerkgesteld was, wat wordt gestaafd met een arbeidsovereenkomst dd. 

05.11.2010 en een aanvraag tot tewerkstelling van een buitenlandse werknemer, met een arbeidskaart 

C en met loonbrieven, vormt evenmin een buitengewone omstandigheid aangezien deze tewerkstelling 
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alleen werd toegestaan zolang zijn asielprocedure niet was afgesloten. Zij had enkel als doel betrokkene 

de mogelijkheid te geven om tijdens zijn verblijf in zijn eigen behoeften te voorzien.” 

 

De Raad stelt vast dat aangaande de integratie van verzoeker omstandig wordt gemotiveerd in de 

bestreden beslissing. 

 

De elementen die verzoeker heeft aangehaald in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, in het kader 

van de instructie van 19 juli 2009, werden wel onderzocht bij de behandeling van verzoekers aanvraag, 

doch niet in het licht van de instructie. 

  

Verzoeker toont niet aan dat de beslissing op incorrecte wijze gemotiveerd werd. Hij kan de verwerende 

partij niet verwijten niet verwezen te hebben naar de instructie.  

 

De gemachtigde heeft derhalve op rechtsgeldige wijze onderzocht of verzoeker, gelet op de door hem 

aangevoerde elementen, in aanmerking komt voor regularisatie, zonder beroep te doen op de criteria 

van de instructie. 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in staat 

stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

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

105.103).  

 

Verzoeker kent de motieven van de bestreden beslissing, daar hij ze aanvecht in zijn verzoekschrift. 

Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan. 

 

2.4. Verzoeker roept de schending van het gelijkheidsbeginsel in. 

 

Verzoeker toont echter niet aan welke aanvragen anders worden beoordeeld en in welke mate de 

feitelijke omstandigheden van deze 'gevallen' vergelijkbaar zouden zijn met de in casu voorliggende 

elementen. Er kan slechts sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien verzoeker 

met feitelijke en concrete gegevens aantoont dat gelijkaardige situaties ongelijk worden behandeld. 

Verzoeker brengt geen concrete gegevens aan die een vergelijking inhouden van zijn situatie met de 

situatie van andere vreemdelingen, en die zouden aantonen dat personen in een gelijkaardige situatie 

als deze van verzoeker op een andere wijze werden behandeld.  

 

2.5. Verzoeker roept eveneens de schending van artikel 3 van het EVRM in. 

 

Hij verwees in zijn aanvraag naar de schending van artikel 3 van het EVRM. Hij stelde dat hij angst had 

voor zijn veiligheid en dat hij, door de terugkeer naar Nepal, een ernstig risico zou lopen voor zijn leven. 

In de bestreden beslissing wordt niet op kennelijk onredelijke wijze gesteld dat de bescherming van 

artikel 3 van het EVRM slechts in buitengewone omstandigheden geldt: 

 

“Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure 

en dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag, ingediend op 

23.12.2005, werd afgesloten op 10.07.2007 met de beslissing 'procedure gesloten' door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. 

De duur van de procédure - namelijk minder dan één jaar en zeven maanden - was ook niet van die 

aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Betrokkene beweert dat hij onmogelijk terug zou kunnen naar Nepal gezien de omstandigheden en het 

gebrek aan zekerheid. Bij een terugkeer zou betrokkene dan ook een ernstig risico lopen om zich te 

moeten verantwoorden en zou hij ook kans hebben om ernstige schade op te lopen ten aanzien van zijn 

persoon. Betrokkene zou niet kunnen terugkeren zonder werkelijk gevaar voor zijn leven en hij zou 

vrezen voor zijn leven. Hij zou angst hebben om terug te keren naar Nepal, zijn veiligheid zou niet 

gegarandeerd kunnen worden. Hij zou uit Nepal zijn gevlucht omwille van de problemen die hij had met 

de Maoïsten Betrokkene verwijst naar de algemene situatie in Nepal en naar de problemen met de 

Maoïsten en vermeldt de media-berichtgeving hieromtrent. Hij legt evenwel geen bewijzen voor die deze 

bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De 

loutere vermelding dat betrokkene niet terug kan omwille van bovenvermelde redenen, volstaat niet om 

als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw 
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element toe aan de elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht en die niet 

weerhouden werden door de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek 

om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties. Wat 

betreft de verwijzing naar media-berichtgeving; dit kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar deze rapporten gaan over de algemene toestand in Nepal en betrokkene geen 

persoonlijke bewijzen levert dat zijn leven in gevaar zou zijn. 

Betrokkene beroept zich op het EVRM, meer bepaald op artikel 3 EVRM. Wat de vermeende schending 

van dit artikel betreft, dient opgemerkt te worden dat de bescherming verleend via art. 3 van het EVRM 

slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. Hiervoor dient verzoeker zijn beweringen te 

staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan 

om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De algemene bewering wordt niet toegepast 

op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als een 

buitengewone omstandigheid weerhouden te worden.” 

 

Verzoeker heeft zijn beweringen met geen begin van bewijs aangetoond. 

 

Verzoeker toont de opgeworpen schendingen niet aan. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen februari tweeduizend zestien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 

 


