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 nr. 164 675 van 24 maart 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 2 december 2015 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 20 november 2015  tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 4 december 2015 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 februari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 februari 

2016. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. DESIRA, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van attaché T. VERSCHUEREN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 20 november 2015 trof de verwerende partij een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten. Deze bijlage 20 vormt de bestreden beslissing en is gemotiveerd als volgt:    

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5
de

 lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 08.05.2015 werd 

ingediend door: 

 […] 
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om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie. 

De bepalingen van artikel 40ter zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 'de familieleden vermelding artikel40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich 

bij hem voegen;...' De betrokkene heeft niet op afdoende wijze aangetoond een duurzame en stabiele 

relatie te hebben met zijn partner, zoals gedefinieerd in artikel 40bis, §2, 2° van de wet van 15.12,1980. 

De betrokkene brengt onvoldoende bewijs aan dat zij als partners één jaar ononderbroken hebben 

samengeleefd voor de aanvraag of dat zij elkaar ten minste twee jaar kennen en voorafgaand aan de 

aanvraag elkaar drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer 

betreffen of dat zij een gemeenschappelijk kind hebben. 

De wettelijke samenwoonst dateert van 08.05.2015. Derhalve kan niet worden vastgesteld dat 

betrokkenen minstens een jaar samenwonend zijn voorafgaand aan de aanvraag van 21.08.2015. 

Om, overeenkomstig de tweede mogelijkheid, het duurzaam en stabiel karakter van de relatie aan te 

tonen legt betrokkene een verklaring door een derden (zijn ouders) en telefoonfacturen voor. Wat betreft 

de verklaringen door derden, deze kunnen niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid worden getoetst 

voor zover ze niet vergezeld zijn van objectief verifieerbare bewijsstukken. Voor zover er wel degelijk 

geloof zou kunnen worden aan gehecht, quod non, dient te worden vastgesteld dat de relatie pas in 

december 2014 begon en dus nog geen 2 jaar plaats vond alvorens de aanvraag tôt verblijf werd 

aangediend. 

De telefoonfacturen bewijzen eveneens niet dat betrokkene al een geruime tijd een relatie hebben, ze 

tonen aan dat de Belg tussen 18.04.2014 en 17.07.2015 regelmatig naar Gambia geeft gebeld, echter 

betrokkene is al in België sinds 02.07.2013, waardoor we kunnen concluderen dat deze gesprekken niet 

met betrokkene waren. Ook al zouden we ervanuit gaan dat de Belgische onderdaan met deze facturen 

wil aantonen dat hij al geruime tijd contact heeft met betrokkene, dan nog toont dit niet aan dat 

betrokkenen elkaar ten minste twee jaar kennen en voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoet 

hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen, overeenkomstig art. 40ter. Bovendien blijkt uit het 

administratief dossier dat betrokkene op 10.09.2014 een wettelijke samenwoonst heeft afgesloten met 

[V.C.]. De registratie van die wettelijke samenwoonst werd echter op 11.12.2014 negatief geadviseerd 

voor het Parket wegens het feit dat er elementen in het dossier zijn die er duidelijk op wijzen dat het de 

intentie van minstens een van beide partijen kennelijk enkel gericht is op het bekomen van een 

verblijfsrechtelijk-voordeel. Het feit dat betrokken amper enkele maanden later al opnieuw een wettelijke 

samenwoonst afsluit met iemand anders kan deze conclusie enkel maar bevestigen. Van een 

gemeenschappelijk kind is nergens sprake. 

Gezien al deze elementen is aan de hand van de voorgelegde documenten niet aangetoond dat 

betrokkene een duurzame en stabiele relatie onderhoudt met de Belgische referentiepersoon 

overeenkomstig art. 40bis, §2, 2° van de wet van 15.12.1980. 

Aangezien aan één van de voorwaarden voorzien in hoger vermeld artikel niet voldaan werd, wordt de 

verblijfsaanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze beslissing 

belet dus de dienst Vreemdelingenzaken niet om bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag de 

andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 

30 dagen. Wettelijke basis artikel 7,1,2
e
 van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is 

verstreken.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een “Eerste middel, met betrekking tot de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden” werpt verzoekster op: “Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 

houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuursakten”. 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“Aangezien de bestreden beslissing stelt als volgt: 

“De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie. De betrokkene 

heeft niet op afdoende wijze aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben met zijn partner, 

zoals gedefinieerd in artikel 40bis, §2, 2° van de wet van 15.12.1980. De betrokkene brengt 

onvoldoende bewijs aan dat zij als partners één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de 
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aanvraag of dat zij elkaar ten minste twee jaar kennen en voorafgaand aan de aanvraag elkaar drie 

maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betrekken of dat zij een 

gemeenschappelijk kind hebben.” 

 

Verzoekster heeft de Gambiaanse nationaliteit, doch verblijft sedert geruime tijd in België met haar 

vriend, deze draagt de Belgische nationaliteit. 

 

Aldus deed verzoekster op 21.08.2015 een aanvraag tot verblijf als familielid van een burger van de 

Unie, in functie van haar Belgische vriend waarmee zij wettelijk samenwoont. 

 

Dat verzoekster echter dd. 20.11.2015 een beslissing ontving, waarbij het verblijf van meer dan drie  

maanden werd geweigerd met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Dat deze beslissing stelt dat verzoekster niet aan de gestelde voorwaarden voldoet om te genieten van 

het recht op verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van een burger van de Unie, daar 

verzoekster niet zou hebben aangetoond dat zij elkaar minstens twee jaar kennen. 

 

Dat het om een manifeste onredelijke en onjuiste beslissing gaat. 

 

Verzoekster heeft alle mogelijke bewijsstukken verzameld, meer specifiek verklaringen door derden en 

telefoonfacturen. Verzoekster heeft als goede burger gehandeld door alle documenten te verzamelen 

die zij kon bemachtigen om het duurzaam en stabiel karakter van de relatie aan te tonen. 

 

Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van verzoekster. 

 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak.  

 

‘Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., administratief recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)’. 

 

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de Minister van Binnenlandse Zaken. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.  

Dat in toepassing van het artikel 39/79 van de wet dd. 15.12.1980 de indiening van onderhavig beroep 

tot nietigverklaring de tenuitvoerlegging van de maatregel schorst. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven 

die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek 

onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve 

te worden behandeld vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 
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2.3. De bestreden bijlage 20 bevat meer motieven dan wat verzoekster aanhaalt in haar verzoekschrift. 

Door de elementen weer te geven die haar zaak kenmerken, te stellen dat alle mogelijke bewijsstukken  

werden verzameld en de overtuiging te zijn toegedaan dat de verwerende partij is tekort geschoten in 

haar zorgvuldigheidsplicht en dat dit onbehoorlijk gedrag uitmaakt van de verwerende partij, toont 

verzoekster niet aan dat de bestreden bijlage 20 niet steunt op een behoorlijke feitenvinding of kennelijk 

onredelijk is. Verzoekster gaat totaal niet in op de overwegingen die kunnen worden gelezen in de 

bestreden bijlage 20. 

 

Het eerste middel is niet gegrond.       

 

2.4. In een “Tweede middel, met betrekking tot het bevel om het grondgebied te verlaten” werpt 

verzoekster op, “ Schending van artikel 8 EVRM; schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 22 

juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuursakten; schending van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur; meer in het bijzonder het redelijkheidsprincipe; manifeste 

appreciatiefout”. 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“De minister van Migratie- en asielbeleid heeft tevens de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te 

bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de 

concrete omstandigheden van de zaak.  

 

Verzoekster vormt een feitelijk en hecht gezin met haar vriend,  met wie zij wettelijk samen woont. Er 

kan redelijkerwijs niet van meneer verwachten dat hij zijn leven hier in België achterlaat om zijn 

gezinsleven verder te zetten in een land waar hij geen banden mee heeft. 

 

Gelet op het feit dat het hier gaat om een zeer hechte gezinscel en het centrum van belangen dat voor 

betrokkenen nadrukkelijk in België ligt, en de onmogelijkheid om het gezinsleven verder te zetten in het 

land van herkomst,  dient in deze te worden gewezen dat het algemene belang van verwerende partij 

niet kan prevaleren op de persoonlijke belangen die verzoekster kan laten gelden.  

 

Dat het bevel om het grondgebied onmiddellijk te verlaten onredelijk en disproportioneel is, verzoekster 

verblijft al een lange tijd op het Belgisch grondgebied, zij is uitstekend geïntegreerd in de Belgische 

samenleving en zij vormt een hecht gezin met haar vriend. 

 

De dienst Vreemdelingenzaken zijn onzorgvuldig geweest daar zij geen fatsoenlijk onderzoek hebben 

gevoerd naar verweerder. 

 

De bestreden beslissing bevat geen voldoende motivering en komt tekort aan de zorgvuldigheidplicht 

die men mag verwachten in elk concreet geval. 

 

‘De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen’ (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 

1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519) 

 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog  

noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid 

genomen beslissingen. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 
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feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43) 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.5. Er kan worden verwezen naar het gestelde in punt 2.2. Het redelijkheidsbeginsel staat voorts de 

Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

2.6. Waar verzoekster de schending van artikel 8 van de EVRM aanvoert, dient de Raad op te merken 

dat hij zich bij de beoordeling van een grief betreffende dit artikel houdt aan de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Gaat het om een eerste toelating tot verblijf, zoals 

in casu, dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en geschiedt geen toetsing aan de hand van 

het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. Er diende in de bestreden beslissing dan ook geen 

belangenafweging in het licht van artikel 8, tweede lid van het EVRM te worden gemaakt. Alleszins 

houdt artikel 8 van het EVRM geen bijzondere motiveringsplicht in (cf. RvS 22 juli 2013, nr. 224.386). In 

het geval van een eerste toelating tot verblijf moet er volgens het EHRM worden onderzocht of er een 

positieve verplichting is voor de staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven 

en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-

toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, 

dan is artikel 8 van het EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

2.7. De omvang van de positieve verplichtingen die op de overheid rusten is evenwel afhankelijk van de 

precieze omstandigheden die eigen zijn aan elke individuele zaak. Wanneer het recht op een gezins-

leven wordt ingeroepen in het kader van een betwisting over de verblijfswetgeving, dient nog te worden 

geduid dat de positieve verplichtingen van de overheid begrensd zijn. Een Staat heeft immers het recht 

om de toegang tot het grondgebied te controleren. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse 

gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; 

EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden 

geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen 

gemaakte keuze van de staat van verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied 

toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met 

toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om 

de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst 

en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en 

Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, 

Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de 

voorwaarden hiertoe vast te leggen, in casu in artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° 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) juncto artikel 40ter, eerste lid van de Vreemdelingen-

wet. 

 

2.8. Verzoekster toont op geen enkele wijze in concreto aan dat er ernstige hinderpalen zijn om haar   

gezinsleven verder te zetten in zijn land van herkomst of elders. Het is pas in de mate dat de 

vreemdeling aantoont dat het gezinsleven in het land van herkomst bijzonder moeilijk is dat de 

beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten overeenkomstig de ter 

zake geldende regelgeving een inmenging in het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM zal 

vormen (cf. J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM deel 2 Artikelsgewijze 

Commentaar, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004 en RvS 20 juni 2008, nr. 2923 (c)). Met haar beknopt 

betoog dat zij een hecht en feitelijk gezin vormt met haar vriend en dat zij wettelijk samenwonen, toont 

verzoekster niet in concreto aan dat de bestreden bijlage 20 haar belangen, die in se erin bestaan om bij 

haar Belgische partner te blijven met wie zij slechts sedert 8 mei 2015 op wettelijke wijze samenwoont in 

België, hoewel zij niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden en eerder slechts een precair verblijf kende 

in het kader van een asielprocedure, op een disproportionele wijze zou ondergeschikt maken aan de 

belangen van de Belgische staat in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering. De 

bijlage 20 houdt niet in dat verzoekster gedwongen verwijderd wordt en houdt evenmin in dat zij voor-

goed wordt gescheiden van haar Belgische partner. Zij verhindert niet de afgifte van een verblijfskaart 



  

 

RvV X - Pagina 6 van 6 

op het ogenblik dat verzoekster voldoet aan de in artikel 40bis, §2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingen-

wet juncto artikel 40ter, eerste lid van de Vreemdelingenwet gestelde voorwaarden. 

 

2.9. Verzoekster poneert dat het centrum van haar belangen in België ligt en dat ze hier uitstekend 

geïntegreerd is, doch dit wordt niet nader geconcretiseerd, laat staan dat wordt aangetoond dat het 

zodanige bijzondere feiten of omstandigheden betreft dat – gelet ook op onder meer het arrest van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi tegen het Verenigd 

Koninkrijk, JV 2008/191 – op grond daarvan uit het recht op respect voor verzoekster privéleven de 

positieve verplichting voortvloeit haar hier te lande het verblijf toe te staan. 

 

2.10. Verzoeksters overtuiging dat de bestreden bijlage 20 disproportioneel is kan deze niet aan het 

wankelen brengen.  

 

2.11. De afsluitende theoretische beschouwingen inzake de motiveringsplicht en de zorgvuldigheids-

plicht tonen daarvan geen schending aan. 

 

Het tweede middel is niet gegrond.  

 

3. 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 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt 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 vierentwintig maart tweeduizend zestien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


