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 nr. 168 623 van 27 mei 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 25 januari 2016 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 9 januari 2016 tot afgifte 

van een inreisverbod (bijlage 13sexies), aan de verzoeker op dezelfde dag ter kennis gebracht. 

 

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 de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 15 maart 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. ANTYCHIN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 9 januari 2016 wordt ten aanzien van de verzoeker, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te 

zijn, een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering (bijlage 13septies) genomen. 

 

1.2. Op 9 januari 2016 wordt de verzoeker tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor twee jaar 

opgelegd. Dit is de thans bestreden beslissing die op dezelfde dag aan de verzoeker ter kennis wordt 

gebracht. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 
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Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde 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 grand van volgende feiten: 

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

■ 1 ° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

□ 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

 

De betrokkene moet opgesloten worden want er bestaat een risico op onderduiken: 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te melden. 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verblijfsadres. 

 

Het is daarom dat een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid: 

■ voor het vrijwillig vertrek is geen enkele termijn toegestaan en/of 

□ een vroegere beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd 

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op al deze element en 

op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel. 

(…)” 

 

1.3. Op 30 januari 2016 is de verzoeker zonder verzet vertrokken naar Kiev. 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoeker. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

Vreemdelingenwet) doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie, behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3.1. In een enig middel van zijn synthesememorie voert de verzoeker de schending aan van artikel 

74/11, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt samengevat: 

 

“Verzoeker heeft de Oekraïense nationaliteit en kwam met een geldig Schengenvisa naar België. 

 

Na legale binnenkomst in het Koninkrijk, logeerde verzoeker bij zijn Oekraïense landgenoot. 

Zoals boven vermeld, was verzoeker in de metro van Brussel bestolen, waarbij zijn Oekraïense 

reispaspoort met visa ontvreemd was. 

 

Verzoeker deed geen diefstalaangifte bij de Belgische politiediensten, omdat hij schrik had door de 

politie opgepakt worden (zonder zijn paspoort met visa kon hij niet bewijzen dat hij nog geldige visa 

had). Betrokkene had geen andere keuze dan naar Oekraïne zo spoedig mogelijk terug te keren. 

 

Om terugkeren naar Oekraïne moest verzoeker bij het Oekraïense Consulaat in Brussel het 

doorlaatbewijs verkrijgen. Hiervoor, moest verzoeker aan het Oekraïense Consulaat een originele 

interne Oekraïense paspoort voorleggen, die hij in zijn vaderland gelaten heeft. 

Betrokkene had zijn Oekraïense rijbewijs, wat voor het Consulaat niet genoeg is. 
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Verzoeker nam contact met zijn familie in Oekraïne om zijn interne paspoort “via-via” naar België te 

laten brengen. 

 

Nog voor zijn interne paspoort naar België kon gebracht worden, was verzoeker met zijn Oekraïense 

landgenoot (toen ze in de personenwagen met Oekraïense nummerplaat reden) tijdens routine 

politiecontrole gestopt en aangehouden. 

 

In dezelfde dag, ontving verzoeker de bijlage 13 septies samen met het bestreden inreisverbod en was 

in het gesloten Centrum Merksplas geplaatst. 

 

Verzoeker begrijpt niet waarom verweerster in haar bestreden beslissing niet meedeelt, waarom er een 

inreisverbod van 2 jaar aan betrokkene werd opgelegd. 

 

Het is eerste keer dat betrokkene naar Europa kwam. 

Hij is niet bekend bij de politie en gerechtelijke diensten. 

Verzoeker vroeg nooit in EU asiel aan of startte één of andere regularisatieprocedure. 

 

Betrokkene was nooit betrapt bij illegale tewerkstelling of uitoefenen van zelfstandige activiteiten zonder 

voorafgaande toelating. 

 

Dit wordt bevestigd door nota van verweerster, waar ze het volgende schrijft: “uit het administratief 

dossier blijkt dat verzoeker niet gekend was bij de verwerende partij toen er op 9 januari 2016 een 

administratief verslag vreemdelingencontrole werd opgesteld naar aanleiding van illegaal verblijf – PV. 

nr. LE.55.LC.000631/2016). 

 

In haar nota, herhaalt verweerster de formulering van haar beslissing zonder op argumenten van 

verzoeker in te gaan. 

 

Een rechtvaardig evenwicht tussen het algemene belang en het belang van het individu, is in casu ver te 

zoeken. 

 

Overeenkomstig de Terugkeerrichtlijn is het echter duidelijk dat het inreisverbod rekening moet houden 

met de individuele omstandigheden eigen aan elk dossier. 

 

Zo leest men in de overweging 14: 

“Het effect van nationale terugkeermaatregelen moet een Europese dimensie krijgen, door middel van 

een inreisverbod dat de betrokkene de toegang tot en het verblijf op het grondgebied van alle lidstaten 

ontzegt. De duur van het inreisverbod dient per geval volgens de omstandigheden te worden bepaald en 

mag normaliter niet langer zijn dan vijf jaar.” 

 

Artikel 11, lid 2 Terugkeerrichtlijn stelt: 

“2. De duur van het inreisverbod wordt volgens alle relevante omstandigheden van het individuele geval 

bepaald, en bedraagt in principe niet meer dan vijf jaar. De duur kan meer dan vijf jaar bedragen indien 

de onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde, de openbare 

veiligheid of de nationale veiligheid.” 

 

Artikel 74/11 stelt ook uitdrukkelijk dat “de duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te 

houden met de specifieke omstandigheden van elk geval.” 

 

Ook, werd door Uw Raad herhaaldelijk onderstreept dat bij het nemen van inreisverbod dient rekening 

te worden gehouden met de individuele omstandigheden: 

“Overigens merkt de Raad op dat uit de motivering van het bevel geenszins kan blijken dat de 

administratie rekening heeft gehouden met de individuele omstandigheden in hoofde van de betrokkene, 

hoewel de administratie hiervan op de hoogte was en de duur van het inreisverbod, zijnde 3 jaren, de 

administratie ertoe had moeten brengen hier bijzondere aandacht voor te hebben. Zelfs in de hypothese 

dat de administratie rekening zou hebben gehouden met deze omstandigheden, quod non, diende ze uit 

te leggen waarom deze omstandigheden niet in de weg stonden van de aflevering van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met inreisverbod van 3 jaar.”
[1]

 

 

Verzoeker meent dat in de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd zijn waarom precies voor de 

termijn van 2 jaar gekozen wordt. 
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Dat in casu het inreisverbod niet op draagkrachtige wijze is gemotiveerd. 

 

Doordat verwerende partij onmiddellijk de termijn van 2 jaar oplegt en dus niet, door bijvoorbeeld de 

termijn te moduleren impliciet te kennen geeft dat zij rekening heeft gehouden met bovenvermelde 

omstandigheden die eigen zijn aan het geval, geeft zij geen blijk van het doorvoeren van een individueel 

onderzoek. 

 

Nochtans, zoals hierboven werd aangegeven, zit de verplichting om een dergelijk onderzoek te voeren 

vervat in artikel 74/11, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

In de bestreden beslissing werd dit wetsartikel in casu niet correct toegepast (RvV 27 februari 2013, nr. 

98.002). 

 

De bestreden beslissing schendt artikel 74/11, §1, eerste lid Vreemdelingenwet en de materiële 

motiveringsplicht evenals het zorgvuldigheidsbeginsel nu uit de bestreden beslissing blijkt dat 

verwerende partij geen rekening heeft gehouden met de individuele omstandigheden eigen aan 

verzoeker die nochtans ter kennis waren van verwerende partij.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordde met betrekking tot het enig middel, zoals aangevoerd in het 

verzoekschrift, het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“Verzoeker stelt een schending voor van artikel 74/11 §1, eerste lid van de vreemdelingenwet, van de 

materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij betoogt dat hij na een legale binnenkomst in het Rijk logeerde bij een Oekraïense landgenoot. Hij 

zou in de metro van Brussel bestolen zijn van zijn Oekraïense reispaspoort met visa. Hij zou geen 

aangifte van diefstal hebben gedaan uit schrik voor de politie. Hij zou contact opgenomen hebben met 

zijn familie in Oekraïne om zijn interne paspoort naar België te laten brengen. Nog voordat het paspoort 

naar België kon worden gestuurd, zou hij met zijn landgenoot tegengehouden zijn door de politie. Het 

contact met zijn familie om zijn paspoort te bekomen, zou erop wijzen dat hij zijn terugkeer zelf al was 

aan het voorbereiden. In de beslissing zou niet gemotiveerd worden waarom geopteerd werd voor een 

duur van twee jaar. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker 

niet gekend was bij de verwerende partij toen er op 9 januari 2016 een administratief verslag 

vreemdelingencontrole werd opgesteld naar aanleiding van illegaal verblijf (PV nr. 

LE.55.LC.000631/2016). Verzoeker was niet in staat een geldig visum voor te leggen en was enkel in 

het bezit van een Oekraïens rijbewijs. Verzoeker betwist voorgaande niet. Het feit dat hij bestolen zou 

zijn geweest, vindt geen steun in het administratief dossier. Verzoeker toont niet aan dat hij zich zou 

hebben aangemeld bij zijn aankomst in het Rijk. Verzoekers relaas aangaande de diefstal en intenties 

om zijn terugkeer voor te bereiden zijn uiterst hypothetisch en niet relevant. 

 

Waar verzoeker meent dat in de beslissing niet gemotiveerd werd omtrent de duur van het inreisverbod, 

dient te worden opgemerkt dat in de beslissing expliciet verwezen werd naar artikel 74/11, §1, tweede 

lid van de vreemdelingenwet dat luidt als volgt: 

“§ 1. De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van 

maximum drie jaar in volgende gevallen : 1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is 

toegestaan of;” 

 

M.b.t. tot de termijn van twee jaar werd in de beslissing gemotiveerd dat deze verantwoord is daar 

verzoeker niet getwijfeld heeft om op illegale wijze in België te verblijven en dat gelet op het belang van 

de immigratiecontrole een termijn van 2 jaar proportioneel is. Verzoeker betwist immers niet dat hij zich 

niet heeft aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te melden. 

 

Verzoeker toont niet aan dat er redenen zijn om aan te nemen dat de verwerende partij kennelijk 

onredelijk heeft gehandeld door de maximumtermijn van drie jaar, voorzien in artikel 74/11 van de 

vreemdelingenwet in casu, rekening houdend met de situatie van verzoeker, te herleiden naar twee jaar. 
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Verzoeker toont niet aan omtrent welke elementen de verwerende partij nog verder had moeten 

motiveren. Evenmin toont hij aan als zou de beslissing genomen zijn op basis van een verkeerde 

voorstelling van feiten. 

 

Een schending van artikel 74/11 §1, eerste lid van de vreemdelingenwet, van de materiële 

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

Het enig middel is ongegrond.” 

 

3.3.1. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) 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. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, 

dat (onder meer) het volgende bepaalt: 

 

“§ 1. De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. 

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen: 

1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

(…)” 

 

Uit artikel 74/11, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet volgt dat (de gemachtigde van) de minister, 

c.q. de staatssecretaris, verplicht is een inreisverbod van maximum drie jaar op te leggen “indien voor 

het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan” of “indien een vroegere beslissing tot 

verwijdering niet uitgevoerd werd”. Uit de bewoordingen van deze bepaling blijkt dat het niet om een 

mogelijkheid, maar om een verplichting gaat. Overeenkomstig het eerste lid van dezelfde bepaling wordt 

de duur van het inreisverbod vastgesteld “door rekening te houden met de specifieke omstandigheden 

van elk geval”. Te dezen wordt de verzoeker een inreisverbod opgelegd omdat hem voor het vrijwillig 

vertrek geen enkele termijn is toegestaan aangezien er een risico op onderduiken bestaat. Inzake de 

duur van het inreisverbod oordeelt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris dat een 

inreisverbod van twee jaar, gelet op het gegeven dat de verzoeker “niet getwijfeld (heeft) om op illegale 

wijze in België te verblijven” en gelet op “het belang van de immigratiecontrole”, proportioneel is. 

 

De verzoeker werpt hiertegen op dat hij met een geldig Schengenvisum naar België kwam, dat zijn 

reispaspoort met visum in de metro van Brussel gestolen werd, dat hij hiervan geen aangifte heeft 

gedaan bij de Belgische politiediensten “omdat hij schrik had door de politie opgepakt worden”, dat hij 

wilde terugkeren naar Oekraïne, doch hiervoor zijn Oekraïense paspoort moest voorleggen dat hij in 

Oekraïne gelaten had, dat hij contact opnam met zijn familie om zijn Oekraïense paspoort naar België te 

laten brengen en dat hij nog voordat zijn Oekraïense paspoort naar België kon gebracht worden werd 

aangehouden tijdens een politiecontrole, waarna ten aanzien van hem een beslissing houdende bevel 

om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) werd 

genomen. Aldus weerlegt de verzoeker niet (en bevestigt hij zelfs) dat hem voor het vrijwillig vertrek 

geen enkele termijn is toegestaan, wat de reden vormt waarom hem een inreisverbod werd afgegeven. 

Voorts beperkt de verzoeker zich wat betreft de diefstal van zijn reispaspoort met visum en de stappen 

die hij nadien heeft ondernomen tot loutere beweringen die niet in concreto worden gestaafd of 

onderbouwd met enig begin van bewijs. Hij maakt hiermee geenszins aannemelijk dat de bestreden 

beslissing is gesteund op onjuiste feitelijke gegevens of is genomen op kennelijk onredelijke wijze. 

 

Daarnaast voert de verzoeker aan dat hij niet begrijpt waarom de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris in de bestreden beslissing meedeelt waarom er een inreisverbod van twee jaar werd 

opgelegd. Evenwel blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris met betrekking tot de duur van het inreisverbod geoordeeld heeft dat twee 

jaar, gelet op het gegeven dat de verzoeker “niet getwijfeld (heeft) om op illegale wijze in België te 

verblijven” en gelet op “het belang van de immigratiecontrole”, proportioneel is. Aldus wordt wel degelijk 

gemotiveerd waarom een inreisverbod van twee jaar werd opgelegd. De verzoeker maakt in casu niet 
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duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke 

gegevens het bestreden inreisverbod voor een duur van twee jaar is opgelegd. 

 

Voor zover de verzoeker laat gelden dat het de eerste keer is dat hij naar Europa kwam, dat hij niet 

gekend is bij de politie en de gerechtelijke diensten en dat hij “nooit betrapt (was) bij illegale 

tewerkstelling of uitoefenen van zelfstandige activiteiten zonder voorafgaande toelating”, zodat een 

rechtvaardig evenwicht tussen het algemene belang en het belang van het individu ver te zoeken is, 

wordt er op gewezen dat uit de elementen die de verzoeker aanhaalt, niet blijkt waarin zijn individuele 

belang precies bestaat om een inreisverbod voor een kortere duur te bekomen. Immers, noch uit de 

omstandigheid dat de verzoeker voor de eerste keer naar Europa kwam, noch uit de omstandigheid dat 

hij niet gekend is bij de politie en de gerechtelijke diensten, noch uit de omstandigheid dat hij nooit 

betrapt werd op zwartwerk kan worden afgeleid dat de verzoeker een persoonlijk belang heeft om 

binnen een kortere periode dan twee jaar de Schengenzone terug binnen te komen. Het betoog van de 

verzoeker inzake het voeren van een individueel onderzoek is louter theoretisch en kan niet leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. Aldus maakt de verzoeker niet aannemelijk dat de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk 

onredelijke wijze tot het opleggen van een inreisverbod voor een duur van twee jaar heeft besloten. De 

duur van twee jaar is trouwens één jaar minder is dan de in artikel 74/11, § 1, tweede lid, van de 

Vreemdelingenwet voorgeschreven maximumduur van drie jaar, zodat de verzoeker niet dienstig kan 

voorhouden dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris, doordat hij “onmiddellijk de termijn 

van 2 jaar oplegt en dus niet, door bijvoorbeeld de termijn te moduleren impliciet te kennen geeft dat zij 

rekening heeft gehouden met bovenvermelde omstandigheden die eigen zijn aan het geval, (…) geen 

blijk (geeft) van het doorvoeren van een individueel onderzoek”. 

 

Waar de verzoeker ten slotte nog verwijst naar het arrest nr. 98 002 van 27 februari 2013 van de Raad, 

dient in herinnering te worden gebracht dat rechterlijke beslissingen in de continentale rechtstraditie 

geen precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 5885 (c); RvS 

18 december 2008, nr. 3679 (c)). Bovendien toont de verzoeker niet in concreto aan dat de feitelijke 

elementen die aan de grondslag lagen van het vernoemde arrest kunnen worden vergeleken met de 

feiten die onderhavige zaak kenmerken, temeer nu de beslissingnemende overheid in de zaak die 

aanleiding gaf tot het arrest waarnaar de verzoeker verwijst onmiddellijk de maximumtermijn had 

opgelegd en dus niet, door bijvoorbeeld de duur van het inreisverbod te moduleren impliciet te kennen 

had gegeven dat zij rekening had gehouden met bepaalde omstandigheden die eigen zijn aan het geval. 

Aldus laat de verzoeker na om de concrete motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten of te 

weerleggen of aan een inhoudelijke kritiek te onderwerpen. 

 

Een schending van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van 

artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. 

 

3.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

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

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

3.3.3. Het enig middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig mei tweeduizend zestien 

door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 


