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 nr. 186 143 van 27 april 2017 

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 WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 29 september 2016 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 7 september 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. MUSSEN, 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. Verzoekster, die verklaart op 9 april 2009 het Rijk te zijn binnengekomen, dient op 28 april 2016 een 

asielaanvraag in. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) 

neemt op 8 juli 2016 de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 7 september 2016 de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker (bijlage 13quinquies). Deze beslissing, die verzoekster bij aangetekend schrijven van 9 

september 2016 ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, wordt aan mevrouw, die verklaart te heten, 

naam : [M.] 

voornaam : [P.] 

geboortedatum : […] 

geboorteplaats : […] 

nationaliteit : Russische Federatie 

het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Op 8 juli 2016 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen (1) 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

1.4. Bij arrest nr. 177 065 van 27 oktober 2016 weigert ook de Raad verzoekster de vluchtelingenstatus 

en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 7 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), van de artikelen 62 en 

74/13 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) en van de artikelen 2 en 

3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

(hierna: de wet van 29 juli 1991). 

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“EERSTE ONDERDEEL 

A. HET PRIVE- EN GEZINSLEVEN VAN VERZOEKSTER 

1. De verzoekende partij beroept zich nadrukkelijk op de bescherming van artikel 8 EVRM, artikel 7 

Handvest en artikel 74/13 Vreemdelingenwet gelet op het privéleven en gezinsleven van de 

verzoekende partij. 

Verzoekster is een Russisch staatsburger van Tsjetsjeense origine. Zij is afkomstig van Grozny 

(Tsjetsjeense republiek). 

Sinds april 2009 is verzoekster verblijvende in België. Zij ontvluchtte haar land, samen met haar moeder 

([A. L.]; OV […]), op 14-jarige leeftijd. Ook haar ouders zijn in België aanwezig. 

Verzoekster heeft zich sindsdien volkomen geïntegreerd in België en spreekt zeer goed Nederlands 

(“AZ spreekt heel goed NL met een Antwerps accent”; gehoorverslag CGVS, pagina 3; stuk 3). 

Verzoekster loopt school in het Nederlandstalig onderwijs: wiskunde-wetenschappen (gehoorverslag 

CGVS, pagina 3; stuk 3) 

Haar centrum van belangen liggen ontegensprekelijk in België (vrienden, hobby’s, enz.). Zij heeft het 

land sinds 2009 niet meer verlaten en is dus sindsdien niet meer teruggekeerd naar Rusland. 

Het privé- en familieleven van verzoeker blijkt uit de feiten. 

B. DE BELANGENAFWEGING M.B.T. DE BESTREDEN BESLISSING 

2. De voorliggende feiten moeten betrokken worden in het onderzoek naar de inmenging (en mogelijke 

schending) van artikel 8 EVRM bij het nemen van de verwijderingsmaatregel. 
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Artikel 8 van het EVRM is erop gericht om het individu te beschermen tegen een willekeurige 

overheidsinmenging in het gezinsleven. 

Hoewel artikel 8 EVRM geen absoluut recht omvat, zijn de Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden 

om, binnen de beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de 

concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, 

Nuñez/Noorwegen, §§ 68- 69). 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen: 

- een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak; 

- en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

Ook het privéleven van de verzoekende partij, met name het geheel van sociale banden tussen 

verzoeker en de gemeenschap waarin zij leeft, wordt beschermd onder artikel 8 EVRM en valt derhalve 

binnen het toepassingsgebied van dit verdragsartikel. 

Zie EHRM 23 april 2015, Khan v Duitsland, nr. 38030/12, 37: 

Article 8 protects the right to establish and develop relationships with other human beings and the 

outside world (see Pretty v. the United Kingdom, no. 2346/02, § 61, ECHR 2002-III) and can sometimes 

embrace aspects of an individual’s social identity (see Mikulić v. Croatia, no. 53176/99, § 53, ECHR 

2002-I). It must therefore be accepted that the totality of social ties between settled migrants and the 

community in which they are living constitutes part of the concept of “private life” within the meaning of 

Article 8. Indeed it will be a rare case where a settled migrant will be unable to demonstrate that his or 

her deportation would interfere with his or her private life as guaranteed by Article 8 (see Miah v. the 

United Kingdom (dec.), no.53080/07, § 17, 27 April 2010). 

Vrij vertaald: 

Artikel 8 beschermt het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere mensen en de 

buitenwereld (zie Pretty v. Het Verenigd Koninkrijk, nr. 2346/02, § 61, EVRM 2002-III) en dit kan soms 

elementen omvatten van een persoonlijke sociale identiteit (zie Mikulić v. Kroatië, nr. 53176/99, § 53, 

EVRM 2002-I). Derhalve moet worden aangenomen dat het geheel van sociale banden tussen een 

gevestigde migranten en de gemeenschap waarin zij leven, deel uitmaakt van het concept van "private 

life" in de zin van artikel 8. Het is slechts in een zeldzaam geval wanneer een gevestigde migrant niet 

kan aantonen dat zijn of haar uitzetting een inmenging zou uitmaken op zijn of haar privé-leven zoals 

gewaarborgd door artikel 8 (zie Miah v. het Verenigd Koninkrijk (december), no. 53080/07, § 17, 27 april 

2010). 

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet voorziet daarnaast dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn (Richtlijn 2008/115/EG van 16 

december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer) en 

refereert naar artikel 8 EVRM (RvV 27 augustus 2014, nr. 128.267 in de zaak RvV 158 368 / IX). 

C. DE BELANGEN ZIJN NIET CORRECT EN NAUWGEZET AFGEWOGEN 

3. Door verweerder wordt in de bestreden beslissing geen belangenafweging gemaakt. 

Een concreet en nauwgezet onderzoek naar de belangen van verzoekster werd, in tegenstelling tot de 

geldende regelgeving, niet uitgevoerd. 

Op geen enkele manier blijkt dat men de concrete situatie van verzoekster werd rekening gehouden bij 

het nemen van de bestreden beslissing (de verwijderingsmaatregel), waartoe de verwerende partij 

nochtans gehouden is. 

Dit volgt uit bovenvermelde wetgeving en rechtspraak. 

Ook het privéleven van de verzoekende partij, met name het geheel van sociale banden tussen de 

verzoekende partij en de gemeenschap waarbinnen hij leeft, wordt beschermd onder artikel 8 EVRM en 

valt derhalve binnen het toepassingsgebied van dit verdragsartikel. 

Zie EHRM 23 april 2015, Khan v Duitsland, nr. 38030/12, 37: 

Article 8 protects the right to establish and develop relationships with other human beings and the 

outside world (see Pretty v. the United Kingdom, no. 2346/02, § 61, ECHR 2002-III) and can sometimes 

embrace aspects of an individual’s social identity (see Mikulić v. Croatia, no. 53176/99, § 53, ECHR 

2002-I). It must therefore be accepted that the totality of social ties between settled migrants and the 

community in which they are living constitutes part of the concept of “private life” within the meaning of 

Article 8. Indeed it will be a rare case where a settled migrant will be unable to demonstrate that his or 

her deportation would interfere with his or her private life as guaranteed by Article 8 (see Miah v. the 

United Kingdom (dec.), no.53080/07, § 17, 27 April 2010). 
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Vrij vertaald: 

Artikel 8 beschermt het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere mensen en de 

buitenwereld (zie Pretty v. Het Verenigd Koninkrijk, nr. 2346/02, § 61, EVRM 2002-III) en dit kan soms 

elementen omvatten van een persoonlijke sociale identiteit (zie Mikulić v. Kroatië, nr. 53176/99, § 53, 

EVRM 2002-I). Derhalve moet worden aangenomen dat het geheel van sociale banden tussen een 

gevestigde migranten en de gemeenschap waarin zij leven, deel uitmaakt van het concept van "private 

life" in de zin van artikel 8. Het is slechts in een zeldzaam geval wanneer een gevestigde migrant niet 

kan aantonen dat zijn of haar uitzetting een inmenging zou uitmaken op zijn of haar privé-leven zoals 

gewaarborgd door artikel 8 (zie Miah v. het Verenigd Koninkrijk (december), no. 53080/07, § 17, 27 april 

2010). 

Er wordt echter geen afweging gemaakt door de verwerende partij m.b.t. het privéleven van verzoekster. 

Het kan nochtans niet worden betwijfeld dat verzoekster door haar verblijf in België een privé-leven 

heeft tot stand gebracht dat onder de bescherming valt van artikel 8 EVRM. 

Het kan niet worden ingezien waarom de verwerende partij hiermee geen rekening zou houden. 

De verzoekende partij merkt tot slot nog op dat het niet aan hem noch de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen toekomt om de belangenafweging in de plaats van de bevoegde overheid 

uit te voeren (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

5. Door de verzoekende partij wordt er vervolgens op gewezen dat de verweerder in toepassing van 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, wanneer hij een beslissing tot verwijdering neemt, rekening 

moet houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand 

van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Bovenstaande uiteenzetting geldt eveneens ten aanzien van artikel 74/13 Vreemdelingenwet. 

Uit de bestreden beslissing noch het administratief dossier kan worden afgeleid worden dat verweerder 

rekening heeft gehouden met de elementen waartoe hij overeenkomstig artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet verplicht is rekening te houden. 

TWEEDE ONDERDEEL 

6. ONDERGESCHIKT, wijst de verzoekende partij op de vereisten van artikel 62 Vreemdelingenwet en 

het artikel 3 van de wet inzake de formele motivering van bestuurshandelingen. 

Artikel 8 EVRM voorziet als dusdanig niet in een formele motiveringsplicht. 

De determinerende motieven moeten echter in de bestreden beslissing zelf staan opgenomen ingevolge 

artikel 62 Vreemdelingenwet en artikel 3 van de wet inzake de formele motivering van 

bestuurshandelingen. Deze determinerende motieven omvatten in het bijzonder de belangenafweging 

op grond van artikel 8 EVRM tussen de private belangen van verzoeker en het algemeen belang t.a.v. 

de verwijderingsmaatregel. 

In de bestreden beslissing staat niets te lezen over de gemaakte belangenafweging bij het nemen van 

de bestreden beslissing, terwijl de situatie van verzoeker ontegensprekelijk wordt beschermd door 

artikel 8 EVRM. 

Deze feitelijke elementen zijn nochtans doorslaggevend. 

Door de elementen van de belangenafweging niet uitdrukkelijk weer te geven in de bestreden beslissing 

gaat de verwerende partij voorbij aan het feit dat zij gehouden is tot een uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en dit overeenkomstig de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

De belangrijkste bestaansreden van deze formele motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene in de 

hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd 

genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van 

gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op 

grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van 

zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden 

(RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens). 

Dit is thans niet mogelijk, gelet op de bewoordingen in de bestreden beslissing.” 

 

2.2.1. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:  

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 
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Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden 

beslissing.  

 

Waar verzoekster aanvoert dat verweerder niet afdoende rekening heeft gehouden met haar gezins- 

en/of privéleven, dient de Raad in eerste instantie na te gaan of zij een beschermenswaardig privé- 

en/of familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van artikel 8 van het EVRM. Voor zover dit het geval is, 

dient ook vast te staan dat de bestreden beslissing een inmenging in dan wel een gebrek aan 

eerbiediging van het ingeroepen privé- dan wel gezinsleven kan betekenen die toerekenbaar is aan de 

Belgische Staat. 

 

Verzoekster verwijst allereerst naar een gezinsleven met haar ouders. Zij gaat er met haar betoog 

echter aan voorbij dat haar ouders eveneens een bevel om het grondgebied te verlaten hebben 

gekregen en maakt dus niet aannemelijk dat haar gezinsleven wordt geschonden door de bestreden 

beslissing nu de gezinsleden niet van elkaar worden gescheiden. Het feit dat zij al sinds april 2009 

samen met haar gezinsleden in België verblijft, doet geen afbreuk aan het feit dat de gezinsleden door 

de bestreden beslissing niet van elkaar worden gescheiden. Verzoekster geeft ook niet aan dat concrete 

hinderpalen voorliggen die maken dat het gezins- of familieleven enkel in België en niet langer in het 

herkomstland mogelijk zou zijn. In dit verband stelt de Raad ook vast dat door de gezinsleden in het 

verleden opgeworpen hinderpalen die een verderzetting van het gezinsleven in het herkomstland 

zouden verhinderen door het bestuur reeds in rekening zijn gebracht, doch niet werden weerhouden. Zo 

werden allereerst de asielaanvragen van de verschillende gezinsleden alle verworpen. Ook de 

verblijfsaanvragen om medische redenen in hoofde van de ouders van verzoekster werden afgewezen, 

waarbij werd geoordeeld dat zij omwille van hun gezondheidsproblemen niet zijn verhinderd terug te 

keren naar hun herkomstland. Daarnaast werd in een beslissing van 8 februari 2013 een 

verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard, 

waarbij onder meer werd vastgesteld dat de scholing van verzoekster een terugkeer naar het 

herkomstland op zich niet verhindert nu niet blijkt dat een scholing niet in het herkomstland kan worden 

verkregen en ook niet blijkt dat zij gespecialiseerd onderwijs of een gespecialiseerde infrastructuur 

behoeft die niet in het herkomstland voorhanden is. Het EVRM omvat geen recht voor een gezin om de 

plaats te kiezen waar zij hun gezinsleven wensen uit te bouwen (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko / 

Litouwen). Aldus staat het niet vast dat de thans bestreden beslissing een scheiding van de gezinsleden 

tot doel of gevolg heeft of een verderzetting van het gezinsleven verhindert. Er blijkt in deze situatie niet 

dat er sprake kan zijn van een inmenging in dan wel een gebrek aan eerbiediging van het ingeroepen 

gezinsleven dat toerekenbaar is aan de Belgische Staat (EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas e.a. / 

Zweden), waardoor niet kan worden ingezien dat in casu artikel 8 van het EVRM werd miskend. Er blijkt 

niet dat in deze situatie zich verder nog een belangenafweging opdringt. 

 

Waar verzoekster stelt dat zij een beschermenswaardig privéleven heeft opgebouwd in België, wijst de 

Raad er allereerst op dat artikel 8 van het EVRM het recht inhoudt op een persoonlijke ontwikkeling 

alsook het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere personen en de buitenwereld in 

het algemeen. Het behelst aspecten van de sociale identiteit van een persoon (EHRM 16 december 

1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 29 april 2002, Pretty/Verenigd Koninkrijk, § 61). In die zin maakt 

het netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen onderdeel uit van het privéleven van 

elke persoon (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 95-96). De kern van het grondrecht op 

bescherming van het privéleven bestaat erin dat het individu de vrijheid wordt gegeven om menselijke 

contacten en sociale banden uit te bouwen.  

 

Het enkele gegeven dat verzoekster intussen zeer goed Nederlands spreekt, volstaat op zich genomen 

nog niet om vast te stellen dat er sprake is van een beschermenswaardig privéleven in België. 

Verzoekster gaf bovendien zelf aan, tijdens haar gehoor op het commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het commissariaat-generaal) op 9 juni 2016, ook heel goed 

Russisch en Tsjetsjeens te spreken en dat haar kennis van deze talen nog beter is dan het Nederlands. 

Verzoekster wijst verder op het gegeven dat zij Nederlandstalig onderwijs volgt. Zij verwijst hiervoor 

naar haar gehoor op het commissariaat-generaal op 9 juni 2016. Hierbij verklaarde zij op dat ogenblik 

haar examens te doen voor haar zesde jaar. De thans bestreden beslissing en het voorliggende 

inleidende verzoekschrift dateren evenwel van respectievelijk 7 en 29 september 2016. Op geen enkele 

wijze legt verzoekster, rekening houdende met het gegeven dat zij in juni 2016 examens deed voor haar 

laatste jaar op de middelbare school, stukken voor dat zij voor het nieuwe academiejaar 2016-2017 dan 

nog is ingeschreven in een onderwijsinstelling dan wel voornemens is zich in te schrijven. Zij gaf 
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weliswaar aan te willen verder studeren, met name geneeskunde, doch zij maakt niet aannemelijk dat zij 

in België deze studie kan aanvatten. Er liggen geen stukken voor in dit verband. Verzoekster kan 

bezwaarlijk bij de start van een nieuw school- of academiejaar verwijzen naar haar scholing tijdens het 

vorige schooljaar om te staven dat zij nog steeds een scholing geniet in België, te meer waar het vorige 

schooljaar het laatste jaar van de middelbare school betrof. Minstens kon van verzoekster worden 

verwacht dat zij dan concrete elementen zou aanbrengen inzake een verdere scholing. Verzoekster 

maakt door te verwijzen naar een scholing in het vorige schooljaar nog niet aannemelijk dat zij ten tijde 

van het nemen van de bestreden beslissing nog steeds school volgde in België, minstens hiertoe 

concrete plannen had, zodat evenmin kan worden vastgesteld dat met een dergelijke aspect van het 

privéleven op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing ten onrechte geen rekening werd 

gehouden. De Raad herhaalt bovendien dat in een beslissing van 8 februari 2013 tot niet-

ontvankelijkverklaring van een verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

door verweerder reeds werd vastgesteld dat de scholing van verzoekster een terugkeer naar het 

herkomstland op zich niet verhindert, nu niet blijkt dat een scholing niet in het herkomstland kan worden 

verkregen en ook niet blijkt dat zij gespecialiseerd onderwijs of een gespecialiseerde infrastructuur 

behoeft die niet in het herkomstland voorhanden is. Deze beslissing is definitief geworden en er liggen 

geen concrete elementen voor die een hernieuwde beoordeling op dit punt zouden noodzaken. 

 

Verzoekster betoogt vervolgens op algemene wijze dat zij volkomen is geïntegreerd en het centrum van 

haar belangen (waaronder haar hobby’s en vrienden) volledig in België ligt. Op geen enkele wijze 

concretiseert zij welke hobby’s en sociale banden zij actueel heeft of brengt zij in dit verband 

stavingstukken aan. De Raad wijst er op dat verzoekster aldus niet aantoont dat de door haar 

opgebouwde contacten in België een zodanige intensiteit hebben dat een verbreking van deze 

contacten als een schending van artikel 8 van het EVRM zou moeten worden beschouwd. Bovendien 

moet worden opgemerkt dat de Raad van State reeds meermaals heeft geoordeeld dat gewone sociale 

relaties niet worden beschermd door artikel 8 van het EVRM (RvS 15 februari 2005, nr. 140.615; RvS 14 

november 2005, nr. 151.290). Zij geeft niet in concreto weer waarom dit privéleven als 

beschermenswaardig dient te worden beschouwd en op welke manier de bestreden beslissing haar 

privéleven schendt. Daarenboven heeft verweerder in zijn reeds aangehaalde beslissing van 8 februari 

2013 wezenlijk reeds geoordeeld dat verzoekster en haar gezinsleden, indien zij tot een verblijf in het 

Rijk wensen te worden gemachtigd op grond van hun integratie, hiertoe een verblijfsaanvraag dienen in 

te dienen vanuit het herkomstland en dat elementen van integratie niet verhinderen dat men terugkeert 

naar het herkomstland om van daaruit de aanvraag in te dienen. Het gegeven dat deze beoordeling in 

de eerste plaats verzoeksters vader betrof, doet geen afbreuk aan het gegeven dat deze beslissing ook 

verzoekster betrof en aan het duidelijke standpunt zoals dit reeds werd ingenomen dat elementen van 

integratie een terugkeer naar het herkomstland van waaruit de gezinsleden een verblijfsaanvraag op 

grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet kunnen indienen, niet verhinderen. Het is ook vaste 

rechtspraak van de Raad van State dat een lange verblijfsduur en een goede integratie niet 

verantwoorden dat men niet kan terugkeren naar het herkomstland om aldaar een verblijfsmachtiging te 

vragen (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). De thans bestreden beslissing legt enkel een 

terugkeerverplichting op, doch verhindert verzoekster noch haar gezinsleden terug te keren naar België 

indien zij een positief antwoord zouden verkrijgen op een vanuit het herkomstland ingediende aanvraag 

om een machtiging tot verblijf. Verweerder kan vereisen van verzoekster en haar gezinsleden dat zij, 

indien zij op basis van een tijdens illegaal dan wel precair verblijf opgebouwde integratie in België een 

verblijfsmachtiging wensen te verkrijgen, hiertoe via de door de wetgever voorziene wijze een aanvraag 

richten tot het bestuur en met het oog hierop terugkeren naar het herkomstland. Er liggen geen concrete 

elementen voor die alsnog afbreuk vermogen te doen aan een dergelijk standpunt of die maken dat een 

dergelijk standpunt verzoeksters belangen disproportioneel benadeelt. In de beslissing van de 

commissaris-generaal van 8 juli 2016 inzake verzoeksters asielaanvraag, waarnaar de thans bestreden 

beslissing uitdrukkelijk verwijst, werd vervolgens ook reeds geoordeeld dat verzoekster niet aannemelijk 

maakt dermate te zijn verwesterd dat zij zich niet meer zou kunnen houden aan de wetten, regels en 

gebruiken in Tsjetsjenië en uit verzoeksters voorgeschiedenis en familiale context evenmin redenen zijn 

om aan te nemen dat verzoeksters fundamentele rechten zouden worden geschonden bij terugkeer. In 

dit verband wordt aangehaald dat verzoekster zelf aangaf dat zij in principe ook geneeskunde kan 

studeren in haar herkomstland en zij een goed contact met haar familie onderhoudt vanuit België en dat 

onder haar familieleden dokters, pediaters, anesthesisten en biologen zijn en dat ook haar vrouwelijke 

familieleden een beroep hebben. De commissaris-generaal oordeelde dat er “niets [is] dat er op wijst dat 

u bij terugkeer niet een leven met ruimte voor bepaalde persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden zou 

kunnen leiden”. Door er zich thans toe te beperken op bijzonder algemene wijze te wijzen op een 

integratie in België, zonder aldus aannemelijk te maken dat de sociale banden met België van een 

dergelijke intensiteit zijn dat deze onder de bescherming kunnen vallen van artikel 8 van het EVRM dan 
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wel toe te lichten waarom het ingeroepen privéleven dan een terugkeer naar het herkomstland 

verhindert en redelijkerwijze enkel in België kan worden verdergezet, maakt verzoekster niet 

aannemelijk dat verweerder, in het licht van deze eerdere beoordelingen en gelet op de verwijzing naar 

de beslissing van de commissaris-generaal van 8 juli 2016, diende over te gaan tot een hernieuwde 

beoordeling of het ingeroepen privéleven ten onrechte niet of onvoldoende in rekening werd gebracht.  

 

Er blijkt verder niet dat verzoekster, wat het ingeroepen privéleven betreft, dienstig kan verwijzen naar 

rechtspraak van het EHRM inzake gevestigde vreemdelingen, nu zij niet als dusdanig is te beschouwen. 

Het verblijf van verzoekster in België was steeds als illegaal dan wel precair te beschouwen. Dit 

gegeven kan haar niet ten volle worden tegengeworpen gelet op haar minderjarigheid ten tijde van de 

komst naar België, doch dit maakt nog niet dat haar situatie vergelijkbaar is met deze van gevestigde 

vreemdelingen. In de situatie van een verblijf dat steeds als illegaal dan wel precair is te beschouwen 

dienen uitzonderlijke omstandigheden voorhanden te zijn opdat er sprake kan zijn van een positieve 

verplichting in het kader van artikel 8 van het EVRM. In dit verband stelt de Raad nog vast dat, voor 

zover alsnog een beschermenswaardig privéleven kan worden aangenomen, verzoekster tot haar 

veertien jaar in haar herkomstland heeft verbleven. Aldus kan worden aangenomen dat zij een zekere 

vertrouwdheid heeft met de leefomgeving en - gewoonten aldaar. Zij geeft verder zelf aan zeer goed 

Russisch en Tsjetsjeens te spreken. Verder kan de commissaris-generaal worden bijgetreden dat niet 

blijkt dat verzoeksters ingeroepen verwestersing haar verhindert terug te keren naar haar herkomstland, 

dat zij zelf aangaf in principe ook geneeskunde te kunnen studeren in haar herkomstland, zij een goed 

contact met haar familie onderhoudt vanuit België en, onder meer gelet op het gegeven dat ook haar 

vrouwelijke familieleden een beroep hebben, kan worden aangenomen dat zij in haar herkomstland 

bepaalde persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden heeft. Verzoekster toont niet concreet aan dat – zelfs 

rekening houdende met het gegeven dat zij op veertienjarige leeftijd naar België is gekomen en dus 

tijdens haar minderjarigheid – de door haar in België opgebouwde contacten een zodanige intensiteit 

hebben dat een verbreking hiervan als een schending van artikel 8 van het EVRM zou moeten worden 

beschouwd en al zeker niet dat niet in redelijkheid van haar zou kunnen worden verwacht dat zij haar 

privéleven verderzet in haar herkomstland. In dit verband herhaalt de Raad dat kan worden 

aangenomen dat verzoekster er de taal en gewoonten kent, zij er nog een groot familienetwerk heeft en 

geen aanwijzingen voorliggen dat zij aldaar eventueel beoogde hogere studies niet kan aanvatten. In 

het kader van haar gehoor op het commissariaat-generaal gaf verzoekster wezenlijk ook aan dat zij een 

heel goede band heeft met haar ouders, die eveneens het Belgische grondgebied dienen te verlaten, en 

in de toekomst dicht bij hen wil blijven. In dergelijke omstandigheden kan de Raad in geen geval een 

disproportionaliteit tussen het algemene belang en verzoeksters belangen vaststellen. 

 

De Raad benadrukt dat artikel 8 van het EVRM geen formele motiveringsplicht inhoudt maar dat de 

Raad als annulatierechter wel dient na te gaan of verweerder op kennelijk onredelijke wijze of in strijd 

met de voorhanden zijnde feitelijke gegevens van de zaak tot zijn beslissing is gekomen. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen kan ook nagaan of aan de toepassingsvoorwaarden voor artikel 8 van het 

EVRM is voldaan (RvS 23 februari 2016, nr. 11.808 van (c)). Verzoekster maakt geen schending van 

artikel 8 van het EVRM aannemelijk. 

 

2.2.2. Artikel 7 van het Handvest bepaalt als volgt: 

 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en 

zijn communicatie.” 

 

Aangezien artikel 7 van het Handvest rechten bevat die overeenstemmen met die welke worden 

gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM en dus aan artikel 7 van het Handvest dezelfde inhoud en 

reikwijdte dient te worden toegekend als aan artikel 8, eerste lid van het EVRM, zoals uitgelegd in de 

rechtspraak van het EHRM (HvJ 5 oktober 2010, C400/10; HvJ 15 november 2011, C-256/11, Dereci), 

kan ook een schending van artikel 7 van het Handvest niet worden aangenomen. 

 

2.2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door artikel 62 van de Vreemdelingen-

wet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een 

beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid 

deze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 
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en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 

110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven 

aangeeft waarop deze is gesteund. Zo wordt in de motivering van de bestreden beslissing verwezen 

naar de toepasselijke rechtsregels, namelijk artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en artikel 

75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Tevens bevat de beslissing een motivering 

in feite, met name dat aan verzoekster bevel wordt gegeven om binnen dertig dagen het grondgebied te 

verlaten gelet op de beslissing van de commissaris-generaal van 8 juli 2016 en nu zij niet in het bezit is 

van een geldig paspoort met geldig visum.  

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt niet in dat de beslissende administratieve overheid de 

motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwe-

gingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, 

dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren is gemotiveerd 

(RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

Verzoekster betoogt dat in de bestreden beslissing ten onrechte geen motivering kan worden gelezen 

inzake een doorgevoerde belangenafweging in het licht van haar recht op eerbiediging van het privé- en 

gezinsleven dat zij in België heeft opgebouwd. Zij stelt dat artikel 8 van het EVRM geen motiverings-

plicht inhoudt, doch een dergelijke plicht wel volgt uit artikel 62 van de Vreemdelingenwet en artikel 3 

van de wet van 29 juli 1991.  

 

Zoals verzoekster zelf aangeeft, houdt artikel 8 van het EVRM op zich geen formele motiveringsplicht in 

(RvS 23 februari 2016, nr. 11.808 van (c)). De Raad merkt vervolgens op dat de thans bestreden 

beslissing niet kan worden beschouwd als een beslissing die een inmenging in dan wel een gebrek aan 

eerbiediging van het gezinsleven betreft die kan worden toegerekend aan de Belgische Staat, nu de 

verschillende gezinsleden onder bevel staan om het grondgebied te verlaten en verzoekster niet 

aangeeft dat er sprake is van hinderpalen om het gezinsleven in het herkomstland verder te zetten. De 

Raad herhaalt dat in deze situatie niet blijkt dat verweerder nog diende over te gaan tot een 

belangenafweging, en aldus in geen geval een formele motivering omtrent een doorgevoerde 

belangenafweging zich opdrong. Waar verzoekster in de bestreden beslissing een motivering omtrent 

een doorgevoerde belangenafweging inzake haar privéleven wenste terug te vinden, herhaalt de Raad 

allereerst dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij ten tijde van het nemen van de bestreden 

beslissing nog een verdere scholing volgde in België en zij daarnaast – door er zich toe te beperken op 

bijzonder algemene wijze te stellen dat het centrum van haar belangen zich in België bevindt – evenmin 

aannemelijk maakt dat de door haar in België opgebouwde sociale banden van een zodanige intensiteit 

zijn dat deze onder de bescherming kunnen vallen van artikel 8 van het EVRM. Aldus maakt zij niet 

aannemelijk dat enige belangenafweging, laat staan enige motivering hieromtrent, zich opdrong. 

Bovendien gaat verzoekster voorbij aan de verwijzing in de motivering van de bestreden beslissing naar 

de beslissing van de commissaris-generaal van 8 juli 2016 waarin deze reeds inging op het door 

verzoekster aangebrachte argument dat zij na zeven jaar in België te hebben gewoond niet meer naar 

Tsjetsjenië terug kan omdat zij zich niet meer zou kunnen aanpassen aan de geldende waarden en 

normen in het land. Hierbij oordeelde de commissaris-generaal onder meer dat niet blijkt dat verzoekster 

dermate is verwesterd dat zij zich niet meer zou kunnen houden aan de wetten, regels en gebruiken in 

Tsjetsjenië, dat kan worden aangenomen dat zij haar studies ook daar kan voorzetten en zij er bepaalde 

persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden heeft en er nog een goed contact is met de familie in 

Tsjetsjenië. Een belangrijk aspect in het kader van artikel 8 van het EVRM - met name of verzoekster na 

een verblijf van meerdere jaren in België nog in redelijkheid haar privéleven kan verderzetten in haar 

herkomstland - lag aldus reeds voor bij de commissaris-generaal die in dit verband bepaalde 

vaststellingen deed en er kan worden aangenomen dat verweerder door uitdrukkelijk naar deze 

beslissing te verwijzen ook heeft verwezen naar de daarin gedane vaststellingen. Wezenlijk kan 

verzoekster aldus ook niet worden gevolgd waar zij voorhoudt als zou op basis van de motivering van 

de bestreden beslissing op geen enkele wijze enig concreet en nauwgezet onderzoek blijken naar haar 

belangen. Verzoekster had kennis van de concrete vaststellingen die de commissaris-generaal reeds 

deed in zijn beslissing inzake haar argument dat zij omwille van haar verblijf sinds zeven jaar in België 
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en haar ‘verwestersing’ niet langer zou kunnen terugkeren naar haar herkomstland. Het gegeven dat de 

beoordeling in het kader van de asielaanvraag kadert binnen de vraag of internationale bescherming 

noodzakelijk is, hetgeen dient te worden onderscheiden van het onderzoek in het kader van artikel 8 van 

het EVRM, doet geen afbreuk aan de concrete vaststellingen van de commissaris-generaal die maken 

dat niet blijkt dat er ernstige of onoverkomelijke hinderpalen zijn voor verzoekster om het privéleven in 

haar herkomstland verder te zetten. Daarenboven herhaalt de Raad dat verweerder in zijn beslissing 

van 8 februari 2013 ook reeds oordeelde dat verzoekster en haar gezinsleden, indien zij tot een verblijf 

in het Rijk wensen te worden gemachtigd omwille van hun integratie, hiertoe een verblijfsaanvraag 

dienen in te dienen vanuit het herkomstland en dat elementen van integratie niet verhinderen dat men 

terugkeert naar het herkomstland om van daaruit de aanvraag in te dienen. Aldus kan verzoekster niet 

voorhouden geen enkele kennis te hebben van de redenen dat haar ingeroepen privéleven een 

terugkeer naar het herkomstland niet verhindert. Ook in het licht van deze eerdere beoordelingen blijkt 

niet dat in de motivering van de thans bestreden beslissing nog een specifieke belangenafweging zich 

opdrong. Verzoekster maakt, waar zij er zich thans toe beperkt op algemene wijze te wijzen op haar 

integratie in België zonder aan te geven op welke wijze aldus een miskenning van artikel 8 van het 

EVRM zou voorliggen, niet aannemelijk dat verweerder in casu niet kon volstaan met een verwijzing 

naar de beslissing van de commissaris-generaal van 8 juli 2016 waarin reeds werd ingegaan op haar 

argument dat zij gelet op haar zevenjarig verblijf in België niet kan terugkeren naar haar herkomstland 

en wiens concrete vaststellingen maken dat niet blijkt dat er ernstige of onoverkomelijke hinderpalen zijn 

voor verzoekster om het privéleven in haar herkomstland verder te zetten. 

    

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt de voorziene motivering haar niet in staat stelt te begrijpen 

op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

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

nr. 105.103). 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

2.2.4. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 

van het EVRM en artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag. Deze bepaling vormt de omzetting van 

artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 

van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de 

Terugkeerrichtlijn) en dient richtlijnconform te worden toegepast.  

 

Uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kan slechts worden afgeleid dat verweerder bij het nemen 

van een verwijderingsbeslissing rekening dient te houden met welbepaalde fundamentele rechten, met 

name het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven, en de gezondheidstoestand van de 

betrokken vreemdeling.  

 

Wat het ingeroepen gezins- en familieleven in België betreft, dringt de vaststelling zich op dat 

verzoekster niet aannemelijk maakt dat de bestreden beslissing tot doel of gevolg heeft dat de gezins- of 

familieleden van elkaar zullen worden gescheiden. Verzoekster brengt geen concrete hinderpalen aan 

die maken dat het gezins- of familieleven enkel in België en niet langer in het herkomstland mogelijk zou 

zijn. In het verleden ingeroepen hinderpalen in dit verband werden in het kader van eerdere beslissingen 

reeds in rekening gebracht. Er blijkt aldus niet dat enige inmenging in of enig gebrek aan eerbiediging 

van het recht op gezinsleven kan worden toegerekend aan verweerder. Het EVRM omvat geen recht 

voor een gezin om de plaats te kiezen waar zij hun gezinsleven wensen uit te bouwen (EHRM 9 oktober 

2003, Slivenko / Litouwen). Door verzoekster - wiens ouders reeds onder bevel stonden om het 

grondgebied te verlaten - ook bevel te geven om het grondgebied te verlaten, kan worden aangenomen 

dat verweerder het gezinsleven heeft gerespecteerd en heeft opgetreden ter vrijwaring van de eenheid 

van het gezin. Er blijkt niet dat verweerder enig aspect van de gezinsband ten onrechte niet in rekening 

heeft genomen of ten onrechte geen belangenafweging meer doorvoerde. Een schending van artikel 8 

van het EVRM blijkt geenszins. Er blijkt, in het licht van hetgeen voorafgaat, niet dat verzoekster zich op 
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artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kan beroepen om te stellen dat er geen rekening werd 

gehouden met haar gezinsleven.  

 

Verzoekster geeft verder niet aan kinderen te hebben in België. Ook geeft zij niet aan zelf enig 

gezondheidsprobleem te hebben. 

 

In artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kan verder niet worden gelezen dat verweerder bij het nemen 

van een verwijderingsbeslissing rekening dient te houden met het privéleven van de betrokken 

vreemdeling. Uit deze bepaling blijkt enkel dat rekening dient te worden gehouden met het hoger belang 

van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. 

 

Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

2.2.5. Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekster 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 Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten  

 

Verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient 

te worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig april tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


