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 nr. 194 912 van 13 november 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. TIMMERS 

Verbindingsweg 28 

3520 ZONHOVEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 24 juni 2017 heeft 

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

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

Vereenvoudiging van 22 mei 2017, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 onontvankelijk wordt verklaard en tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 27 juni 2017 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

4 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat L. TIMMERS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, treedt op 16 augustus 2013 in Nigeria in het 

huwelijk met een tot onbeperkt verblijf in het Rijk gemachtigde vreemdeling van Nigeriaanse 

nationaliteit. 
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Op 30 december 2013 dient verzoeker een aanvraag in voor een visum gezinshereniging type D in 

functie van zijn echtgenote. Op 8 mei 2014 wordt dit visum geweigerd. Bij arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 182 134 van 14 februari 2017 wordt het beroep tegen 

deze beslissing verworpen. 

 

Op 28 augustus 2016 komt verzoeker België binnen in het bezit van een Schengenvisum type C. 

Verzoeker is tevens in het bezit van een verblijfskaart van het Verenigd Koninkrijk geldig tot 30 januari 

2017. Verzoekers verblijf wordt toegestaan tot 25 november 2016. 

 

Op 13 oktober 2016 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van de 

artikelen 10 en 12bis van de vreemdelingenwet.  Op 7 november 2016 neemt de gemachtigde van de 

burgemeester van Hasselt de beslissing tot niet-inoverwegingname van een aanvraag voor een 

toelating tot verblijf (bijlage 15ter). 

 

Op 23 december 2016 dient verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

de artikelen 10 en 12bis van de vreemdelingenwet. Op 9 januari 2017 neemt de gemachtigde van de 

burgemeester van Hasselt de beslissing tot niet-inoverwegingname van een aanvraag voor een 

toelating tot verblijf (bijlage 15ter). Tegen deze beslissing dient verzoeker een annulatieberoep in bij de 

Raad die bij arrest nr. 182 134 van 14 februari 2017 het beroep verwerpt.  

 

Op 7 maart 2017 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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 (hierna: de vreemdelingenwet). Op 22 mei 2017 

verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag onontvankelijk, aan verzoeker ter kennis 

gebracht op 26 mei 2017. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 07.03.2017 werd 

ingediend door : 

 

U., O. W. (R.R.: …) 

nationaliteit: Nigeria 

geboren te LAGOS op (…)1976 

adres: (…) 

 

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. 

 

Betrokkene kwam in België aan op 28.08.2016 voorzien van een Duits visum voor de Schengenstaten, 

waarbij zijn verblijf was toegestaan tot 25.11.2016. Betrokkene diende een eerste aanvraag 

gezinshereniging in op 03.10.2016, op basis van zijn huwelijk te Nigeria met een verblijfsgerechtigde 

vreemdelinge. Deze aanvraag werd echter negatief afgesloten op datum van 28.10.2016 waarbij 

betrokkene een bevel om het grondgebied te verlaten betekende op 16.11.2016. Een tweede aanvraag 

gezinshereniging werd eveneens negatief afgesloten op 30.12.2016 waarbij betrokkene een bevel om 

het grondgebied te verlaten betekende op 09.01.2017. Betrokkene koos er echter voor om geen gevolg 

te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België.  

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat zijn visumaanvraag, ingediend op 30.12.2013, bij de Belgische 

ambassade in Nigeria, nog steeds openstaat en dat dit een flagrante schending is van de redelijke 

termijn voor het bekomen van een antwoord op een visumaanvraag. Echter, uit het administratief 

dossier van betrokkene blijkt dat deze visumaanvraag negatief werd afgesloten op datum van 

08.05.2014, dus net iets meer dan vier maanden na de aanvraag. Het ingediende beroep bij de Raad 
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voor Vreemdelingenbetwistingen is niet opschortend en staat een eventuele uitvoeringsmaatregel dan 

ook niet in de weg. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene ipso facto 

geen recht op verblijf (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000).  

Betrokkene stelt in dit kader dat er geen garanties gegegeven kunnen worden dat een nieuwe 

visumaanvraag binnen de vooropgestelde termijn behandeld zal worden. Echter, zoals hierboven reeds 

aangegeven was de behandelingsperiode voor zijn visumaanvraag net iets meer dan vier maanden. Dit 

is ruim onder de voorziene termijn van zes maanden. De raadsman van betrokkene verwijst naar een 

behandelingstermijn van 2-4 weken volgens de website van de FOD Binnenlandse Zaken. Echter, de 

website van de FOD Binnenlandse Zaken stelt duidelijk dat de behandelingstermijn zes maanden is. 

Sinds 08.07.2016 is deze behandelingstermijn verhoogt naar negen maanden. We stellen dus vast dat 

de visumaanvraag van betrokkene ruim binnen de voorziene tijdspanne is behandeld. De bewering van 

betrokkene kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid daar uit zijn vorige 

visumaanvraag duidelijk blijkt dat deze binnen de vooropgestelde termijn behandeld worden.  

 

Betrokkene verklaart dat hij een relatie heeft met mevrouw U. A. D. (R.R. …), die over verblijfsrecht 

beschikt in België en waarmee hij op 16.08.2013 in het huwelijk trad.. Echter toont hij niet aan waarom 

dit een buitengewone omstandigheid vormt waardoor hij niet naar zijn land van herkomst kan 

terugkeren. De verplichting om de aanvraag tot machtiging tot verblijf in te dienen via de gewone 

procedure betekent een tijdelijke scheiding en brengt geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met 

zich mee. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat om verblijfsrecht te verkrijgen op basis van 

deze relatie, betrokkene zich dient te beroepen op de geijkte procedure van artikel 10 van de wet van 

15.12.1980, in te dienen bij de Belgische diplomatieke post in het land van herkomst. De terugkeer naar 

het land van herkomst is slechts tijdelijk. Er dient verder op gewezen te worden dat gezinshereniging 

een recht is: indien hij voldoet aan de wettelijke voorschriften wordt zijn recht automatisch erkend. We 

merken op dat uit het administratief dossier blijkt dat hij reeds een dergelijke aanvraag indiende op 

datum van 31.12.2013 die echter geweigerd werd op 08.05.2014. Eenmaal in België aangekomen deed 

betrokkene tweemaal een aanvraag gezinshereniging die beiden geweigerd werden en gepaard gingen 

met een bevel om het grondgebied te verlaten. We merken op dat het artikel 9bis niet beschouwd kan 

worden als een soort ‘vervanging’ voor het artikel 10 van de wet van 15.12.1980, nadat deze aanvraag 

tot driemaal toe werd afgewezen. Dat betrokkene zou voldoen aan de voorwaarden voor 

gezinshereniging doet dan ook niet ter zake in het kader van huidige aanvraag 9bis.  

 

Ook het feit dat zijn echtgenote momenteel zwanger is waarbij de bevalling voorzien is voor 13.08.2017, 

vormt geen buitengewone omstandigheid waardoor betrokkene niet naar zijn land van herkomst kan 

terugkeren om daar de aanvraag tot machtiging tot verblijf in te dienen. We stellen vast dat betrokkene 

de verwantschap niet bewijst met zijn ongeboren kind daar hij geen bewijzen voorlegt van de erkenning 

van dit ongeboren kind. Een loutere verklaring kan niet volstaan om aanvaard te worden als bewijs van 

verwantschap.  

 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 

van het recht op een gezins- of privéleven. In zijn arrest dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 

een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 

22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). De 

verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties 

maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te 

herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van 

art. 8.  

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat zijn echtgenote vanaf 06.09.2017 in aanmerking zal komen 

om een nationaliteitsverklaring af te leggen en dat hij, zodra zijn echtgenote de Belgische nationaliteit 

zal hebben, geen visum gezinshereniging meer nodig heeft, dienen we op te merken dat betrokkene 

hier ver op de feiten vooruitloopt en uitgaat van een toekomstige hypothetische situatie. Bij de 

behandeling van huidig verzoekschrift wordt enkel rekening gehouden met de feitelijk en actuele 

situatie. Zijn echtgenote heeft op heden nog steeds de Nigeriaanse nationaliteit en niet de Belgische. 

Het feit dat zijn echtgenote in de toekomst misschien de Belgische nationaliteit zal verwerven, kan dan 

ook niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid in het kader van huidige aanvraag 9bis.  
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Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen gevaar vormt voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid en dat hij een ‘police certificate for immigration purposes’ voorlegt, 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.” 

 

Op 22 mei 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens een bevel om het grondgebied 

te verlaten, aan verzoeker ter kennis gebracht op 26 mei 2017. Dit is de tweede bestreden beslissing 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

 “Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

De heer: 

 

Naam, voornaam: U., O. W. 

geboortedatum: (…)1976 

geboorteplaats: LAGOS 

nationaliteit: Nigeria 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 Verzoeker voert de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor 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). 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

  

“1. 

Art. 8 EVRM handelt over het Recht op eerbiediging van het privé gezins- en familieleven. 

2. 

De bestreden beslissing schendt het recht dat gewaarborgd wordt door art. 8 EVRM, op meerdere 

manieren. 

 

In de eerste plaats doordat het geen rekening houdt met de buitengewone omstandigheden die 

verzoeker ertoe genoopt hebben om de verblijfsvergunning in België aan te vragen. 

 

Verzoeker verwijst op dit punt naar hetgeen hij uiteen heeft gezet in het verzoek 9bis: 

 

Verzoeker doet beroep op de uitzonderingsprocedure en wenst zijn aanvraag in te dienen bij de 

burgemeester van zijn verblijfplaats. Immers; uit de volgende punten zal ten overvloede blijken dat het 

voor verzoeker onmogelijk is om terug te keren naar zijn land van herkomst om, via de normale 

procédure, de machtiging te vragen. 
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• Zoals gezegd heeft verzoeker reeds in 2013 een verzoek tot gezinshereniging gericht aan de 

Belgische consulaire diensten in Nigeria. Slechts op 08.05.2014 werd er een niet- gemotiveerde 

negatieve beslissing genomen die pas op 02.07.2014 aan verzoeker ter kennis werd gebracht. 

Tegen deze beslissing werd tijdig beroep aangetekend bij de RW (CŒ159 215). Op het moment van de 

redactie van deze akte is er nog steeds geen uitspraak van de RW. Ondertussen zijn er echter meer 

dan 3 jaar verstreken sinds de visumaanvraag van verzoeker! Dit is een flagrante schending van de 

redelijke termijn voor het bekomen van een antwoord op een visumaanvraag. (Op de website van de 

FOD Binnenlandse zaken schermt men zelfs met een behandelingstermijn van 2-4 weken.) 

 

Mogelijks komt er hangende dit verzoek nog een uitspraak van de RW, doch de verwachting die hier 

wordt geschept door deze lange termijn maakt het voor verzoeker de facto onmogelijk om de 

visumaanvraag vanuit Nigeria aan te vragen. Er kunnen verzoeker geen garanties worden gegeven dat 

een nieuwe visumaanvraag vanuit Nigeria binnen de vooropgestelde termijnen zal worden behandeld. 

 

Dit is niet enkel een de facto onmogelijkheid, maar het is ook een administratieve onmogelijkheid om via 

de normale weg een visum te bekomen in Nigeria. 

 

• Bovendien is het voor verzoeker; niet alleen vanwege het hierboven genoemde, in de huidige 

omstandigheden onmogelijk om naar Nigeria af te reizen om daar een visumaanvraag te doen. 

Verzoeker en zijn echtgenote zijn momenteel in verwachting met een vermoedelijke bevallingsdatum op 

13.08.2017. 

Gelet op het bovenstaande is het momenteel onmogelijk om naar Nigeria af te reizen om een 

visumaanvraag te doen. Verzoeker zou dan immers zijn echtgenote niet meer kunnen bijstaan tijdens de 

zwangerschap. Bovendien is het risico vrij groot dat een nieuwe visumaanvraag vanuit Nigeria niet tijdig 

positief beantwoord zal worden, waardoor verzoeker de geboorte van zijn kind zal missen en mogelijk 

ook de eerste levensjaren. 

Dit zou een schending uitmaken van artikel 8 EVRM dat het gezinsleven beschermt. 

 

Bovendien stelt verzoeker vast dat ook de verzoeken cfr. art. 10 van de Vreemdelingenwet voorlopig 

geen soelaas brengen, zodat een beroep op de regularisatieprocedure van art. 9bis Vreemdelingenwet 

de enige mogelijkheid is om zijn gezinsleven op een normale manier te leiden. 

 

3. 

De administratie wijst de buitengewone omstandigheden af omdat zij van mening is dat het feit dat de 

echtgenote van verzoeker zwanger is, met een vermoedelijke bevallingsdatum op 13.08.2017 voor 

verzoeker een onvoldoende reden is om van buitengewone omstandigheden te spreken aangezien er 

slechts een behandelingstermijn van maximum 6 maanden voorzien is voor de afhandeling van een 

visumaanvraag. 

 

4. 

De bestreden beslissing gaat daarbij voorbij aan de werkelijkheid zoals ook voor een deel geschetst in 

de aanvraag 9bis dd. 22.06.2017 en hierboven reeds aangehaald. 

 

In casu heeft verzoeker in december 2013 een eerste aanvraag ingediend in het land van herkomst, 

waarop op 08.05.2014 een negatieve beslissing werd afgeleverd. Verzoeker heeft hiertegen beroep 

aangetekend bij de RvV, doch een uitspraak Net heel erg lang op zich wachten, zodat verzoeker pas 

jaren later iets kon vernemen over zijn visumaanvraag. 

  

Bovendien blijkt uit de praktijk dat visumaanvragen die tot doel hebben om een gezin te herenigen 

conséquent door de administratie worden afgewezen. 

 

In die optiek was/is het voor verzoeker dan ook geen optie om terug te keren naar zijn land van 

herkomst. 

 

Gelet op het beleid van de administratie om dergelijke verzoeken d'office af te wijzen, keek verzoeker 

weer aan tegen een lange beroepsprocedure voor de Raad. Doch zelfs in het beste geval, indien de 

administratie toch het visumverzoek zou inwilligen, zou verzoeker zijn echtgenote niet kunnen bijstaan 

tijdens de zwangerschap en ook niet bij de bevalling. 

 

Dit maakt op zich een schending uit van het gewaarborgd gezinsleven (art. 8 EVRM) niet alleen van 

verzoeker, maar ook van diens echtgenote en zelfs van hun ongeboren kind. 
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Verzoeker wijst in dit verband naar het Arrest Jeunesse tegen Nederland van het EHRM dd. 03.10.2014. 

Men dient in casu ook rekening te houden met de rechten van het kind. De echtgenote van verzoeker 

heeft een onbeperkt verblijfsrecht in België en ook haar economische en sociale belangen bevinden zich 

in België. Het ongeboren kind zal dus logischerwijze in België geboren worden, opgroeien en zijn/haar 

belangen hebben. Het is dus eveneens in het belang van het ongeboren kind dat het kan opgroeien in 

aanwezigheid van de vader, zijnde verzoeker. 

 

Bovendien stelt het Arrest Jeunesse dat er ook over de proportionaliteit van een uitwijzing moet 

nagedacht worden. In casu heeft de echtgenote van verzoeker een onbeperkt verblijfsrecht in België en 

zal zij in september van 2017 de Belgische nationaliteit aanvragen. Zij voldoet reeds aan al de 

voorwaarden, doch slechts in september 2017 zal zij aan het vereiste voldoen van 5 jaar onafgebroken 

bewijs in België. Op het moment dat de echtgenote van verzoeker de Belgische nationaliteit heeft 

bekomen, zal verzoeker, in principe, wel zonder enig probleem een verblijfsrecht verkrijgen in België. 

 

Het is dan ook buiten elke proportie om verzoeker thans te verwijderen van het grondgebied rekening 

houdend met zowel art. 8 EVRM als het gegeven dat zijn echtgenote in september 2017 de Belgische 

nationaliteit zal aanvragen. 

 

Verzoeker verwijst tevens naar de verschillende proceduremogelijkheden die hij reeds heeft aangewend 

om met zijn echtgenote en hun ongeboren kind te kunnen samenleven zoals opgesomd in het 

verzoekschrift 9bis. Tot op heden echter zonder succes. 

 

5. 

Voor het overige is er voldaan aan al de voorwaarden om een verlengd verblijf te bekomen in België, 

zoals ook met de nodige stukken aangetoond werd in het verzoek cfr. art. 9bis: 

  

• Verzoeker toont aan dat hij gehuwd is met Mevrouw A. D. O. (de referentiepersoon) die een 

onbeperkt verblijfsrecht heeft in België sedert 08.08.2013 

• Zowel verzoeker als de referentiepersoon zijn ouder dan 21 jaar 

• De referentiepersoon beschikt over voldoende stabiele en toereikende bestaansmiddelen. Zij 

combineert momenteel drie vaste (deeltijdse) arbeidscontracten waardoor zij een maandelijks netto-

inkomen heeft van 487,06 Euro + 625,79 Euro + 501,51 Euro = 1.614,36 Euro. Ook de inwonende 

moeder van de referentiepersoon heeft een inkomen, zij geniet een inkomen uit pensioen van 1.064,66 

Euro per maand. Daarnaast is zij ook nog tewerkgesteld als thuishulp», hetgeen haar maandelijks een 

klein extraatje bezorgt. 

• Verzoeker, de referentiepersoon en diens moeder beschikken over voldoende huisvesting. 

• Verzoeker wordt gedekt door de ziekteverzekering van de referentiepersoon 

• Verzoeker werd medisch gecontroleerd en werd gezond bevonden 

• Verzoeker brengt stukken bij waaruit blijkt dat hij geen gevaar vormt voor de openbare orde of de 

veiligheid 

• Verzoeker heeft thans bovendien tot 2x toe de administratieve kosten betaald om in Hasselt 

geregistreerd te kunnen worden (hetgeen hem telkens geweigerd werd). De betaling van een 

administratieve bijdrage is dan ook geen probleem. 

 

6. 

Het middel is bijgevolg ernstig zowel wat betreft de ontvankelijkheid van de 9bis als voor het bevel om 

het grondgebied te verlaten.” 

 

2.2 Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij betoogt dat verweerder geen rekening heeft gehouden 

met de aangehaalde buitengewone omstandigheden in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf. 

Verweerder motiveert immers over de visumaanvraag het volgende:  “Betrokkene beroept zich op het 

feit dat zijn visumaanvraag, ingediend op 30.12.2013, bij de Belgische ambassade in Nigeria, nog 

steeds openstaat en dat dit een flagrante schending is van de redelijke termijn voor het bekomen van 

een antwoord op een visumaanvraag. Echter, uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat 

deze visumaanvraag negatief werd afgesloten op datum van 08.05.2014, dus net iets meer dan vier 

maanden na de aanvraag. Het ingediende beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet 

opschortend en staat een eventuele uitvoeringsmaatregel dan ook niet in de weg. Het feit dat er een 

zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf (Raad van State, 

arrest nr 89980 van 02.10.2000). Betrokkene stelt in dit kader dat er geen garanties gegeven kunnen 

worden dat een nieuwe visumaanvraag binnen de vooropgestelde termijn behandeld zal worden. 
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Echter, zoals hierboven reeds aangegeven was de behandelingsperiode voor zijn visumaanvraag net 

iets meer dan vier maanden. Dit is ruim onder de voorziene termijn van zes maanden. De raadsman van 

betrokkene verwijst naar een behandelingstermijn van 2-4 weken volgens de website van de FOD 

Binnenlandse Zaken. Echter, de website van de FOD Binnenlandse Zaken stelt duidelijk dat de 

behandelingstermijn zes maanden is. Sinds 08.07.2016 is deze behandelingstermijn verhoogt naar 

negen maanden. We stellen dus vast dat de visumaanvraag van betrokkene ruim binnen de voorziene 

tijdspanne is behandeld. De bewering van betrokkene kan dan ook niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid daar uit zijn vorige visumaanvraag duidelijk blijkt dat deze binnen de 

vooropgestelde termijn behandeld worden.” Uit de stukken van het dossier blijkt dat de visumaanvraag 

gezinshereniging werd geweigerd omdat niet aan sommige van de voorwaarden voor een 

gezinshereniging werd voldaan. Het beroep tegen deze visumweigering werd verworpen bij arrest van 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 182 134 van 14 februari 2017, zodat deze beslissing 

inmiddels definitief is. Het annulatieberoep tegen de visumweigering is geen schorsend/hoger beroep 

zodat verzoeker verkeerdelijk uitgaat van een termijn van meer dan drie jaar sinds de aanvraag van het 

visum. Zoals verweerder terecht stelt in de bestreden beslissing heeft het antwoord op de 

visumaanvraag net iets meer dan vier maanden op zich laten wachten en bijgevolg ruim onder de 

voorziene termijn van zes maanden.  

 

Verzoeker betoogt verder dat hij onmogelijk een nieuwe visum kan aanvragen in Nigeria aangezien zijn 

echtgenote vermoedelijk zou bevallen op 13 augustus 2017. Verweerder motiveert in de bestreden 

beslissing dat de zwangerschap en de bevallingsdatum niet aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheden omdat verzoeker de verwantschap met zijn ongeboren kind niet heeft bewezen door 

het voorleggen van een erkenning van het ongeboren kind. Verzoeker betwist dit niet, laat staan dat hij 

dit motief weerlegt.  

  

Verzoeker stelt dat hij voorlopig geen beroep kan doen op de procedure gezinshereniging met 

toepassing van artikel 10 van de vreemdelingenwet zodat de enige mogelijkheid om een ‘normaal’ 

gezinsleven te leiden de toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet biedt. Verweerder 

motiveert in de bestreden beslissing evenwel terecht dat artikel 9bis van de vreemdelingenwet niet kan 

beschouwd worden als een soort vervanging voor artikel 10 van de vreemdelingenwet, nadat deze 

aanvraag tot driemaal toe werd afgewezen. Verzoeker kan niet zomaar de wettelijke voorwaarden voor 

gezinshereniging omzeilen met een aanvraag om machtiging tot verblijf en dan eisen dat hij niet dient te 

voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden bij een aanvraag gezinshereniging die vanuit België 

wordt ingediend en die wordt onderzocht overeenkomstig  artikel 26 van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 (in welk geval hij de voor zijn binnenkomst en verblijf vereiste documenten moet 

voorleggen die aantonen dat hij voldoet aan de in artikel 12bis, § 1, tweede lid, 1°, 2° of 4° van de wet 

bepaalde voorwaarden en de documenten die aantonen dat hij voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde 

voorwaarden).  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt wat 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.” 

 

Verzoeker wijst op zijn gezinsleven met zijn echtgenote en het (toen) ongeboren kind.  

 

Verweerder motiveert in de bestreden beslissing dat de verwantschap met zijn ongeboren kind niet werd 

bewezen. Verweerder motiveert in de beslissing met betrekking tot de opgeworpen buitengewone 

omstandigheden van zijn gezinsleven het volgende: “Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM 

betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan 

te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. In zijn 

arrest dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor Vreemdelingbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er 

verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster 

zou toelaten de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de 

vaste rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke 

scheiding om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een 
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schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; 

RvS 13 december 2005, nr. 152.639). De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het 

grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale 

relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8.” 

 

Thans is het kind geboren en wordt door verweerder een beschermenswaardig gezinsleven in de zin 

van artikel 8 van het EVRM niet betwist.  

 

De Raad herinnert er evenwel aan dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect 

voor het gezins- en privéleven niet absoluut is. De Verdragsstaten hebben het recht, op grond van een 

vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun verdragsverplichtingen, met inbegrip van 

het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren. Het EVRM 

waarborgt als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling om het grondgebied van een Staat 

waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De Verdragsstaten hebben in beginsel het recht om van 

vreemdelingen die een verblijfsrecht of verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, te vereisen dat 

zij een passende aanvraag indienen in het buitenland. Staten hebben derhalve in principe geen 

verplichting om vreemdelingen het resultaat van de behandeling van hun aanvraag op hun grondgebied 

te laten afwachten (EHRM 9 oktober 2012, nr. 3391/12, Djokaba Lambi vs. Nederland, par. 81 en EHRM 

3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 101). 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen verblijfsbeslissingen aanleiding geven tot een schending van 

het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder artikel 8 van het EVRM. Of 

daarvan daadwerkelijk sprake is, moet worden onderzocht in het licht van de vraag of de vreemdeling 

voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, dan wel of het gaat om 

een weigering van een voortgezet verblijf. 

 

Uit de gegevens van de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat het in casu een 

situatie van eerste toelating betreft, nu verzoeker geen bestaand verblijfsrecht of -machtiging in het Rijk 

wordt afgenomen, en hij op onregelmatige wijze in het Rijk verblijft. In deze stand van het geding is er 

dan ook geen sprake van inmenging in verzoekers gezinsleven. 

 

Aldus oordeelt het EHRM dat er geen toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM. 

 

In een situatie van eerste toelating moet eerder worden onderzocht of er een positieve verplichting is 

voor de Staat om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied toe te laten of te laten verblijven zodat 

hij zijn recht op eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en 

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

Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit 

geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een billijke 

afweging heeft gemaakt tussen de concurrerende belangen van het individu, enerzijds, en de 

samenleving, anderzijds. Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere 

beoordelingsmarge. 

 

De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 

betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 

37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal 

elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk 

worden verbroken, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid 

van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en 

effectief worden uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige 

elementen van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

 

Een ander belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin de 

betrokken personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen er toe leidt 

dat het voortbestaan van het gezins- en privéleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. 
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Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending 

van artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 

april 2014, Paposhvili/België, § 142). 

Waar minderjarige kinderen betrokken zijn, quod in casu, dient tevens in het kader van de 

belangenafweging die artikel 8 van het EVRM vereist, het hoger belang van deze kinderen in 

overweging te worden genomen. 

 

In de bestreden beslissing is wel degelijk rekening gehouden met het gezinsleven dat verzoeker heeft 

met zijn echtgenote en het toen nog ongeboren kind waar verweerder vaststelt dat verzoeker reeds een 

visumaanvraag voor gezinshereniging heeft ingediend op 13 december 2013 die werd geweigerd op 8 

mei 2014. In België heeft verzoeker tot tweemaal toe een aanvraag gezinshereniging ingediend die 

beiden werden geweigerd en gepaard gingen met een bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoeker 

dient evenwel te voldoen aan de wettelijke voorschriften van de gezinshereniging en indien hij voldoet, 

wordt zijn recht op gezinshereniging automatisch erkend. Thans tracht verzoeker zijn recht op 

gezinshereniging te bekomen via een aanvraag om machtiging tot tijdelijk verblijf evenwel stelt 

verweerder terecht dat verzoeker op een oneigenlijke wijze gebruik gemaakt van deze procedure ter 

vervanging van artikel 10 van de vreemdelingenwet.  

 

Verweerder wijst er tevens op dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst geen 

breuk van de familiale relaties betreft maar enkel een tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat 

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Verzoeker wees op de nakende 

bevallingsdatum, thans is het kind evenwel geboren en laat verzoeker na uiteen te zetten waarom hij 

niet tijdelijk kan terugkeren zodat hij zich kan beroepen op de geijkte procedure van artikel 10 van de 

vreemdelingenwet, in te dienen bij de Belgische diplomatieke post in zijn land van herkomst. Verzoeker 

meent dat een beslissing inzake de visumaanvraag lang op zich laat wachten, evenwel blijkt uit de 

stukken van het dossier dat de vorige visumaanvraag ruim binnen de zes maanden van de door de wet 

voorziene behandelingstermijn werd beantwoord. Verzoeker laat ook na aan te tonen dat zijn 

echtgenote en pasgeboren kind hem niet zouden kunnen vergezellen naar zijn land van herkomst, te 

meer nu zijn echtgenote tevens de Nigeriaanse nationaliteit heeft. Verzoeker wijst op de mogelijkheid 

van zijn echtgenote om vanaf 6 september 2017 de nationaliteitsverklaring af te leggen en dat zij weldra 

de Belgische nationaliteit zal hebben waardoor hij geen visum gezinshereniging meer nodig heeft. 

Verweerder stelt evenwel terecht dat verzoeker hier op de feiten vooruitloopt en uitgaat van een 

toekomstige hypothetische situatie. Er kan slechts rekening worden gehouden met de huidige feitelijke 

situatie. De Raad merkt nog op dat het gezinsleven met het thans geboren kind zich heeft ontwikkeld 

tijdens een periode dat verzoeker en zijn echtgenote wisten dat gezien de verblijfsstatus van verzoeker 

het onmiddellijk duidelijk was dat het voortzetten van dat gezinsleven op het Belgisch grondgebied een 

precair karakter zou kennen.  

 

In tegenstelling tot hetgeen verzoeker lijkt voor te houden, volgt uit de bestreden beslissing op zich niet 

dat het gezinsleven zal teloorgaan of dat verzoeker noodzakelijkerwijze wordt gescheiden van zijn kind 

en aldus ook alle contacten met zijn kind zal verliezen. Verweerder wijst er uitdrukkelijk op dat de 

verwijdering slechts tijdelijk is en in het licht van het voldaan zijn aan de wettelijke voorwaarden voor de 

gezinshereniging. In dit verband is het van belang na te gaan in welke mate er sprake is van concrete, 

ernstige hinderpalen voor een tijdelijke verderzetting van het gezinsleven in verzoekers land van 

herkomst of elders. De Raad benadrukt zo ook andermaal dat artikel 8 van het EVRM als dusdanig 

geen recht inhoudt om de plaats van de uitoefening van het gezinsleven vrij te kiezen. De Raad stelt 

vast dat verzoeker er zich in wezen toe beperkt te wijzen op het onbeperkt verblijfsrecht van zijn 

echtgenote en de geboorte van hun gezamenlijke kind. Aldus blijken evenwel geen concrete, ernstige 

hinderpalen voor een tijdelijke verderzetting van het gezinsleven in verzoekers land van herkomst of 

elders. Gelet op het gegeven dat het kind nog zeer jong is en nog niet schoolgaand, kan ook niet 

worden aangenomen dat dit kind een leeftijd heeft waarop het zich niet gemakkelijk zal kunnen 

aanpassen aan een wijziging van zijn leefsituatie. Verzoeker zelf brengt in dit verband niet het minste 

concrete element naar voor dat wijst op dergelijke onoverkomelijke hinderpalen. Enige noodzakelijke 

scheiding als gevolg van de bestreden beslissing wordt aldus ook niet aannemelijk gemaakt. Zelfs 

indien verzoeker en zijn echtgenote ervoor zouden kiezen dat de echtgenote met het kind in België zou 

blijven wonen, blijkt niet dat zij niet regelmatig verzoeker zullen kunnen bezoeken in het land van 

herkomst en kan verder worden aangenomen dat zij via de moderne communicatiemiddelen contacten 

met elkaar kunnen onderhouden. Er blijkt aldus niet dat er gelet op de belangen van dit kind alsnog 

dermate uitzonderlijke omstandigheden moeten worden weerhouden die alsnog wijzen op een 

disproportionele belangenafweging door het bestuur of een miskenning van artikel 8 van het EVRM 
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Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.3 In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het EVRM.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Schending van art. 3 EVRM - non-refoulement 

7. 

Een bijkomende onmogelijkheid om de visumaanvraag vanuit het land van herkomst in te dienen was/is 

te vinden in de veiligheidssituatie in Nigeria. 

 

Er geldt een negatief reisadvies voor 21 van de 37 staten in Nigeria. In die optiek zou het voor verzoeker 

erg gevaarlijk zijn om terug naar Nigeria te vliegen om daar zijn visumaanvraag te doen. 

 

8. 

Het non-refoulement beginsel van art. 3 EVRM zorgt er bovendien ook voor dat verzoeker niet kan 

uitgezet worden naar een land dat als onveilig beschouwd wordt. 

 

9. 

Het middel is bijgevolg ernstig zowel wat betreft de ontvankelijkheid van de 9bis als voor het bevel om 

het grondgebied te verlaten.” 

 

2.4 Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en het gedrag van de 

verzoeker (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218).  

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van 

bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met 

artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de 

persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie vaste rechtspraak EHRM 11 oktober 2011, nr. 

46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 96).  

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de Raad 

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het 

bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de 

verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht, 

rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan 

het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 

2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 

108 in fine). Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij 

betreft, oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het 

voldoende concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 

in fine).  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende 

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de 

verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 

praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 

28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de 

verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden 

onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit 

zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare 
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informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 

2008,Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

 

Het reisadvies waarnaar verzoeker verwijst, slaat niet op Nigeriaanse burgers, doch heeft slechts een 

algemene strekking en is bedoeld om een algemene situatieschets te geven voor bezoekers van het 

betrokken land (RvS 26 oktober 2007, nr. 176.206). Een negatief reisadvies, gericht aan toeristen die 

niet de nationaliteit bezitten van een land of die niet van een bepaalde regio in dit land afkomstig zijn, 

kan niet zonder meer worden doorgetrokken naar personen die wel deze nationaliteit hebben of van 

deze regio afkomstig zijn. Verzoeker kan niet overtuigen dat hij bij een terugkeer naar Nigeria waarbij hij 

vrij is zich te vestigen in een veilig gebied dreigt onderworpen te worden aan een behandeling strijdig 

met artikel 3 van het EVRM, te meer nu hij zelf bevestigt dat het negatief reisadvies enkel slaat op 21 

van 37 staten in Nigeria. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. 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 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 dertien november tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


