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 nr. 199 669 van 13 februari 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  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 Togolese nationaliteit te zijn en te handelen in eigen 

naam en als wettelijke vertegenwoordigster van haar minderjarige kinderen X en X, op 3 mei 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 19 februari 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 4 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 januari 

2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 1 april 2014 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer 

dan drie maanden op grond van artikel 9ter 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). 

 



  

 

RvV X - Pagina 2 van 6 

1.3. De verblijfsaanvraag van 1 april 2014 wordt op 18 december 2014 ontvankelijk verklaard, doch op 

17 februari 2015 door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) ongegrond verklaard.  

 

1.4. Op 20 oktober 2015 dient de verzoekende partij een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf 

van meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

1.5. Op 19 februari 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de 

verblijfsaanvraag van 20 oktober 2015 onontvankelijk wordt verklaard. De verzoekende partij stelt op 5 

mei 2016 een beroep in tegen deze beslissing. Dit beroep is bij de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen (hierna: de Raad) gekend onder het rolnummer 188 656. 

 

1.6. Eveneens op 19 februari 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing die op 5 april 2016 

aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“Mevrouw, 

Naam + voornaam: [T.D.D.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Togo 

+ minderjarige kinderen: 

[D.E.Y.], ° […] 

[D.E.A.], ° […] 

wordt het bevel gegeven 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, 

binnen 0 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 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. 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten op 14.05.2015. Betrokkene gaf geen 

gevolg aan dit bevel.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 3 en 13 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 de artikelen 7, 62 en 74/13 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de 

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het proportionaliteitsbeginsel.  

 

Zij verwoordt haar middel als volgt:  

 

“Het bestreden bevel werd genomen in uitvoering van art. 7. Art. 7 Vw. bepaalt dat de hogere 

rechtsnormen onverminderd gelden: 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven.” 
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Het feit dat verweerster een gebonden bevoegdheid zou hebben bij het afleveren van een bijlage 13 

wordt dus zonder meer getemperd en verweerster dient rekening te houden met hogere rechtsnormen. 

Verweerster is bij het afgeven van een bevel om het grondgebied te verlaten eveneens gehouden door 

art. 62 Vw. en de motiveringsverplichting eveneens volgende uit art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

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

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

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

Bovendien stelt art. 74/13 Vw. uitdrukkelijk dat verweerster rekening dient te houden met de persoonlijke 

elementen van het dossier bij ELKE verwijderingsmaatregel: 

“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.” 

(art. 74/13 Vw.) 

De bestreden beslissing van verweerster valt niet te verzoenen met deze wetsbepaling. Verzoekster 

wenst dan ook te wijzen op de rechtspraak van de Raad dewelke beaamt dat verweerster in het licht 

van art. 74/13 Vw. een individueel onderzoek MOET doen bij het nemen van een 

verwijderingsmaatregel (RvV 130 247, 26 september 2014). 

Verweerster kon moeilijk niet op de hoogte zijn van de gezondheidssituatie van verzoekster nu er nog 

een procedure hangende is rond de medische regularisatieaanvraag van verzoekster. 

Nergens in de bestreden beslissingen kan gelezen worden hoe deze bestreden beslissing rekening 

houdt met deze gezondheidstoestand waar verweerster kennis van heeft. 

Verzoekster kan via de huidige bestreden beslissing niet weten of, hoe en op welke manier rekening 

werd gehouden met zijn persoonlijke situatie nu elke motivering ter zake ontbreekt. 

Nochtans heeft verweerster evenzeer de plicht om zorgvuldig te handelen en met alle gegevens in het 

dossier rekening te houden, evenzeer dient de motivering hier ter zake om de bestreden beslissing te 

kunnen toetsen aan het redelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. 

Verweerster heeft echter een standaardbeslissing genomen die op gelijk wie zou kunnen van 

toepassing zijn. 

De bovenstaande rechtsregels worden in de bestreden beslissing dan ook zonder meer geschonden. 

Het diende immers aan verweerster bekend te zijn dat verzoekster op heden door haar 

gezondheidstoestand zou blootgesteld worden aan een schending van art. 3 EVRM bij terugkeer naar 

het herkomstland. 

Verzoekster heeft HIV en PTSD/depressieve stoornis (zie stuk 3). 

Er kan gelet op de onderstaande objectieve informatie niet verwacht worden van verzoekster dat zij zich 

naar het land van herkomst zou moeten begeven. 

Er is daar bijvoorbeeld slechts 1 psychiater aanwezig wat aantoont dat de nodige zorg niet beschikbaar 

is. 

“Sierra Leone was severely affected by the Ebola epidemic that spread across West Africa starting in 

March 2014, with at least 14,122 confirmed cases. More than 300 health workers were infected and the 

epidemic weakened an already fragile health care system, particularly for provision of maternal care. 

Concerns were raised about the lack of safe equipment and the working conditions for health workers. 

The state of emergency was extended in August 2015 for a year; some restrictions, such as the ban on 

public gatherings, were lifted. At the end of the outbreak, the President stated he would discuss ending 

the state of emergency with Parliament.” (stuk 4, Amnesty International Sierra Leona, 

http://www.ecoi.net/local_link/319838/445210_en.html) 

“Sierra Leone has very few mental health workers, a single psychiatrist, two psychiatric nurses, and a 

handful of social workers and counsellors. There is therefore a desperate need for more mental health 

workers in Sierra Leone. 

But the situation in Sierra Leone is exacerbated by the fact that it is extremely difficult to recruit students 

into psychiatry, which is frowned upon and stigmatised in all African countries. 

With a decade of one of the most brutal civil wars the world has ever seen and an Ebola outbreak, 

Sierra Leone is facing an unprecedented mental health crisis, with thousands of trauma cases across 

the country.” (stuk 5, Sierra Leone Telegraph, Mental Health the silent crisis in Sierra Leone, 9 oktober 

2015, http://www.thesierraleonetelegraph.com/?p=10566). 

"I only know of one Sierra Leone psychologist, and for me that is a challenge," Duncan said. 

"Professional counselors – we need more of them. We need more individuals to provide service with 

regards to issues of this kind." 

He added that there’s only one psychiatrist for the country’s 6 million people. With so many affected by 

Ebola, he said, it’s simply not enough.” 

http://www.ecoi.net/local_link/319838/445210_en.html
http://www.thesierraleonetelegraph.com/?p=10566
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(zie stuk 6, Voice of America, In Sierra Leone ebola fades put still impacts mental health care, augustus 

2015, http://www.voanews.com/content/in-sierra-leone-ebola-fades-but-still-impacts-mental-

health/2936540.html) 

Verzoekster is daarnaast van oordeel dat verweerster op huidig moment niet zomaar een bevel om het 

grondgebied te verlaten kon afgeven zonder hierbij een schending te maken van art. 13 EVRM. 

Verzoekster wijst hierbij immers op art. 3 EVRM j. 13 EVRM en de rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens waaruit kan afgeleid worden dat inzake een 9ter Vw. aanvraag dient te 

worden voorzien in een daadwerkelijk rechtsmiddel hetgeen dient in te houden dat het beroep van 

rechtswege schorsend dient te zijn. 

“Selon la Cour, si une telle construction peut en théorie se révéler efficace, en pratique, elle est 

difficilement opérationnelle et est trop complexe pour remplir lesexigences découlant de l’article 13 

combiné avec l’article 3 de disponibilité et d’accessibilité des recours en droit comme en pratique 

(Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 112, CEDH 1999-IV, M.S.S., précité, § 318, et I.M., précité, § 

150). Elle note en outre que si, dans l’hypothèse précitée (voir paragraphe 102 in fine), l’étranger ne 

retire pas son recours en annulation initial et ne le réintroduit pas, cette fois accompagné d’une 

demande de suspension ordinaire, le système préconisé par le Gouvernement peut mener à des 

situations dans lesquelles l’étranger n’est en fait protégé par un recours à effet suspensif ni durant la 

procédure contre l’ordre d’expulsion ni face à l’imminence d’un éloignement. C’est cette situation qui 

s’est produite en l’espèce, alors même que la requérante était conseillée par un avocat spécialisé. Eu 

égard à l’importance du droit protégé par l’article 3 et au caractère irréversible d’un éloignement, une 

telle situation est incompatible avec les exigences desdites dispositions de la Convention (voir, parmi 

d’autres,Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 66, CEDH 2007-II, M.S.S., précité, § 

293 et 388, Diallo c. République tchèque, no 20493/07, § 74, 23 juin 2011, Auad c. Bulgarie, no 

46390/10, § 120, 11 octobre 2011, Al Hanchi c. Bosnie-Herzégovine, no 48205/09, § 32, 15 novembre” 

(EHRM, SJ ctr. Belgique, 27 februari 2014). 

Hieruit volgt dat het beroep tegen een beslissing aangaande een medische regularisatieaanvraag in 

principe schorsend dient te zijn om te kunnen voldoen aan art. 13 EVRM. In die zin valt een bevel om 

het grondgebied niet te rijmen met het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel. 

De bovenstaande rechtsregels worden in de bestreden beslissing dan ook zonder meer geschonden.” 

 

2.2. De verwerende partij repliceert in de nota met opmerkingen als volgt:  

 

“De verwerende partij […] heeft de eer te antwoorden dat voor zover verzoekster kritiek levert op haar 

gezondheidstoestand, uit het administratief dossier blijkt dat deze onderzocht werd door de ambtenaar-

geneesheer en dat de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk werd verklaard. Het volstaat 

dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij er zich voorafgaand aan 

het nemen van het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten van heeft vergewist dat de 

ingeroepen gezondheidstoestand geen reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling 

uitmaakt. Verzoekster brengt geen begin van bewijs bij dat zou wijzen op een schending van artikel 3 

EVRM bij terugkeer naar haar herkomstland. Immers, de ambtenaar-geneesheer oordeelde dat er 

vanuit medisch standpunt geen bezwaar is tegen een terugkeer en verzoekster brengt geen elementen 

aan die het tegendeel doen bewijzen.” 

 

2.3. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet stelt 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 hogere rechtsnormen, zoals de artikelen 3 en 8 

van het EVRM. Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG van het 

Europees Parlement en de Raad 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 en dient richtlijnconform te worden toegepast. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet maakt een individueel onderzoek noodzakelijk zodat wordt 

gewaarborgd dat het bestuur bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met 

welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven en 

de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling.  

 

http://www.voanews.com/content/in-sierra-leone-ebola-fades-but-still-impacts-mental-health/2936540.html
http://www.voanews.com/content/in-sierra-leone-ebola-fades-but-still-impacts-mental-health/2936540.html
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De Raad merkt op dat uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet op zich niet volgt dat in elke beslissing 

tot verwijdering een afzonderlijke motivering in het licht van deze bepaling dient te worden opgenomen. 

Deze bepaling kan zo bijvoorbeeld ook maar spelen indien vaststaat dat de betrokkene een gezins- of 

familieleven en/of kinderen heeft of dat deze lijdt aan een welbepaalde gezondheidsproblematiek. Indien 

dit het geval is en de verwijderingsmaatregel hiervoor gevolgen kan hebben, dienen deze elementen 

evenwel in rekening te worden gebracht en dient de betrokkene kennis te kunnen nemen van de 

redenen waarom deze elementen volgens het bestuur een verwijderingsmaatregel niet in de weg staan. 

Anders oordelen brengt de wapengelijkheid onder de gedingpartijen in het gedrang (RvS 25 januari 

2010, nr. 199.865) en ontneemt de verzoekende partij de mogelijkheid om haar beroepsrecht ter zake 

naar behoren uit te oefenen (cf. HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, ptn 38 en 59). Hiertoe kan 

het evenwel ook volstaan dat uit de motivering een andere genomen beslissing die de vreemdeling ter 

kennis werd gebracht reeds blijkt dat afdoende werd onderzocht dat het gezins- of familieleven, de 

belangen van het kind of de gezondheidstoestand zich niet verzetten tegen een verwijderingsmaatregel 

of terugkeer naar het herkomstland. Het komt de Raad als annulatierechter vervolgens enkel toe na te 

gaan of het bestuur zich heeft gesteund op een correcte feitenvinding en of het niet op kennelijk 

onredelijke wijze of met miskenning van welbepaalde hogere rechtsnormen tot zijn beoordeling is 

gekomen. 

 

In casu betoogt de verzoekende partij onder meer dat in de bestreden beslissing geen enkele verwijzing 

is terug te vinden naar haar gezondheidstoestand en dat aldus niet blijkt dat deze in rekening is 

gebracht en dit in strijd met artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet.  

 

Wat dit betreft stelt de Raad vast dat uit de stukken van het administratief dossier, meer bepaald een op 

20 oktober 2015 ingediende verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, blijkt 

dat de verzoekende partij zich tegenover het bestuur beriep op nieuwe medische elementen die volgens 

haar alsnog maken dat er sprake is van een ziekte die haar zou verhinderen terug te keren naar haar 

herkomstland gelet op een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit dan wel een reëel risico op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer een adequate behandeling ontbreekt in het 

herkomstland. 

 

Uit de beslissing tot verwijdering zoals deze thans voorligt, kan op geen enkele wijze worden afgeleid 

dat verweerder rekening heeft gehouden met deze (nieuwe elementen inzake de) gezondheidstoestand 

van de verzoekende partij. 

 

Verder dringt de vaststelling zich op dat inzake de voormelde verblijfsaanvraag door de verwerende 

partij op 19 februari 2016 weliswaar een beslissing tot onontvankelijkheid werd genomen, doch bij arrest 

nr. 199 668 van 13 februari 2018 de Raad overging tot de nietigverklaring van deze beslissing. Deze 

beslissing moet derhalve worden geacht nooit te hebben bestaan en niet langer voorhanden te zijn in 

het rechtsverkeer. In het dossier van de verzoekende partij ligt thans derhalve geen eerdere beslissing 

van het bestuur voor waarin de door de verzoekende partij als nieuw ingeroepen elementen inzake haar 

gezondheidstoestand reeds werden beoordeeld.  

 

In deze omstandigheden dient de verzoekende partij te worden bijgetreden in haar standpunt dat de 

verwerende partij niet heeft voldaan aan de op haar rustende plicht overeenkomstig artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet om bij het nemen van de bestreden verwijderingsmaatregel rekening te houden met 

haar gezondheidstoestand. Minstens dient te worden vastgesteld dat de gezondheidstoestand van de 

verzoekende partij door het bestuur niet op voldoende zorgvuldige wijze in rekening is gebracht bij het 

nemen van de thans bestreden verwijderingsbeslissing en dit met miskenning van het zorgvuldigheids-

beginsel.  

 

De verwerende partij stelt in de nota met opmerkingen dat er rekening werd gehouden met de 

gezondheidstoestand van de verzoekende partij en verwijst hiervoor naar de beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk werd 

verklaard en de ‘bevestiging’ van een arts-adviseur waarop deze beslissing steunde. Zoals reeds werd 

gesteld, is deze beslissing van 19 februari 2016 evenwel vernietigd, waardoor deze zich niet meer in het 

rechtsverkeer bevindt. De vernietiging van deze beslissing steunde ook net op een motiveringsgebrek in 

de “bevestiging” van de arts-adviseur. Dit verweer in de nota kan aldus niet worden aangenomen. In de 

mate dat de verwerende partij in de nota met opmerkingen aangeeft dat op basis van het betoog van de 

verzoekende partij geen schending van artikel 3 van het EVRM kan worden vastgesteld, betreft dit 

verder een a posteriori motivering, die het gebrek aan (voldoende) onderzoek en motivering op het 

ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing niet kan rechtzetten (cf. RvS 28 oktober 2008, nr. 
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187.420). De Raad benadrukt het belang dat de (Europese) wetgever middels het gestelde in artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet heeft gehecht aan de verplichting die rust op het bestuur om reeds bij 

het nemen van een verwijderingsmaatregel rekening te houden met die elementen die er mogelijk toe 

kunnen leiden dat een verwijdering in strijd zal zijn met hogere rechtsnormen, en dit teneinde een 

daadwerkelijke rechtsbescherming op dit punt te garanderen. De verwerende partij kan een verplichting 

die op haar rust niet doorschuiven naar de verzoekende partij. 

 

Het middel is, in de aangegeven mate, gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Een verder onderzoek van de overige onderdelen van het onderzochte middel of van de 

overige middelen dringt zich niet langer op. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

4. Kosten 

 

De verzoekende partij 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: 

 

 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 19 februari 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien februari tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


