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 nr.  200 478 van 28 februari 2018 

in de zaak RvV X IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. VANCRAEYNEST 

Avenue de Fidevoye 9 

5530 YVOIR 

  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 Russische nationaliteit te zijn, op 17 oktober 2017 

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 16 augustus 2017 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis 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 onontvankelijk wordt verklaard en tegen het medisch 

advies van de arts-adviseur van 10 augustus 2017. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 december 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat P. VANCRAEYNEST 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A. COENE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaarde de Russische nationaliteit te hebben. 

 

Op 19 april 2017 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 verkort de Vreemdelingenwet). 
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Op 10 augustus 2017 bracht de arts-adviseur een medisch advies uit. Verzoeker vecht dit advies 

afzonderlijk aan. 

 

Op 16 augustus 2017 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 19 april 2017 onontvankelijk. Deze 

beslissing vormt eveneens een bestreden beslissing. 

 

Zij is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

19.04.2017 bij onze diensten werd ingediend door:  

 

A., R. R.R. Nr: […] 

 Geboren te U. op  […]1973  

Nationaliteit: Russische Federatie van  

Adres: […] Lint  

 

in toepassing 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, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is.  

 

Reden: 

 

 Artikel 9ter §3 – 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), zoals vervangen 

door Art. 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 

geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

 

 Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 10/08/2017 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst of 

het land waar hij verblijft.  

 

De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 

andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3.  

 

Gelet op de aanvraag om machtiging tot verblijf d.d. 19/04/2017 door betrokkene ingediend 

overeenkomstig artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en gezien de asielaanvraag d.d. 

17/03/2017 van betrokkene op genoemde datum nog in behandeling was, werd voor onderhavige 

beslissing gebruik gemaakt van de taal die voor deze asielprocedure gekozen / bepaald werd, te weten 

het Nederlands (Toepassing van artikel 51 / 4§3 van de wet van 15 december 1980).”  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad merkt samen met verweerder op dat om ontvankelijk te zijn een beroep tot nietigverklaring dat 

bij de Raad wordt ingesteld gericht dient te zijn tegen een uitvoerbare beslissing, zijnde een handeling 

waarbij wordt beoogd rechtsgevolgen in het leven te roepen of om te beletten dat zij tot stand komen, 

met andere woorden waarbij wordt beoogd wijzigingen aan te brengen in een bepaalde rechtstoestand, 

dan wel zodanige wijzigingen te beletten (cf. J. BAERT, en G. DEBERSAQUES, Raad van State. 

Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 8 - 9). 

 

In casu dient te worden vastgesteld dat het op 10 augustus 2017 genomen medische advies  enkel het 

standpunt van de arts-adviseur bevat over de voorgelegde aandoening, waarop de gemachtigde zich 

heeft gesteund om de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk te verklaren. Een dergelijk 

schrijven creëert afzonderlijk geen rechtsgevolgen. Enkel als de gemachtigde dit advies bijvalt en de 

aanvraag zoals in casu onontvankelijk verklaard, kan het rechtsgevolgen hebben (RvS 13 maart 2014, 
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nr. 226.734, NV BAECK en JANSEN).  Het is dan ook geen afzonderlijke voor vernietiging vatbare 

beslissing.  

 

Het beroep tegen het medische advies van 10 augustus 2017 is bijgevolg onontvankelijk. 

 

Enkel het beroep tegen de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard, wordt onderzocht.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In zijn tweede middel voert verzoeker onder meer de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van  artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet.  

 

Hij verschaft de volgende toelichting: 

 

“Dat bestreden beslissing meldt dat verzoeker duidelijk niet getroffen is « par une affection représentant 

une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni par une affection représentant un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n 'existe aucun traitement adéquat dans le 

pays d'origine ou dans le pays où elle séjourne ». 

 

Dat deze beslissing zich grondt op het advies van de raadgevende arts van tegenpartij die zich ertoe 

beperkte het enig medisch getuigschrift in bijlage aan de aanvraag tot machtiging tot verblijf gevoegd te 

onderzoeken. 

  

Dat deze melden dat verzoeker lijdt aan een « syndrome myélodysplasique de gravité importante ». 

Dat zijn gezondheidsprobleem regelmatig bloedtransfusies vereist. 

 

Dat verzoeker op 4 juni 2017 gehospitaliseerd werd. 

Dat verzoeker in geval van stopzetting van de behandeling zal sterven. 

Dat, wat de medische follow-up betreft, Dr. G. meldt « suivi médical très rapproché est indispensable.» 

 

Dat de raadgevende arts van tegenpartij daarenboven uitdrukkelijk meldt dat hij niet in het bezit is van 

voldoende informatie aangaande de gezondheidstoestand van verzoeker. 

 

Dat hij van geen enkel andere element melding maakt. 

 

Dat hij uitlegt waaruit het Myelodysplastisch syndroom » bestaat. 

 

Dat hij in het kader van zijn uitleg aanduidt dat het om stoornissen van het beenmerg gaat die de 

bescherming van de bloedcellen zwaar storen. 

 

Dat hij uitlegt dat het syndroom verschillende bloedcellen kan betreffen en dat de aandoening evenals 

de prognose naar gelang het celtype volkomen verschillend is. 

 

Dat de raadgevende arts dus niet simpelweg de graad van ernst van de ziekte mocht ontkennen, des te 

meer dat de arts van verzoeker niet alleen verklaart dat het om een ernstige ziekte gaat, maar ook dat 

hij zal sterven indien de behandeling wordt stopgezet. 

 

Dat de raadgevende arts alleen verklaart dat verzoeker duidelijk niet aan een aandoening lijdt die zijn 

leven of zijn fysische integriteit rechtstreeks bedreigt, noch aan een aandoening die een reëel risico op 

een onmenselijke of vernederende behandeling vertoont wanneer er in het land van herkomst of in het 

land waar hij verblijft geen enkele passende behandeling bestaat. 

 

Dat daarenboven rekening gehouden moet worden met de tsjetsjeense origine van verzoeker. 

 

Dat, zoals uitgelegd in het kader van de aanvraag 9ter, dit een groot impact heeft op de beschikbaarheid 

en de toegankelijkheid tot de gezondheidszorgen. 

Dat de raadgevende arts met dit element geen rekening houdt. 

Dat verzoeker bijgevolg niet weet waarom de raadgevende arts een dergelijke beslissing neemt. 

 



  

 

 

X - Pagina 4 

Dat gezien tegenpartij zich op dit advies grondt om de bestreden beslissing te nemen, deze duidelijk niet 

behoorlijk motiveert. 

 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 25 november 2010 eraan herinnerd 

heeft dat «l'obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l'autorité administrative doit permettre 

au destinataire de la décision de connaitre les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que 

l'autorité ne soit toutefois tenue d'expliciter les motifs de ces motifs. Il suffît, par conséquent, que la 

décision fasse apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d'un recours et, à la juridiction compétente, d'exercer son 

contrôle à ce sujet » (arrêt n° 51 577). 

 

Dat in casu het beginsel van uitdrukkelijke motivering duidelijk geschonden wordt. 

 

Dat deze Rechtsmacht in twee gelijkaardige zaken (Arrest 27 januari 2012 nr. 74.021 en arrest nr. 

104.232 dd. 31 mai 2013), de beslissing van tegenpartij nietig verklaarde om reden dat « Or, force est 

de constater que la partie défenderesse ne se prononce d'aucune manière sur « le lien de cause à effet 

» invoqué par la requérante dans sa demande d'autorisation de séjour, en telle sorte qu'il ne peut être 

considéré que la décision querellée est suffisamment motivée et répond aux arguments essentiels de la 

requérante. Partant, la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle ». 

 

Dat anderzijds uit deze medische getuigschriften blijkt dat de ziekte waaraan verzoeker lijdt duidelijk 

ernstig is in de zin van artikel 9ter §1. 

 

Dat tegenpartij, die niet tot een dergelijk globaal onderzoek is overgegaan, de in het middel beoogde 

beschikkingen duidelijk schendt. 

Dat de beslissing van tegenpartij die zich op een dergelijk advies baseert om de aanvraag op grond van 

artikel 9ter § 3 en 4 onontvankelijkheid te verklaren duidelijk niet behoorlijk gemotiveerd is en dus de in 

het middel beoogde beschikkingen schendt. 

 

Dat de beschikkingen die in het middel beoogd worden duidelijk geschendt worden.” 

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dit 

impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen moet weergeven op grond 

waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en naar het advies van de ambtenaar-geneesheer. 

De arts-adviseur volgt de diagnose van de behandelende arts, zijnde een myelodysplastisch syndroom 

met nood aan bloedtransfusies maar concludeert dat uit de informatie niet kan besloten worden dat de 

medische problematiek van verzoeker  een actueel  risico vormt voor het leven of de fysieke integriteit of 

op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het 

herkomstland. Ook de feitelijke grondslag van de bestreden beslissing is verzoeker aldus bekend. 

 

Een schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de overheid wettelijk verplicht is om 

haar beslissing te motiveren door de juridische en feitelijke overwegingen op een “afdoende” wijze op te 

nemen in de akte. Dit betekent dat haar motivering pertinent moet zijn, namelijk dat de overwegingen de 

beslissing voldoende moeten dragen. Het begrip ‘afdoende’ houdt eveneens in dat de opgelegde 

motivering in rechte 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). 

 

Verzoeker betwist dat de motivering draagkrachtig is. 

 

Het onderzoek naar het afdoende karakter van de motivering gebeurt samen met de toepasselijke 

wetsbepaling, nl. artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, waarvan verzoeker eveneens de schending 

aanvoert. 
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Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1 

De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige 

wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging tot verblijf in 

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§ 1/1 […] 

§ 2 […] 

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

1° […]; 

2°[…]; 

3°[…]; 

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk; 

5° […] 

§ 4 […] 

§5 […] 

§6 […] 

§7 […]” 

 

De arts-adviseur heeft in casu overeenkomstig artikel 9ter, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet geoordeeld 

dat de aandoening van verzoeker kennelijk geen ziekte is in de zin van artikel 9ter, § 1 van de 

Vreemdelingenwet. De Raad benadrukt dat het hem, als annulatierechter, niet toekomt om de evaluatie 

van de arts-adviseur over te doen. De Raad kan slechts nagaan of de motivering van de betrokken arts 

afdoende is en zijn bevindingen niet gebaseerd zijn op een onvoldoende of onjuiste feitenvinding en of 

geen incorrecte toepassing werd gemaakt van de toepasselijke wets- of reglementaire bepalingen. 

 

Verzoeker wijst erop dat de behandelende arts stelde dat hij aan een “Myelodysplastisch syndroom” lijdt 

en hij hiervoor regelmatig bloedtransfusies nodig heeft. Hij benadrukt dat de behandelende arts stelde 

dat verzoeker bij stopzetting van de behandeling zal sterven. Verzoeker begrijpt dan ook niet dat de 

arts-adviseur enerzijds stelt dat verzoeker bloedtransfusies nodig heeft en erkent dat het om stoornissen 

van het beenmerg gaat die de bescherming van de bloedcellen zwaar storen maar anderzijds louter 

omwille van het feit dat hij uitdrukkelijk vermeldt niet in het bezit te zijn van voldoende informatie toch 

concludeert dat er geen risico is op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer geen 

passende behandeling beschikbaar is in het land van herkomst.  Verzoeker acht het advies van de arts-

adviseur op dewelke de bestreden beslissing zich steunt, niet afdoende gemotiveerd. 

 

De arts-adviseur stelt inderdaad dat verzoeker lijdt aan een “Myelodysplastisch syndroom” en nood 

heeft aan bloedtransfusies. Hij stelt verder dat er geen duidelijke diagnose is en er geen informatie werd 

meegedeeld over de behandeling met evolutie en mogelijke prognose. Hij legt vervolgens uit dat het 
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syndroom waaraan verzoeker lijdt staat voor een zeer heterogene groep van beenmergstoornissen 

waarbij de productie van bloedcellen ernstig is verstoord en legt uit waar deze betrekking op kunnen 

hebben. Ten slotte concludeert de arts-adviseur dat uit de verkregen informatie er niet kan besloten 

worden dat de beschreven medische problematiek een actueel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van verzoeker of een actueel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling indien er geen adequate behandeling is in het land van herkomst.  

 

Verzoeker stelt terecht vast dat deze motivering niet draagkrachtig is. De arts-adviseur geeft immers zelf 

aan dat het gaat om een ernstige verstoring van de bloedcellen en verzoeker bloedtransfusies nodig 

heeft om te besluiten dat er geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling indien er 

geen adequate behandeling is in het land van herkomst. Door enerzijds erop te wijzen dat de 

aandoening staat voor een zeer heterogene groep van beenmergstoornissen, die aanleiding geven tot 

een andere behandeling en prognose, maar anderzijds tegelijk te erkennen dat die heterogene groep 

van beenmergstoornissen wel een aandoening is die de productie van bloedcellen “ernstig verstoord” en 

ook de nood aan bloedtransfusies te erkennen, legt de arts-adviseur niet uit op welke grond hij toch tot 

de conclusie kan komen dat verzoeker zelfs indien er geen behandeling voor handen is, geen risico 

loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Verweerder wijst in zijn nota met opmerkingen 

terecht op het feit dat de arts-adviseur vrij is in zijn beoordeling van de medische aandoening, en dat hij 

een specifieke wettelijke opdracht heeft die overeenkomt met een controletaak die losstaat van de 

genezende taak van de behandelende arts.  De Raad wijst hier evenwel op de rechtspraak van de Raad 

van State die stelt dat de beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer niet betekent dat diens 

vaststellingen steeds volstaan als motieven voor een beslissing tot weigering van verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Ook al is de ambtenaar-geneesheer als enige bevoegd voor de 

beoordeling van de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling, toch “[doet] deze beoordelingsvrijheid bij het geven van zijn advies 

geen afbreuk aan het feit dat administratieve beslissingen afdoende gemotiveerd moeten zijn” (RvS 18 

september 2013, nr. 224.723).  In casu blijkt echter niet dat de arts-adviseur zijn oordeel afdoende heeft 

gemotiveerd. 

 

Het advies van de arts-adviseur is niet op draagkrachtige wijze gemotiveerd. De motivering is 

onevenredig aan het gewicht van de genomen beslissing. Nu de bestreden beslissing uitdrukkelijk 

steunt op dit advies, is deze eveneens met een motiveringsgebrek behept. 

 

Een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt aangetoond. 

 

Het tweede middel is gegrond. 

 

Deze vaststelling is voldoende om de bestreden beslissing te vernietigen, het overige middel hoeft dan 

ook niet onderzocht te worden. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker 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. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

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 16 augustus 2017 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis 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 onontvankelijk wordt verklaard, wordt vernietigd. 
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Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig februari tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


