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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 25.104 van 26 maart 2009
in de zaak RvV X II

In zake: X
Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 30
december 2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 4 december 2008 tot
weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 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 regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 18 februari 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17
maart 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. VAN ROYEN en
van advocaat A. DE MEU, 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, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, dient op 12 november 2002 een
asielaanvraag in. Deze aanvraag resulteert op 27 maart 2003 in een bevestigende
beslissing van weigering van verblijf van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staat-lozen. Het hiertegen ingediende beroep bij de Raad van State wordt bij arrest
nummer X van 14 oktober 2004 verworpen.

Op 10 februari 2006 dient verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in op basis van
duurzame samenwoonst.
Op 7 oktober 2006 treedt verzoeker in het huwelijk met een Belgische onderdaan voor de
ambtenaar van burgerlijke stand te Sint-Niklaas.
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Op 7 november 2006 beslist de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken tot
weigering van de vestiging zonder bevel om het grondgebied te verlaten, gemotiveerd als
volgt:

“Betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 2 van de
Vreemdelingenwet vereiste documenten. Er werd geen, zelfs geen verstreken, reispas
voorgelegd.
Aangezien betrokken vreemdeling zijn identiteit en zijn nationaliteit niet kan bewijzen, is hij
tevens niet in staat het bewijs van zijn gezinsbanden te leveren waardoor hij zou kunnen
genieten van de meer voordelige bepalingen van artikel 40 van de Vreemdelingenwet. Artikel 4,
3, c van de richtlijn 68/360 bepaalt daarenboven dat voor de afgifte van een verblijfskaart aan
een familielid van een EU-onderdaan de voorlegging van het document op vertoon waarvan hij
het grondgebied heeft betreden kan gevorderd worden. Een dergelijk document werd hoe dan
ook niet aangebracht.”

Op 22 november 2006 dient verzoeker een beroep in tegen deze beslissing. Bij arrest
gekend onder nummer 17.330 verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het tegen
deze beslissing ingestelde beroep.

Op 5 juli 2008 dient verzoeker een (nieuwe) aanvraag van de verblijfskaart van een
familielid van een burger van de Unie in. Deze resulteert in een beslissing tot weigering van
verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, genomen op
4 december 2008. Dit is de eerste bestreden beslissing die verzoeker op 6 december 2008
ter kennis wordt gegeven en gemotiveerd is als volgt:

“In uitvoering van artikel 52, § 4, vijfde lid, (1) van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, wordt de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (1),
aangevraagd op (datum) door (G., M.) (naam en voornamen) geboren te (…), op (in) (…) van
Rusland (Federatie van) nationaliteit, geweigerd.

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied teverlaten binnen 30 dagen (1).
Reden van de beslissing (2):

° Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan
drie maanden als familielid van een burger van de Unie: Betrokkene heeft zijn identiteit niet
bewezen.”

Op 5 juli 2008 wordt aan verzoeker ook een bevel om het grondgebied te verlaten
gegeven. Dit bevel is gemotiveerd als volgt:

“Artikel 7, eerste lid, 2°: De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig
artikel 6 bepaalde termijn.
Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, onverminderd rechtsvervolging,
overeenkomstig artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te
worden geleid en te dien einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt
noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel overeenkomsitg artikel 27 van diezelfde
wet.

Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs.”

Ter terechtzitting bevestigt de verzoekende partij dat, hoewel dit bevel werd toegevoegd aan
het verzoekschrift, zij tegen dit bevel geen beroep heeft aangetekend.

2. Onderzoek van het beroep.
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In een enig middel voert verzoeker de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel en
het redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de artikelen 2
en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen. Hij betoogt dat uit het verzoekschrift “omzetting dd. 15.11.07”, dat werd
ingediend in het kader van het beroep gericht tegen de afwijzing van zijn eerste aanvraag,
blijkt dat hij had aangevoerd dat:

“Uit het bovenstaande feitenrelaas is meer dan afdoende gebleken dat verzoeker in de
totale onmogelijkheid was, is en steeds zal blijven om identiteits- en nationaliteitsbewij zen te
kunnen bekomen. Om deze reden overigens heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg te
DENDERMONDE verzoeker gemachtigd om conform art. 72bis B.W. de verklaring onder eed af
te leggen aangaande zijn naam, geboorteplaats -en datum.
Om deze reden heeft de Procureur des Konings te DENDERMONDE -nadat in het kader van het
gevoerde, huwelijksonderzoek was gebleken dat de intenties van verzoeker en zijn echtgenote
oprecht waren - geen bezwaar geuit tegen het huwelijk van verzoeker en heeft de ambtenaar
van burgerlijke stand te SINT-NIKLAAS niet aangedrongen op een cel ibaats- en
nationaliteitsattest van verzoeker.
De bestreden beslissing spreekt overigens zichzelf tegen waar wordt gesteld dat cliënt niet
kan genieten van de meer voordelige bepalingen van art. 40 van de Vreemdelingenwet
(gezinshereniging met een Belg/EER-onderdaan). Immers dan had verzoeker een bi j lage
14 (procedure ar t . 10, 4

e
Vreemdelingenwet) moeten hebben betekend gekregen i.p.v. een

bijlage 20.

Anderzijds wordt onder verwijzing naar art. 4, 3, c van de richtlijn 68/360 gesteld dat verzoeker
geen document voorlegt op vertoon waarvan hij het grondgebied heeft betreden. De kwestige
bepaling - en de bestreden beslissing neemt dit over -heeft het over "KAN gevorderd worden".

In casu is het nutteloos dit te vorderen. Verzoeker kwam als niet begeleide minderjarige (NBM)
zonder identiteitsdocumenten België binnen en vroeg onmiddellijk asiel aan zodat hij niet diende
te voldoen aan de binnenkomstvoorwaarden. In de praktijk wordt dit probleem ondervangen
door zes maand na het verzoek tot herziening een controle op de gezamelijke vestiging van
verzoeker en zijn echtgenote te doen. Ondertussen is er bijna een jaar verstreken sinds het
indienen van het verzoek tot herziening en woont verzoeker nog steeds samen met zijn
echtgenote, hebben zij samen een eigen woning aangekocht, zijn zij bezig om medisch te laten
nagaan of zij hun kinderwens kunnen realiseren én heeft verzoeker zicht op een definitieve
arbeidsbetrekking als electro-technicus. Kortom redenen genoeg om verzoeker definitieve
verblijfsrechten in België te gunnen.

In die zin was de bestreden beslissing uitermate voorbarig, niet gestoeld op een volledige
feitenvinding, waardoor ze niet zorgvuldig voorbereid en onredelijk is en dientengevolge geen
deugdelijke motivering heeft en aldus een NIETIGVERKLARING zich opdringt.”

Voorts verwijst verzoeker naar het arrest nr. 9.420 van de Raad voor Vreemdelingen-
betwistingen, die het middel verwierp op basis van volgend motief: "De vestiging is krachtens
de Vreemdelingenwet het hoogste verblijfsrecht dat een vreemdeling in België kan verkrijgen. Dit
brengt met zich mee dat de vreemdeling die de vestiging aanvraagt zorgvuldig dient te zijn en er
van haar een medewerkingsplicht wordt verwacht. De bestreden beslissing stelt in een
determinerend motief dat verzoeker zijn identiteit en zijn nationaliteit niet kan bewijzen. Dit motief wordt
door verzoeker niet betwist. ... Het voorleggen van een document dat krachtens artikel 2 is vereist in
een wettelijke voorwaarde. Uit de aanvraag tot vestiging van 9 oktober 2006, ondertekend door
verzoeker, blijkt dat zijn identiteit werd vastgesteld aan de hand van een verklaring op eer maar dat geen
paspoort werd overgelegd. Een verklaring op eer is geen document in de zin van artikel 2 van de
Vreemdelingenwet. Verzoeker betoogt dat hij " in de totale onmogelijkheid was, is en steeds zal blijven om
identiteits- en nationaliteitsbewijzen te kunnen bekomen" maar stelde het bestuur hiervan niet in
kennis op het moment van de aanvraag of voor het nemen van de bestreden beslissing (eigen
onderlijning door verzoeker)."

Verzoeker meent uit deze laatste overweging, die van cruciaal belang is, te mogen afleiden
dat indien het bestuur op het ogenblik van de aanvraag en/of op het ogenblik van de
beslissing kennis heeft van de vermeende onmogelijkheid van verzoeker om identiteits-
documenten bij te brengen, het hiermee rekening had moeten houden. Door voormeld
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arrest heeft verzoeker, rekening houdend met artikel 2 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(Vreemdelingenwet), in fine (dat een uitzondering voorziet) een nieuwe aanvraag ingediend.
Aldus kan de verwerende partij thans niet meer voorhouden dat het bestuur geen kennis
had van de onmogelijkheid die verzoeker kent om de identiteitsdocumenten - andere dan
zijn vervangende geboorteakte en huwelijksakte - bij te brengen omwille haar kennis van het
arrest en de alsdan gevoerde procedure. Het bestuur had kennis van de stukken en het
middel dat bij de eerste aanvraag was aangewend en kende de draagwijdte van vernoemd
arrest. Verder was het bestuur op de hoogte van zijn verregaande verankering in de
Belgische samenleving (gehuwd met een Belgische vrouw, mede-eigenaar van een
onroerend goed in België, officiële tewerkstelling in België, volledige integratie in België).
Voorts betoogt verzoeker volledigheidshalve dat deze verankering ondertussen nog
versterkt wordt door de zwangerschap van zijn echtgenote en de daaruit voortvloeiende
nakende geboorte van hun eerste kind, zodat verzoeker ook nog eens de hoedanigheid zal
hebben van ouder van een Belgisch kind. Nu, desondanks, de huidige bestreden beslissing
toch nog besluit tot weigering van de aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van
een burger van de Unie (en dus niet de uitzondering toestaat van art. 2, in fine van de
Vreemdelingenwet), maakt dit dat zij van elke redelijkheid en zorgvuldigheid (en bijgevolg
van elke motivering) ontbloot is, waardoor de bestreden beslissing zondermeer dient nietig
verklaard te worden.

In zijn repliekmemorie wijst verzoeker op het gegeven dat hij nooit heeft erkend dat hij het
bestuur op het ogenblik van het indienen van de (tweede) aanvraag niet in kennis heeft
gesteld dat hij in de onmogelijkheid is om identiteitsdocumenten voor te leggen. Wel
integendeel deed hij zijn aanvraag “met het arrest nr. 9420 in de hand” en maakte hij melding
van zijn onmogelijkheid;

De verwerende partij merkt op in haar nota dat verzoeker geen belang heeft bij het beroep
gericht tegen het bevel omdat dit een herhaald bevel betreft. Bovendien zal een eventuele
vernietiging van het bevel de illegale verblijfssituatie waarin verzoeker verkeert niet wijzigen.
Wat de eerste bestreden beslissing betreft, merkt de verwerende partij op dat verzoeker blijk
geeft van kennis van de motieven zodat het normdoel van de formele motiveringsplicht werd
nageleefd. Verder is de beslissing genoegzaam met redenen omkleed en zijn de juridische
en feitelijke grondslag vermeld. De beslissing werd in alle redelijkheid en met alle
zorgvuldigheid genomen. Zij wijst op de medewerkingsplicht van verzoeker en verwijst naar
de inhoud van het arrest nr. 9.420 van de Raad. In toepassing van artikel 41, tweede lid en
artikel 2 van de Vreemdelingenwet en verwijzend naar de omzendbrief van 21 juni 2007
dienen identiteitsdocumenten bijgebracht worden, wat niet gebeurde. Verzoeker werd hierop
gewezen bij de tweede vestigingsaanvraag. Hij is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen
nalatigheid. Ten overvloede wijst de verwerende partij erop dat er geen enkel stuk voorlag
dat haar toeliet de aanvrager te vereenzelvigen met het dossier dat bij de dienst gekend
staat onder de naam van verzoeker. De beslissing werd regelmatig genomen.

Vooreerst blijkt niet uit het verzoekschrift dat de middelen gericht zijn tegen het bevel, model
B, gesteund op artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, dat enkel werd
toegevoegd aan het verzoekschrift. Omdat geen beroep werd aangetekend tegen dit bevel
wordt de exceptie van het gebrek aan belang verworpen. Het bevel vervat in de beslissing
die het verblijfsrecht weigert, en die de bestreden beslissing wordt genoemd, vergt een
onderzoek van de middelen.

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft
tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te
stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij
kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.
De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in
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de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten
grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de
opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de
genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk het motief aan op grond
waarvan zij is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat
betrokkene zijn identiteit niet heeft bewezen. De motieven van de bestreden beslissing
kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing gelezen worden zodat de verzoekende partij
er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden
beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Uit
het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing
kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (zie o.a. RvS 2
februari 2007, nrs. 167.407 en 167.411).

Verzoeker bespreekt in zijn verzoekschrift bovendien de motieven die de bestreden
beslissing schragen, zodat hij niet kan voorhouden deze niet te kennen. In de mate dat
verzoeker voorhoudt dat de bestreden beslissing niet heeft geantwoord op zijn
voorgehouden onmogelijkheid om andere identiteitsdocumenten dan een geboorteakte en
een huwelijksakte voor te leggen, wijst de Raad erop dat uit het administratief dossier niet
blijkt dat verzoeker in het kader van huidige aanvraag zijn reden van onmogelijkheid om
identiteitsdocumenten bij te brengen heeft kenbaar gemaakt. Uit het administratief dossier
blijkt dat verzoeker slechts een huwelijksattest, arbeidsovereenkomst en een verkoops-
overeenkomst heeft overgelegd. Dergelijke documenten zijn geen identiteitsdocumenten.
De verwerende partij stelt terecht in haar nota:

“Conform artikel 41, tweede lid van de wet van 15.12.1980 moeten 'de echtgenoot en zijn
familieleden bedoeld in artikel 40, die niet de nationaliteit bezitten van een Lid-Staat van de
Europese Gemeenschappen, houder zijn van het document dat krachtens artikel 2 vereist is.
'(eigen onderlijning)

Art. 2 van de wet van 15.12.1980 bepaalt:

Wordt toegelaten het Rijk binnen te komen de vreemdeling die houder is :

1° hetzij van de documenten die vereist zijn krachtens een internationaal verdrag, een wet of
een koninklijk besluit;

2° hetzij van een geldig paspoort of van een daarmee gelijkgestelde reistitel, voorzien van een
visum of van een visumverklaring, geldig voor België, aangebracht door een Belgische
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger of door een diplomatieke of consulaire
vertegenwoordiger van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende
de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt.
De Minister of zijn gemachtigde kan een vreemdeling die geen enkele van de in het
voorgaande lid bepaalde documenten bezit, toestaan België binnen te komen, zulks op grond
van bij koninklijk besluit vastgestelde regelen.

In het arrest nr. 9420 dd. 31.03.08 werd dienaangaande bepaald:

'Het voorleggen van een document dat krachtens artikel 2 is vereist is een wettelijke
voorwaarde. Uit de aanvraag tot vestiging van 9 oktober 2006, ondertekend door verzoeker,
blijkt dat zijn identiteit werd vastgesteld aan de hand van een verklaring op eer maar dat geen
paspoort werd overgelegd. Een verklaring op eer is geen document in de zin van artikel 2 van
de Vreemdelingenwet. Verzoeker betoogt dat hij "in de totale onmogelijkheid was, is en steeds
zal blijven om identiteits- en nationaliteitsbewijzen te kunnen bekomen" maar stelde het bestuur
hiervan niet in kennis op het moment van de aanvraag of voor het nemen van de bestreden
beslissing.'

Terwijl de omzendbrief dd. 21/6/2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering
betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van
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15 september 2006, uitdrukkelijk bepaalt dat de aanvraag onontvankelijk is "wanneer de
identiteitsdocumenten niet bij de aanvraag gevoegd werd of de reden van hun afwezigheid niet
werd meegedeeld". (punt II C2-c)

Verzoeker betwist in casu niet dit niet bij de aanvraag in orde te hebben gebracht.

Door de verzoekende partij werd geen document voorgelegd dat krachtens artikel 2 van de wet
van 15.12.1980 is vereist, noch werd conform het voormelde arrest de gemachtigde 'op het
moment van de aanvraag of voor het nemen van de bestreden beslissing' ter kennis gebracht
dat verzoeker in de totale onmogelijk was, is en steeds zal blijven om identiteitsdocumenten
voor te leggen.”

Verder toont verzoeker geenszins aan dat hij in het kader van de huidige aanvraag die het
voorwerp van het beroep uitmaakt aan het bestuur te kennen gaf in dergelijke
onmogelijkheid te verkeren. Uit het administratief dossier blijkt dit niet, en gaf verzoeker
blijkens de ambtenaar van de gemeente Stekene de arbeidsovereenkomst en de
verkoopsovereenkomst op. Verzoekers gezegde dat hij met het arrest nr 9.420 ter hand zijn
aanvraag indiende, is een loutere bewering. Hij voegde evenmin een kopie van zijn
« verzoekschrift tot omzetting van 15 november 2007 » toe. Verder kan van het bestuur niet
verwacht worden dat het de in het verleden beëindigde procedures opnieuw ter hand neemt
en onderzoekt of voordien redenen werden opgegeven die eventueel een onmogelijkheid
om identiteitsdocumenten neer te leggen zouden kunnen aantonen indien verzoeker het
bestuur bij of tijdens de aanvraag niet desgevallend opnieuw hiervan op de hoogte brengt of
de reden niet aanvoert. Immers kunnen zich in de ondertussen vervlogen tijdspanne nieuwe
omstandigheden hebben voorgedaan. Het komt de aanvrager toe alle nuttige inlichtingen
aan het bestuur te verschaffen bij elke aanvraag die hij doet. Te meer in casu het bestuur
geen zekerheid kan hebben dat de persoon die, zonder een identiteitsbewijs, de aanvraag
indient dezelfde persoon is die voordien een aanvraag indiende die resulteerde in het arrest
van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met nr. 9.420. Verder diende het bestuur,
eenmaal tot de vaststelling gekomen dat geen reden werd opgegeven waarom de
aanvrager in de onmogelijkheid is om identiteitsdocumenten neer te leggen en geen
identiteitsdocument werd voorgelegd in de zin van voormelde bepalingen, haar beslissing
niet verder te motiveren of geen verder onderzoek te verrichten. Met zijn betoog maakt
verzoeker niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste
gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime bevoegdheid
waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden
beslissing te schragen.

Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan slechts vastgesteld worden wanneer men
op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een
bepaalde beslissing is kunnen komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel
geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na
lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het redelijkheids-
beginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat
oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het
bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt
(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Verzoeker toont niet aan dat de feitelijke vast-
stellingen van de gemachtigde van de minister niet correct zijn, noch dat de gevolgtrekking-
en die deze hieruit afleidt, kennelijk onredelijk zijn.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een
zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2
februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Verzoeker voert geen
andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken, zodat zijn grief samenvalt
met het voorgaande. Dit onderdeel is ongegrond.

Verzoeker heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd.



RvV X / Pagina 7 van 7

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig maart tweeduizend
en negen door:

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN. M. BEELEN.


