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 nr. 41 483 van 9 april 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 14 januari 2010 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 3 december 2009 waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op basis van artikel 9, lid 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk, doch 

ongegrond wordt verklaard en van het bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoeker ter kennis 

gebracht op 21 december 2009. 

 

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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 maart 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 maart 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat HOLAIL M. HADIEL, die loco advocaat P. VERMEULEN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VYVER, die loco advocaten E. 

MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 8 november 1989 dient verzoeker een asielaanvraag in. Op 20 september 1994 neemt de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot weigering van de 

erkenning van de vluchtelingenstatus. Op 15 december 1994 wordt het beroep tegen de beslissing 

verworpen door de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen. 
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Op 13 april 1995 dient verzoeker een tweede asielaanvraag in. Op 19 april 1995 neemt de gemachtigde 

van de minister de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag. Aan 

verzoeker wordt tevens een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. 

 

Op 3 november 1995 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf overeenkomstig het 

(oud) artikel 9, derde lid 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 1 

april 2003 is verzoeker in het bezit gesteld van een Identiteitskaart voor Vreemdelingen, geldig tot 20 

juni 2007. 

 

Op 1 augustus 2005 is verzoeker uit de registers afgevoerd van ambtswege. 

 

Op 6 oktober 2009 dient verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in bij de burgemeester te 

Antwerpen overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 3 december 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, aan verzoeker ter kennis 

gebracht op 21 december 2009. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als 

volgt:     

 

“VERWERPING VAN EEN AANVRAAG OM MACHTIGING TOT VERBLIJF 

De aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op 06-10-2009 bij de burgmeester van Wilrijk-

Antwerpen door A.O. geboren te (…), onderdaan van Turkije, in toepassing van art 9 al. 2 van de wet 

van 15 december 1980, gewijzigd door de wet van 15.09.2006 en art. 25/2 &1 van het KB van 

08/10/1981 gewijzigd door het KB van 27/04/2007 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is ontvankelijk, doch ongegrond. 

 

Motivering : 

 

De betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om een herinschrijving noch een recht op terugkeer te 

bekomen. Betrokkene voldoet niet aan de vereisten om herinschrijving te bekomen gesteld in art. 19 van 

de wet van 15-12-1980 en art. 35 en 39 van het KB van 08-10-1981. Het IK voor vreemdelingen van 

betrokkene is reeds meer dan 1 jaar vervallen en betrokkene toont niet aan dat hij het land niet langer 

dan 1 jaar heeft verlaten. Het KB van 07-08-1995 betreffende het recht op terugkeer stelt dat de 

vreemdeling terug gemachtigd kan worden tot een verblijf van langer dan 3 maanden indien hij 15 jaar 

ononderbroken en legaal in België verbleven heeft. De betrokkene legt hiervan geen bewijzen voor. 

Eveneens worden er geen recente bewijzen van bestaansmiddelen aangetoond en legt betrokkene 

geen geldig paspoort voor. 

Bijgevolg dient de vreemdeling : 

gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten hem op heden betekend.” 

 

Op 21 december 2009 wordt verzoeker ter kennis gebracht van het bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

In uitvoering van de beslissing van de Minister van Migratie- en asielbeleid wordt aan A.O. geboren te 

(…) onderdaan van TURKIJE verblijvend : (…), 

het bevel gegeven om uiterlijk op 26-12-2009 het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ijsland, 

Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (1), tenzij hij (zij) beschikt over de 

documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (2). 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

 

Artikel 7 eerste lid, 2°, van de wet en artikel 100, vijfde lid, van het koninklijk besluit : verblijft langer in 

het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 van de wet bepaalde termijn of slaagt er niet in het bewijs te 

leveren dat deze termijn niet overschreden werd; betrokkene verblijft reeds in het Rijk sedert 08-01-

1997.” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 Verzoeker voert in het eerste middel de schending aan van artikel 19 van de Vreemdelingenwet en 

van de artikelen 35 en 39 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen (hierna: het 

Vreemdelingenbesluit). 

 

Ter adstruering van het eerste middel zet verzoeker het volgende uiteen:  

 

“A. Schending van art. 19 van de wet van 15.12.1980 en art. 35 en 39 van het KB van 08.10.1981 

Aangezien art. 19 van de wet van 15.12.1980 het volgende bepaalt: 

§ 1. Een vreemdeling die houder is van een geldige Belgische verblijfs- of vestigingsvergunning en het 

land verlaat, heeft gedurende een jaar recht op terugkeer in het Rijk. Een vreemdeling die de status van 

langdurig ingezetene geniet op grond van artikel 15b.is verliest daarentegen zijn recht op terugkeer in 

het Rijk enkel wanneer hij gedurende twaalf opeenvolgende maanden het grondgebied van de lidstaten 

van de Europese Unie verlaat of wanneer hij het Rijk sinds ten minste zes jaar heeft verlaten. 

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden en de 

gevallen waarin de vreemdeling die de status van langdurig ingezetene geniet en die gedurende twaalf 

opeenvolgende maanden het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie verlaten heeft, zijn 

recht van terugkeer naar het Rijk niet verliest. 

Een vreemdeling die voorziet dat zijn afwezigheid uit het Rijk langer zal duren dan de geldigheidsduur 

van zijn verblijfstitel, kan een vervroegde verlenging of vernieuwing van deze verblijfstitel verkrijgen. 

De toelating om het Rijk terug binnen te komen mag hem slechts worden geweigerd om redenen van 

openbare orde of nationale veiligheid, of indien hij de voorwaarden die aan zijn verblijf zijn gesteld, niet 

naleeft. 

§ 2. De vreemdeling, bedoeld in § 1, eerste lid, die langer dan een jaar uit het Rijk afwezig blijft, kan tot 

terugkeer in het Rijk worden gemachtigd in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald bij een 

besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

De vreemdeling, bedoeld in § 1, tweede lid, die zijn recht op terugkeer is verloren, kan, in de gevallen en 

onder de voorwaarden bepaald bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de status van 

langdurig ingezetene herkrijgen. 

§ 3. De Koning regelt de voorwaarden voor de geldigheid en de vernieuwing van de verblijfs- en 

vestigingsvergunningen of van de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene van de vreemdeling 

die na een afwezigheid terugkeert in het Rijk. 

§ 4. Onder voorbehoud van de toepassing van § 1, tweede lid, is de minister of zijn gemachtigde 

verplicht tot terugname van een vreemdeling en van zijn gezinsleden, bedoeld bij artikel 10, § 1, die 

houder is van een Belgische EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene en ten aanzien van wie 

een verwijderingsmaatregel is uitgevaardigd door de bevoegde overheid van een andere lidstaat van de 

Europese Unie, als gevolg van een weigering tot verlenging of een intrekking van de verblijfsvergunning 

afgegeven op grond van de richtlijn 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 

2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, om redenen van 

openbare orde of nationale veiligheid, wanneer de voorwaarden voor zijn verblijf niet meer zijn vervuld 

of wanneer hij niet legaal in de betrokken lidstaat verblijft, zelfs indien de geldigheidsduur van de EG-

verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene, uitgereikt in België, is verstreken. 

1. 

Aangezien de bestreden beslissing er ten onrechte vanuit is gegaan dat verzoeker het grondgebied 

heeft verlaten; 

Dat zulks niet het geval is; 

Dat vooreerst er geen enkel objectief stuk of element naar voren wordt gebracht door de Administratie 

dat bewijst, zelfs nog maar waarschijnlijk of aannemelijk zou maken; 

Dat bovendien verzoeker onmogelijk een negatief bewijs kan leveren, wat in casu eigenlijk gevraagd 

wordt; 

Dat in casu, aIhoewel de mogelijkheid van het negatief bewijs, verzoeker een dermate hoog aantal 

objectieve stukken voorbrengt die een permanent verblijf en aanwezigheid op het grondgebied 

aantonen; 

Dat de bestreden beslissing stelt dat betrokkene niet aantoont dat hij niet langer dan één jaar het 

grondgebied heeft verlaten; 

Dat, zoals hierboven reeds gesteld verzoeker nooit het Belgisch grondgebied heeft verlaten; 

Dat verzoeker echter niet het negatief bewijs kan leveren van het feit dat hij het grondgebied heeft 

verlaten; 
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Dat de reden waarom verzoeker zijn IK voor vreemdelingen is kwijtgespeeld, gelegen is in het feit dat dit 

gescheurd was en door de Politie werd afgenomen;  

Dat verzoeker door omstandigheden buiten zijn wil niet tijdig naar de gemeente is kunnen gaan om zijn 

IK te laten verlengen; 

2. 

Aangezien bovendien verzoeker kan gemachtigd worden tot een verblijf van langer dan 3 maanden 

indien hij 15 jaar onafgebroken en legaal in België verblijft; 

Aangezien de bestreden beslissing ten onrechte stelt dat verzoeker hiervan geen bewijs zou 

voorbrengen; 

Dat verzoeker, zoals reeds gesteld reeds sedert 1989 onafgebroken in België verblijft; 

Dat de administratie verzoeker onafdoende tijd heeft gegeven om hiervan de bewijzen voor te brengen; 

Dat verzoeker thans wel de nodige bewijsstukken voorbrengt;” 

 

2.2 Verzoeker stelt in essentie dat hem wordt verweten niet aan te tonen dat hij niet langer dan één jaar 

het Belgisch grondgebied heeft verlaten terwijl hij nooit het Belgisch grondgebied heeft verlaten. 

Verzoeker verwijst naar de bij het verzoekschrift gevoegde objectieve stukken die zijn permanent verblijf 

op Belgisch grondgebied aantonen en merkt op dat de administratie hem geen afdoende tijd heeft 

gegeven om de bewijzen voort te brengen van zijn sedert 1989 onafgebroken verblijf in België.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoekers Identiteitskaart voor vreemdelingen reeds meer dan 1 

jaar is vervallen en dat verzoeker niet aantoont dat hij het land niet langer dan 1 jaar heeft verlaten. In 

de bestreden beslissing wordt tevens verwezen naar het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 

betreffende het recht op terugkeer. Verweerder stelt echter vast dat verzoeker geen bewijzen voorlegt 

dat hij 15 jaar ononderbroken en legaal in België heeft verbleven. Ten slotte stelt verweerder in de 

bestreden beslissing vast dat er geen recente bewijzen van bestaansmiddelen worden aangetoond en 

geen geldig paspoort wordt voorgelegd. 

 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt “dat de reden waarom verzoeker zijn IK voor vreemdelingen is 

kwijtgespeeld, gelegen is in het feit dat dit gescheurd was en door de Politie werd afgenomen; Dat 

verzoeker door omstandigheden buiten zijn wil niet tijdig naar de gemeente is kunnen gaan om zijn IK te 

laten verlengen;” stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vast dat verzoeker niet betwist dat zijn 

identiteitskaart reeds meer dan één jaar is vervallen.  

 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt “dat de administratie verzoeker onafdoende tijd heeft gegeven 

om hiervan de bewijzen voor te brengen; dat verzoeker thans wel de nodige bewijsstukken voorbrengt”  

stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vast dat verzoeker niet betwist geen bewijzen te hebben 

voorgelegd dat hij 15 jaar ononderbroken en legaal in België heeft verbleven. Verzoeker kan verweerder 

niet verwijten geen rekening te hebben gehouden met de bewijsstukken die thans, nadat de bestreden 

beslissing is genomen, worden voorgelegd. Verweerder kan enkel rekening houden met de stukken die 

hem ter kennis zijn gebracht vóór de bestreden beslissing wordt genomen. Waar verzoeker stelt dat hij 

onvoldoende tijd had om de bewijsstukken in te dienen, kan verzoeker niet gevolgd worden aangezien 

uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 6 oktober 2009 zijn aanvraag om machtiging tot 

verblijf heeft ingediend en dat de bestreden beslissing dateert van 3 december 2009. Verzoeker heeft 

bijgevolg bijna twee maanden de tijd gehad om ná zijn aanvraag alsnog de nodige bewijsstukken in te 

dienen. Bovendien ligt de bewijslast bij verzoeker die immers een aanvraag indient om machtiging tot 

verblijf en van wie kan verwacht worden dat hij de aanvraag met de nodige zorgvuldigheid voorbereid en 

met relevante stukken tracht te staven.     

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 1 juni 1993 in het bezit is gesteld van een 

immatriculatieattest geldig tot 1 september 1993. Op 1 april 2003 is verzoeker in het bezit gesteld van 

een Identiteitskaart voor vreemdelingen, geldig tot 20 juni 2007. Op 1 augustus 2005 is verzoeker van 

ambtswege afgevoerd uit de registers. Op 6 oktober 2009 heeft verzoeker zijn aanvraag om machtiging 

tot verblijf ingediend. Sinds verzoekers afvoering op 1 augustus 2005 en de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op 6 oktober 2009 is bijgevolg meer dan één jaar verstreken waarbij verzoeker ‘afwezig’ wordt 

geacht. Ook uit de stukken die verzoeker thans bijbrengt, blijkt geen enkel stuk een datum te bevatten 

tussen 1 augustus 2005 en 9 november 2007 waardoor verzoeker ook thans niet aantoont tussen deze 

data onafgebroken op Belgisch grondgebied te hebben verbleven. Verweerder stelt bijgevolg in de 

bestreden beslissing terecht vast dat verzoeker niet aantoont het land niet langer dan 1 jaar te hebben 

verlaten.  
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Uit het administratief dossier blijkt vervolgens dat verzoeker op 1 juni 1993 in het bezit is gesteld van 

een immatriculatieattest en op 1 augustus 2005 werd afgevoerd van ambtswege. Aan de hand van deze 

data wordt geen 15 jaar doch 12 jaar ononderbroken verblijf in België aangetoond. Verweerder stelt in 

de bestreden beslissing aldus terecht vast dat verzoeker geen 15 jaar ononderbroken en legaal verblijf 

in België kan aantonen. Waar verweerder stelt dat verzoeker hiervan geen bewijzen voorlegt, stelt de 

Raad vast dat dit niet wordt betwist door verzoeker in zijn verzoekschrift (zie hoger). Verzoeker betwist 

evenmin dat hij geen geldig paspoort heeft en dat hij zijn Identiteitskaart voor vreemdelingen is 

“kwijtgespeeld”, blijkens de bijgevoegde stukken op 9 november 2007 waardoor verzoeker thans niet 

aantoont dat hij legaal in het land verblijft.  

 

Verzoeker maakt bijgevolg een schending van artikel 19 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 

35 en 39 van het Vreemdelingenbesluit niet aannemelijk. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.3 In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 

van artikel 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen. 

 

Ter adstruering van het tweede middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“B. Schending van artikel 62 van de wet van 15.12.1980 en van artikel 3 van de wet van 29.07.1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

Dat de algemene rechtsprincipes en meer in het bijzonder deze van een gezond administratief beheer 

en behoorlijk bestuur veronderstellen dat iedere beslissing gesteund is op wettelijke motieven, althans 

wettelijk aanvaardbaar; 

Dat er in casu onrechtmatigheden vastgesteld worden in de oorzaken en motieven zoals hierboven 

reeds uiteengezet; 

Bovendien met volgens bovenvermeld artikel 62 moeten de bestuurshandelingen gemotiveerd zijn en 

luidens artikel 3 van bovenvermelde wet: 

“De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. 

Zij moeten afdoende zijn.” 

Inderdaad volgens een algemeen rechtsbeginsel, moet een administratieve beslissing steeds de 

rechtens vereiste grondslag hebben, en het bestaan van die grondslag moet kunnen bewezen worden 

ingeval van betwisting aan de hand van stukken die de overheid, wanneer ze haar beslissing nam, bij 

haar oordeel kunnen betrekken. 

In casu, laat de motivering opgenomen in de bestreden beslissing de Raad niet toe de deugdelijkheid en 

de vereiste grondslag van deze motivatie te onderzoeken. 

Aldus heeft het bestuur haar beslissing niet met de haar opgelegde substantiële motiveringsplicht naar 

behoren omkleed. 

De aangevochten beslissing werd geenszins afdoende gemotiveerd. 

Dat aldus ook om deze reden de hervorming van de bestreden beslissing zich opdringt;”  

 

2.4 Wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, dient te worden benadrukt dat de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van 

de Vreemdelingenwet tot doel hebben betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing 

te verschaffen dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de 

middelen die het recht hem verschaft. 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 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.  

 

Verzoeker voert aan dat de motivering wettelijk aanvaarbaar moet zijn, dat er in casu 

onrechtmatigheden worden vastgesteld, dat de akte de juridische en feitelijke overwegingen dient te 

vermelden en dat deze afdoende moeten zijn. 
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De Raad merkt op dat de plicht tot uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende 

administratieve overheid de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij 

dient dus niet “verder” te motiveren zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de 

beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te 

vermelden. De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond 

waarvan tot de ongegrondheid van de aanvraag wordt besloten. 

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en naar het feit dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden 

om een herinschrijving te bekomen noch om een recht op terugkeer te bekomen. Uit de bespreking 

onder het eerste middel blijkt niet dat de beslissing onrechtmatig is genomen.  

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat verzoeker niet duidelijk maakt op welk punt deze motivering 

hem niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

In de mate waarin verzoeker met dit tweede middel aanvoert dat hij het niet eens is met de beoordeling 

van de gemachtigde van de staatssecretaris, wijst de Raad erop dat het feit dat verzoeker het niet eens 

is met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde van de staatssecretaris niet volstaat om de motieven te 

weerleggen. De door verzoeker aangevoerde grieven maken geenszins aannemelijk dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de eerste bestreden beslissing is 

gekomen.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen april tweeduizend en tien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


