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 nr. 65 746 van 24 augustus 2011 

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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Montenegrijnse nationaliteit te zijn, op 9 juni 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten van 6 mei 2011. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 15 juni 2011 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 juli 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 augustus 2011. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. VAN CUTSEM, die loco advocaat F. VAN ROYEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS HABA, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 8 februari 2010 vragen verzoekers de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie 

aan, als bloedverwant in opgaande lijn. 

 

Op 22 juni 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid ten 

aanzien van de verzoekende partijen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. Op 5 oktober 2010 bij arrest nr. 49 147 verwerpt de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen het verzoek tot nietigverklaring. 
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Op 16 december 2010 dienen de verzoekende partijen een nieuwe aanvraag in voor een verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie, als bloedverwant in opgaande lijn. 

 

Op 6 mei 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid ten aanzien 

van de eerste verzoekende partij de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de eerste bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“(…)In uitvoering van artikel 52, § 4, vijfde lid, 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, aangevraagd op 16.12.2010 door (K.B.) 
(…),van Montenegraanse nationaliteit, geweigerd. 
 
Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen, 
 
Reden van de beslissing: 
 
- Betrokkene 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 niet afdoende aangetoond in het verleden niet ten laste geweest te zijn van de 
Belgische openbare overheden: het voorgelegde attest van het OCMW dateert van 04.02.2010. Dit is 
niet recent genoeg om aan te tonen dat betrokkene in het voorbije jaar evenmin niet ten last was van de 
openbare overheden. 
 
Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond op heden ten laste te zijn van de referentiepersoon: 
betrokkene legt loonfiches voor van de referentiepersoon voor de maanden november 2010, december 
2010 en januari 2011. Uit deze loonfiches blijkt dat het inkomen van de referentiepersoon ruim 
onvoldoende is om een effectieve tenlasteneming van betrokkene te garanderen. Bijgevolg is niet 
aangetoond dat betrokkene over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat 
betrokkene ten laste valt van de openbare overheden. 
 
Omwille van deze reden wordt het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd. (…)” 

 

Op 6 mei 2011  neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid ten aanzien 

van tweede verzoekende partij de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

In uitvoering van artikel 52, § 4, vijfde lid, 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, aangevraagd op 16.12.2010 door (K.Z.) 
(…),van Montenegraanse nationaliteit, geweigerd. 
 
Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen, 
 
Reden van de beslissing: 
 
- Betrokkene 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 niet afdoende aangetoond in het verleden niet ten laste geweest te zijn van de 
Belgische openbare overheden: het voorgelegde attest van het OCMW dateert van 04.02.2010. Dit is 
niet recent genoeg om aan te tonen dat betrokkene in het voorbije jaar evenmin niet ten last was van de 
openbare overheden. 
 
Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond op heden ten laste te zijn van de referentiepersoon: 
betrokkene legt loonfiches voor van de referentiepersoon voor de maanden november 2010, december 
2010 en januari 2011. Uit deze loonfiches blijkt dat het inkomen van de referentiepersoon ruim 
onvoldoende is om een effectieve tenlasteneming van betrokkene te garanderen. Bijgevolg is niet 
aangetoond dat betrokkene over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat 
betrokkene ten laste valt van de openbare overheden. 
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Omwille van deze reden wordt het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd. (…)” 
 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een enig middel voeren de verzoekende partijen een schending aan van artikel 40ter 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), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van 

het redelijkheidsbeginsel en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

Ter adstruering van het enig middel stelt de verzoekende partij wat volgt: 

 

“(…) Eerste middel : de bestreden beslissing schendt minstens art. 40ter Vreemdelingen, de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, ondermeer het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel, en 
bijgevolg ook de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 
van de bestuurshandelingen. 
 
Aangezien in het kader van een aanvraag zoals gedaan door verzoekers het bewijs van het ten laste 
zijn van hun Belgische zoon kan worden geleverd met alle middelen; 
 
Aangezien dit bewijs zowel bestaat uit een bewijs van voldoende middelen bij het Belgische kinderen als 
een bewijs van onvermogen bij de ouder(s); 
 
Aangezien de interpretatie van DVZ wat betreft het begrip xten laste' kan steeds getoetst worden aan de 
wet door de RW; 
 
Aangezien door verzoekers enerzijds bewijzen werden voorgebracht van afdoende middelen/inkomsten 
bij hun Belgische zoon dochter én anderzijds ook bewijzen werden voorgebracht van hun 
onvermogendheid in hun land van herkomst; 
 
Aangezien verzoekers reeds voorheen op 08.02.10 eenzelfde aanvraag o.b.v. art. 40ter 
Vreemdelingenwet hadden ingediend via de Stad SINT-NIKLAAS; 
Aangezien voormelde aanvraag door DVZ werd geweigerd bij beslissing dd. 22.06.10 (kennisgeving dd. 
29.06.10) en deze beslissing naderhand ingevolge een beroep o.b.v. art. 39/2 §2 van de 
Vreemdelingenwet werd bevestigd; 
 
Aangezien de voormelde negatieve bestreden beslissing van 22.06.10 motiveerde als volgt : "de 
aangebrachte inkomsten kunnen niet beschouwd worden als zijnde voldoende en stabiel om een 
effectieve ten lasteneming van de aanvrager in België te verzekeren..." ; 
 
Aangezien de zoon van verzoekers aldan beschikte over een werkloosheidsuitkering van 988,23€ + 
1.995,60€ kinderbijslag, samen 2.983,83€ per maand; 
 
Aangezien de zoon van verzoekers inmiddels sinds maanden over een inkomen uit arbeid van 
maandelijks 1.450,56€ (zie stuk 3) + 1.995,60€ kinderbijslag beschikt, samen 3.44 6,16€; 
Aangezien in casu het minimumvereiste inkomen 2.450€ bedraagt t.t.z. 800€ voor zichzelf vermeerderd 
met 15Ö€ voor de personen ter zijnen laste, hetzij 11 x 150€; 
  
Aangezien de bestreden beslissing dan ook ten onrechte stelt dat ".fret inkomen van de 
referentiepersoon ruim onvoldoende is"; 
 
Aangezien trouwens de bestreden beslissing terzake nalaat te specifiëren wat dan wel in casu het 
minimumvereiste inkomen zou dienen te zijn; 
 
Aangezien verzoekers onder stuk 2 een attest van 11.05.11 van het OCMW SINT-NIKLAAS bijbrengen 
waaruit blijkt dat verzoekers ook tot op heden voor het jaar 2011 niet gekend zijn bij het OCMW en ook 
géén OCMW-steun hebben genoten; 
 



  

 

 

 

RvV  X - Pagina 4 

 

Aangezien hieruit - tesamen met het attest van het OCMW SINT-NIKLAAS van 04.02.10 - méér dan 
afdoende kan afgeleid worden dat verzoekers nog NOOIT ten laste geweest zijn van Belgische 
openbare overheden; 
 
Dat desondanks de huidige bestreden beslissingen toch nog besluiten tot weigering van de aanvraag 
voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie en dit in hun hoedanigheid als 
xouders' van hun Belgische zoon, maakt dat art. 40ter van de Vreemdelingenwet niet juist werd 
toegepast en de bestreden beslissingen van elke redelijkheid en zorgvuldigheid (en bijgevolg van elke 
motivering) ontbloot zijn waardoor de bestreden beslissingen zondermeer dienen nietigverklaard te 
worden. (…)” 

 

2.2 Met betrekking tot de aangevoerde schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen wijst de Raad erop dat de in deze 

artikelen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft 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. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in 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. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 

beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten wordt besloten.  

 

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

artikel 52, § 4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

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

vreemdelingenbesluit) en naar het feit dat de betrokkenen niet voldoen aan de voorwaarden om te 

genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van de 

Unie.  

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat de verzoekende partijen niet duidelijk maken op welk punt 

deze motivering hen 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. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partijen de motieven van de bestreden 

beslissingen kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en zij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat het eerste middel vanuit dat 

oogpunt wordt onderzocht. 

 

Tevens dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot 

de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling met betrekking tot het al dan niet beëindigen van 

het verblijf in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van deze 

aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

2.3 De bestreden beslissingen werden genomen in uitvoering van artikel 52, § 4, vijfde lid van het 

vreemdelingenbesluit, dat als volgt luidt:  
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“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 
beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 
dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 
ingetrokken.” 
 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partijen op 16 december 2010 

een aanvraag tot verblijf van meer dan drie maanden in functie van hun zoon, met de Belgische 

nationaliteit, hebben ingediend. 

 

Artikel 40bis, § 2, 4° van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 
(…) 
4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 
en 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen. (…)” 

 

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet stelt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk die van toepassing zijn op de familieleden van de burger van de Unie 
die hem begeleiden of zich bij hem voegen, zijn van toepassing op de familieleden van een Belg die 
hem begeleiden of zich bij hem voegen. 
 
Voor wat betreft de in artikel 40bis, §2, eerste lid, 4°, bedoelde bloedverwanten in opgaande lijn, moet 
de Belgische onderdaan aantonen dat hij over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen 
beschikt om te voorkomen dat zij tijdens het verblijf in het Rijk ten laste vallen van de openbare 
overheden en dat zij over een ziektekostenverzekering beschikt die de risico’s van de betrokkene 
familieleden in België dekt.” 
 

De verzoekende partijen dienen te voldoen aan de voorwaarden van verblijf van meer dan drie 

maanden om zich dienstig te kunnen beroepen op de artikelen 40bis, § 2, 4° en 40ter van de 

vreemdelingenwet. Bij de beoordeling van deze feitelijke situatie beschikt de gemachtigde van de 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. De Raad oefent ter zake een marginale 

toetsingsbevoegdheid uit en is niet bevoegd zijn beoordeling van de feiten in de plaats te stellen van die 

van de administratieve overheid. Er dient benadrukt te worden dat de Raad in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd is om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag 

is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond 

daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101 624). 

 

In casu wordt het verblijf van meer dan drie maanden geweigerd omdat de verzoekende partijen niet 

afdoende aangetoond hebben in het verleden niet ten laste te zijn geweest van de Belgische openbare 

overheden, het voorgelegde attest van het OCMW dateert van 4 februari 2010 en is bijgevolg niet recent 

genoeg om aan te tonen dat betrokkenen in het voorbije jaar evenmin niet ten last waren van de 

openbare overheden, en niet afdoende hebbenaangetoond op heden ten laste te zijn van de 

referentiepersoon, dat uit de loonfiches van de referentiepersoon voor de maanden november  2010, 

december  2010 en januari 2011 blijkt dat het inkomen van de referentiepersoon ruim onvoldoende is 

om een effectieve tenlasteneming van betrokkenen te garanderen zodat niet aangetoond is dat 

betrokkenen over voldoende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat betrokkenen ten laste 

vallen van de openbare overheden. 

 

De verzoekende partijen voegen bij hun verzoekschrift een attest van 11 mei 2011 van het OCMW van 

Sint-Niklaas waarin wordt gesteld dat de verzoekende partijen niet gekend zijn bij het OCMW en 

derhalve geen OCMW steun genieten tot op heden en verder. De Raad dient echter vast te stellen dat 

dit document zich geenszins bevindt in het administratief dossier en dat de verwerende partij niet 

verweten kan worden hiermee geen rekening te hebben gehouden. De verzoekende partijen betwisten 

bovendien niet dat het voorgelegde OCMW-attest dateert van 4 februari 2010 en dat dit niet recent 

genoeg is om aan te tonen dat zij in het voorbije jaar niet ten laste zijn geweest van de openbare 

overheden. 
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De verzoekende partijen benadrukken dat hun zoon beschikte over een werkloosheidsuitkering en 

kinderbijslag, samen 2.983, 83 euro per maand en sinds maanden beschikt over een inkomen uit arbeid 

van maandelijks 1.450, 56 euro en over kinderbijslag van 1.995,60 euro, samen 3.446,16 euro en dat 

het minimumvereiste inkomen 2.450 euro bedraagt. 

 

Vooreerst wijst de Raad erop dat het doel van de kinderbijslag erin bestaat de ouders financieel te 

ondersteunen bij de opvoeding van de kinderen. Het is niet bedoeld om te voorzien in het 

levensonderhoud van derden, zoals de verzoekende partijen. Bijgevolg kan het ook niet voorkomen dat 

de verzoekende partijen niet ten laste van de Belgische overheden zullen vallen.  

 

Verder dient te worden vastgesteld dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de 

verzoekende partijen bij hun aanvraag van 16 december 2010 geenszins stukken hebben bijgebracht 

waaruit blijkt dat de referentiepersoon, de zoon van de verzoekende partijen, beschikt over een 

werkloosheidsuitkering. Bovendien blijkt uit artikel 40ter van de vreemdelingenwet duidelijk dat niet 

enkel de verzoekende partij doch ook de referentiepersoon dient te voorkomen ten laste te vallen van de 

openbare overheden. Door te stellen dat de zoon van de verzoekende partijen beschikte over een 

werkloosheidsuitkering, stellen zij dat hij ten laste is van de Belgische overheid. Zelfs indien wordt 

aangenomen dat uit een lezing van artikel 40ter van de vreemdelingenwet blijkt dat enkel de bedoelde 

bloedverwanten in opgaande lijn niet ten laste mogen vallen van de openbare overheden stelt de Raad 

vast dat het in de geest van de wet niet kennelijk onredelijk is dat de verwerende partij uit het inkomen 

van de referentiepersoon in casu afleidt dat de verzoekende partijen minstens onrechtstreeks ten laste 

komen van de Belgische staat. 

 

De verzoekende partijen stellen verder dat de referentiepersoon op heden inkomen verwerft uit arbeid. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekend partijen, teneinde aan te tonen dat 

zij ten laste zijn van hun zoon, volgende overtuigingsstukken neerlegt: loonfiches van de maand 

november 2010 met een netto maandinkomen van 1.026,93 euro, van de maand december 2010 met 

een netto maandinkomen van 1.010,67 euro; 92, 81 euro (eindejaarspremie) en 32 euro 

(fietsvergoeding) en van de maand januari 2011 met een netto maandinkomen van 1.038,31 euro. De 

gemachtigde van de staatssecretaris oordeelde dat uit de aangebrachte loonfiches blijkt dat het 

inkomen van de zoon ruim onvoldoende is om een effectieve tenlasteneming te garanderen. Rekening 

houdende met het feit dat de zoon van de verzoekende partijen tevens een echtgenoot en zeven 

kinderen ten laste heeft en hij de referentiepersoon voor beide ouders betreft, is deze beoordeling niet 

kennelijk onredelijk. 

 

De verzoekende partij maken met hun betoog op generlei wijze aannemelijk dat voormelde motivering 

niet afdoende zou zijn en de gemachtigde van de staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid niet in 

alle redelijkheid tot de door hem in de bestreden beslissingen gedane vaststellingen kon komen. Het feit 

dat de verzoekende partijen het niet eens zijn met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris volstaat evenwel niet om de motieven te weerleggen. De gemachtigde van de 

staatssecretaris is in casu alle pertinente gegevens nagegaan die hij noodzakelijk acht om zijn 

beslissing te kunnen nemen. De door de verzoekende partijen aangevoerde grieven maken geenszins 

aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de bestreden 

beslissingen is gekomen, dat de motiveringsplicht, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer 

specifiek de zorgvuldigheidsverplichting en redelijkheidsbeginsel zouden zijn geschonden. 

 

Het enige middel is ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig augustus tweeduizend en elf 

door: 

 

mevr. C. BAMPS, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


