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 nr. 71 105 van 30 november 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 WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 17 

september 2011 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

van 19 juli 2011 waarbij de aanvraag tot 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 ongegrond wordt verklaard en van de beslissing van de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten, ter kennis gebracht op 18 augustus 2011. 

 

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 12 oktober 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 november 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN LAER, die loco advocaat D. MBOG verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 12 februari 2001 een asielaanvraag in. Op 14 februari 2001 beslist de 

gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten. Op 8 maart 2001 bevestigt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen deze beslissing. Het beroep hiertegen wordt door de Raad van State bij arrest nr. 134.448 

van 31 augustus 2004 verworpen.  
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1.2. Verzoeker dient op 15 juli 2008 een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de Vreemdelingenwet) die ontvankelijk wordt 

verklaard. 

 

1.3. Op 19 juli 2011 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid tot de 

ongegrondheid van de onder punt 1.2. vermelde aanvraag. Dit is de eerste bestreden beslissing, die 

luidt als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 15.07.2008 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

M., J. {..} (R.R.: xxxxxxxxx) 

nationaliteit: Kameroen 

geboren te Buea op {..} 

adres: {..} 

 

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, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 20.01.2009, heb ik de eer u mee te delen dat dit verzoek 

ongegrond is. 

 

Reden : 

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

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, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 te bekomen. 

 

Betrokkene haalt medische elementen aan. De arts-attaché evalueerde deze gegevens op 14.07.2011 

(zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde: “Uit de beschikbare medische gegevens 

blijkt m.i. geen actuele aandoening die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit, noch 

een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen behandeling in het herkomstland is. Derhalve is er m.i. vanuit medisch standpunt geen 

bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.” 

 

Derhalve 

1) blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit, 

of 

2) blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

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

land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

Bijgevolg is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

 

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 (B.S. 

van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), aan de 

betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie 

en asielbeleid waarbij hem bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 (dertig) 

dagen na de kennisgeving. 

 

Reden van de maatregel: 

 

• De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de Wet 

van 15 december 1980).” 
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1.4. Op 18 augustus 2011 wordt aan verzoeker tevens een bevel om het grondgebied te verlaten 

afgeleverd. Dit betreft de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt:  

 

“(…) In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie- en 

asielbeleid genomen op datum van 19.07.2011 

wordt aan    M., J.  (M) {..} 

geboren te   Buea , KAMEROEN op {..} 

onderdaan van     KAMEROEN 

verblijvend:   {..} 

 

het bevel gegeven om uiterlijk op 17-09-2011   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 15-07-

2008. (…)” 

 

1.5. Op verdenking van handel in valse en vervalste identiteitsdocumenten van voornamelijk Franse 

origine wordt verzoeker op 12 september 2011 aangehouden. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet alsook schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het 

voorzichtigheidsbeginsel.  

 

2.1.1. Na een theoretische uiteenzetting over de motiveringsplicht betoogt verzoeker in essentie dat de 

bestreden beslissing berust op een verkeerd en tegenstrijdig motief. Verzoeker stelt dat de verwerende 

partij zich hoofdzakelijk gebaseerd heeft op het negatieve advies van de arts-attaché met betrekking tot 

zijn medische toestand doch dat de motivering van de arts-attaché foutief is. Verzoeker wijst erop dat 

wanneer men naar een advies verwijst, dit advies zelf ook correct dient gemotiveerd te zijn. Volgens 

verzoeker beantwoordt het advies niet aan alle belangrijke punten met betrekking tot zijn medische 

aandoening en die zijn terugkeer naar zijn land van herkomst onmogelijk maken. Verzoeker benadrukt 

dat hij in zijn regularisatieaanvraag stelde aan hepatitis C te lijden zoals bevestigd in het medisch attest 

van dr. Rahman. Uit dit gedetailleerde medische attest blijkt duidelijk dat hij aan een actieve hepatitis C 

lijdt en dat deze ziekte volgens de dokter niet geneesbaar is maar wel verbeterbaar. Verzoeker stelt dat 

hij slechts een normaal leven kan leiden indien hij op lange termijn een nieuwe lever krijgt. Verzoeker 

meent dat dit medisch attest duidelijk aantoont dat de behandeling van hepatitis C levenslang gaat 

duren aangezien de voorgeschreven behandeling zijn toestand slechts kan verbeteren. Verzoeker wijst 

op het advies van de arts-attaché dienaangaande en stelt dat de arts-attaché het niet geneesbaar 

karakter van de hepatitis C niet betwist. Verzoeker betoogt dat de arts-attaché verder met geen woord 

rept over het feit dat een actieve hepatitis C slechts verbeterbaar is. Ook wordt niets gezegd over het feit 

dat men zijn lever op lange termijn gaat moeten vervangen. Bijgevolg blijft deze aandoening actueel 

terwijl de arts-attaché hiermee geen rekening heeft gehouden.  

 

2.2. De in artikel 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.  
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Uit het verzoekschrift blijkt evenwel dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.  

 

Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert zij 

in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel 

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot 

de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling 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 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 gekomen.  

 

2.3. Wat betreft de aangevoerde schending van het voorzichtigheidsbeginsel, moet erop worden 

gewezen dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting opleggen haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

2.4. Artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet luidde op het ogenblik van verzoekers aanvraag als 

volgt: 

 

“De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument 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 vreemdeling dient alle nuttige inlichtingen aangaande zijn ziekte over te maken. De beoordeling van 

het bovenvermeld risico en van de mogelijkheden van behandeling in het land van oorsprong of het land 

waar hij verblijft, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer die daaromtrent een advies verschaft. Hij kan 

zonodig de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen (…).” 

 

Uit artikel 9ter van de vreemdelingenwet vloeit voort dat het onderzoek tweeledig is. Ten eerste dient te 

worden aangetoond dat de aanvrager lijdt aan een ziekte en ten tweede dient te worden aangetoond 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 land van verblijf. De ziekte moet aldus voldoende ernstig zijn en een reëel risico 

inhouden voor de fysieke integriteit wanneer er geen behandeling mogelijk is. 

 

2.5. Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 15 juli 2008 een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet heeft ingediend. 

Verzoeker voegde daarbij een medisch getuigschrift van 20 juni 2008 van dr. Rahman en een 

gedetailleerd medisch attest van 20 juni 2008 eveneens van dr. Rahman, alsook verschillende andere 

medische attesten van andere geneesheren.  

 

Uit het advies van de arts-attaché van 14 juli 2011 blijkt dat de door verzoeker voorgelegde stukken 

beoordeeld werden doch dat de arts-attaché tot volgende conclusie komt: “Uit de beschikbare medische 

gegevens blijkt m.i. geen actuele aandoening die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen behandeling in het herkomstland is. Derhalve is er m.i. vanuit medisch 

standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.” 

 

Naar aanleiding van voormeld advies heeft de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid finaal geoordeeld: “Derhalve 1) blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel 

risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 2) blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte 

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

adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

Bijgevolg is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).” 

 

2.6. Verzoekers betoog komt er in essentie op neer dat de arts-attaché een verkeerde inschatting 

gemaakt heeft van de medische attesten van dr. Rahman inzake hepatitis C.  
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2.7. Uit het advies van de arts-attaché blijkt: “Verwijzend naar de medische attesten dd. 20/06/2008 van 

dr. A. Rahman, huisarts, blijkt dat betrokkene lijdt aan hepatitis C, zwelling van de onderste ledematen 

en een gebroken linker enkel. Als behandeling neemt hij interferon en dermovate. Regelmatige 

opvolging is nodig.” en: “Analyse van dit medisch dossier leert mij dat betrokkene, een 42-jarige man uit 

Kameroen, meerdere medische problemen heeft. {..} 2. Hepatitis C: betrokkene werd hiervoor 

behandeld in 2008. Er zijn geen argumenten dat dit nog een actuele aandoening betreft.”  

 

Uit voorgaande blijkt duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer de aandoening hepatitis C in ogenschouw 

heeft genomen, maar tot de vaststelling is gekomen dat er geen aanwijzingen zijn dat dit actueel nog 

steeds een problematiek betreft. Verzoeker is de mening toegedaan dat de arts-attaché een verkeerde 

beoordeling heeft gemaakt van de voormelde medische attesten.  

 

De medische attesten van dr. Rahman van 20 juni 2008 vermelden dat verzoeker onder andere lijdt aan 

hepatitis C, dat hij onder medische behandeling staat en dat, indien nodig, een levertransplantatie dient 

te gebeuren. De verwachte duur van de behandeling zou onbepaald zijn en de resultaten van de huidige 

behandeling niet voorspelbaar. Voorts wordt hierin gesteld dat actieve hepatitis C niet geneesbaar is 

maar wel verbeterbaar en dat de pronostiek goed is voor lange termijn indien de lever kan vervangen 

worden. Verzoeker is het niet eens met de beoordeling van de arts-attaché dat verzoeker in 2008 

behandeld werd en dat er geen argumenten zijn dat dit heden nog een actuele problematiek betreft en 

geeft een eigen interpretatie van de voorgelegde medische attesten maar toont hiermee niet aan dat de 

arts-attaché in zijn beoordeling geen rekening zou gehouden hebben met alle in de medische attesten 

van dr. Rahman opgenomen gegevens.  

 

De Raad wijst er in dit kader op dat artikel 9ter, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet stelt: “De 

vreemdeling dient alle nuttige inlichtingen aangaande zijn ziekte over te maken.” Uit artikel 9ter, §1, 

tweede lid, van de Vreemdelingenwet blijkt derhalve dat het aan de aanvrager van een verblijfs-

machtiging om medische reden toekomt om alle inlichtingen aangaande zijn ziekte over te maken. De 

bewijslast ligt bij de aanvrager zelf. Hieruit dient redelijkerwijs te worden afgeleid dat het de aanvrager 

van een verblijfsmachtiging om medische reden ook toekomt om zelf de verwerende partij op de hoogte 

te houden van een evolutie van zijn ziekte of pathologie. Men kan van de gemachtigde van de staats-

secretaris voor Migratie- en asielbeleid niet verwachten dat deze voor het nemen van de bestreden 

beslissing telkens contact opneemt met de aanvrager van een verblijfmachtiging om medische redenen 

om na te gaan of zijn medische toestand ondertussen geëvolueerd is en om de “actuele toestand” van 

de aanvrager in kaart te brengen. Dit alles geldt des te meer nu blijkt dat verzoeker voor zijn andere 

aandoeningen wel degelijk aanvullingen heeft gestuurd naar de verwerende partij maar geen verdere 

informatie meer heeft verschaft over de aandoening hepatitis C.  

 

Zoals gesteld heeft de arts-attaché de medische attesten van dr. Rahman van 20 juni 2008 in zijn 

beoordeling van de aandoening hepatitis C betrokken en geoordeeld dat verzoeker in 2008 behandeld 

werd en er geen argumenten voorhanden zijn dat dit heden nog een actuele problematiek betreft. Deze 

vaststellingen vinden steun in het administratief dossier. Uit de voorgelegde medische attesten van 2008 

blijkt immers dat verzoeker behandeld wordt voor hepatitis C, dat de ziekte verbeterbaar is en dat, 

indien de lever vervangen kan worden, de prognose goed is. Deze gegevens dateren van 20 juni 2008. 

Verzoeker heeft sindsdien geen enkele bijkomende informatie gegeven over de evolutie van zijn ziekte, 

dit terwijl hij wel bijkomende inlichtingen heeft verschaft over zijn andere aandoeningen. Uit voorgaande 

blijkt dat de arts-attaché in zijn advies wel degelijk rekening heeft gehouden met alle gegevens die 

verzoeker aangaande zijn aandoening hepatitis C heeft voorgelegd en aldus geoordeeld heeft dat er 

geen argumenten zijn dat hepatitis C nog een actuele problematiek betreft in hoofde van verzoeker 

waardoor uit de beschikbare medische gegevens geen actuele aandoening blijkt die een reëel risico 

inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

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

 

2.8. Verzoeker maakt met zijn betoog op generlei wijze aannemelijk dat de motivering niet afdoende zou 

zijn. Het feit dat verzoeker het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris en een eigen beoordeling van de medische attesten naar voren brengt 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. Verzoeker maakt 

derhalve met zijn grief 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 

verweerder beschikt krachtens artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze vaststelling volstaat om de 

bestreden beslissing te schragen. 
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Noch een schending van de materiële motiveringsplicht, noch een schending van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, noch een schending van het voorzichtigheidsbeginsel wordt aannemelijk gemaakt.  

 

Het enig middel is ongegrond.  

 

Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig november tweeduizend en elf door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   S. DE MUYLDER 

 

 


