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nr. 96 407 van 31 januari 2013 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, bij faxpost op 30 januari 

2013 heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 22 januari 2013 houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 

13septies), aan de verzoeker ter kennis gebracht op 22 januari 2013. 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 januari 2013 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 31 januari 2013 

om 11u00. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. DEPONTHIERE verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. MORARU, die loco E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 22 januari 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing houdende bevel om het grondgebied 

te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering. Dit is de bestreden beslissing, 

die aan de verzoeker ter kennis werd gebracht op 22 januari 2013.  

 

Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering 

In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 
en voor Maatschappelijke Integratie, C. Van Assche, attaché wordt aan de persoon die verklaart zich 
M(…) A(…) K(…) te noemen, geboren te C(…) op (…), en welke verklaart van Guinese nationaliteit 
te zijn, 
het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) va 
de volgende Staten : Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta 
Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië tenzij 
hij/zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven.  
 
Het bevel om het grondgebied te verlaten gaat gepaard met een inreisverbod, dat krachtens artikel 
3, eerste lid, 9° van de wet van 15 december 1980 wordt uitgevaardigd. 
 
Krachtens artikel 7 van de wet van 15 december 1980 wordt een beslissing tot verwijdering om de 
volgende redenen voor een onderdaan van een derde land genomen : 

 1 ° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste 

documenten; 

 Krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de 
onderdaan van een derde land die bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en 
de teruggewezen of uitgezette vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg 
aan gegeven heeft met dwang naar de grens van hun keuze, in principe met uitzondering 
van de grens met de staten die partij zijn bij een internationale overeenkomst betreffende de 
overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, geleid worden of ingescheept worden 
voor een bestemming van hun keuze, deze Staten uitgezonderd. 

 Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de 
onderdaan van een derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die 
voor de uitvoering van de maatregel strikt noodzakelijk is. 

 artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende 
termijn aan een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten, hem 
betekend op 07.09.2011. 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, is het noodzakelijk om de betrokkene 
zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens met Denemarken, 
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, 
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, 
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland, om de volgende reden : Betrokkene verblijft op 
het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de reglementeringen niet. 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige 
verblijfssituatie, zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 

Betrokkene heeft een asielaanvraag ingediend op 25.04.2005. Deze aanvraag werd verworpen door 
het CGVS op 13.07.2005. Een beroep tegen deze beslissing bij de Raad van State werd verworpen 
op 28.07.2009. 
Betrokkene heeft een tweede asielaanvraag ingediend op 28.09.2009. Deze aanvraag werd 
verworpen door het CGVS op 29.06.2011. Betrokkene heeft een bijlage 13qq betekend gekregen 
met een bevel om het grondgebied binnen de zeven dagen te verlaten op 07.09.2011. 
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Betrokkene is nu aangetroffen in onwettig verblijf, het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg 
zal geven aan een nieuwe beslissing. 

Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene te dien einde 
opgesloten te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd 
worden ; 
Gezien betrokkene niet in het bezit is van geldige reisdocumenten, is het noodzakelijk hem ter 
beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken op te sluiten teneinde een doorlaatbewijs te 
bekomen van zijn nationale overheden. 

In uitvoering van artikel 74/11, §1, tweede lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de 

beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van drie jaar omdat: 

□ 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten, hem 
betekend op 07.09.2011. Er werd niet voldaan aan de terugkeerverplichting.” 
 

De verzoeker diende tegen de thans bestreden beslissing bij faxbericht van 28 januari 2013 reeds een 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in. Deze vordering werd verworpen bij ’s 

Raads arrest nr. 96 078 van 29 januari 2013. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 
 

2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna : de Raad) merkt op dat, in zoverre het de 

bedoeling zou zijn van de verzoeker om ook de maatregel tot vrijheidsberoving aan te vechten, 

overeenkomstig artikel 71, eerste 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) tegen een maatregel van vrijheidsberoving een beroep kan ingesteld worden bij de 

raadkamer van de correctionele rechtbank. Artikel 72, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt 

voorts expliciet dat het aan de raadkamer van de correctionele rechtbank toekomt te onderzoeken of de 

vrijheidsberovende maatregel in overeenstemming is met de wet. De Raad dient derhalve vast te stellen 

dat hij, gelet op de door de wetgever voorziene beperking van zijn rechtsmacht - die op algemene wijze 

is geregeld in artikel 39/1 van de vreemdelingenwet -, niet bevoegd is om van de vordering kennis te 

nemen in zoverre het de bedoeling zou zijn om ook de maatregel tot vrijheidsberoving aan te vechten 

(RvS 12 januari 2001, nr. 92.181; RvS 4 juni 2002, nr. 107.338; RvS 1 december 2006, nr. 165.469; 

RvS 1 december 2006, nr. 165.470). 

 

2.2. In de nota met opmerkingen werpt de verweerder op dat de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid in toepassing van artikel 39/82 van de vreemdelingenwet onontvankelijk is.  

 

Artikel 39/82, §1, derde tot en met vijfde lid, van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“In geval van uiterst dringende noodzakelijkheid kan de schorsing bij voorraad worden bevolen, zonder 

dat de partijen of sommige van hen zijn gehoord. 

De verzoeker dient, wanneer hij de schorsing van de tenuitvoerlegging vordert, te opteren hetzij voor 

een vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid, hetzij voor een gewone schorsing. Hij kan op 

straffe van niet-ontvankelijkheid noch gelijktijdig noch opeenvolgend hetzij opnieuw toepassing maken 

van het derde lid, hetzij in zijn in § 3 bedoeld verzoekschrift andermaal de schorsing vorderen. 

In afwijking van het vierde lid en onverminderd het bepaalde in § 3, belet de verwerping van een 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid niet dat de verzoeker nadien een vordering 

tot schorsing volgens de gewone procedure instelt indien deze vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid werd verworpen omdat de uiterst dringende noodzakelijkheid niet afdoende 

werd aangetoond.” 

 

Ter terechtzitting wijst de raadsman van de verzoeker op het vereiste van een effectief rechtsmiddel 

zoals voorzien in artikel 13 van het EVRM. Hij stelt dat artikel 13 van het EVRM primeert op de 

bepalingen van de vreemdelingenwet en merkt op dat hij thans de bewijzen voorlegt die een risico op 

een schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk maken. Hij verwijst naar het bij het onderhavige 
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verzoekschrift gevoegde uittreksel uit het bevolkings- en wachtregister afgeleverd op 29 januari 2013 

alsook naar het medisch getuigschrift van 29 januari 2013 betreffende de zwangerschap van mevrouw 

K.D.L.  

 

De Raad merkt op dat het buiten betwisting staat dat de verzoeker op 28 januari 2013 reeds een 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft ingediend tegen de thans bestreden 

beslissing. In deze zaak werd reeds arrest gewezen. De Raad verwierp de vordering tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid bij arrest nr. 96 078 van 29 januari 2013, waarbij werd vastgesteld 

dat niet was voldaan aan de voorwaarde met betrekking tot het aangetoond zijn van een ernstig middel. 

 

De thans voorliggende vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid is dienvolgens, in 

toepassing van artikel 39/82, §1 van de vreemdelingenwet, niet ontvankelijk. De door de verweerder 

opgeworpen exceptie is gegrond. 

 

Wat de ter terechtzitting aangevoerde elementen met betrekking tot artikel 13 van het EVRM betreft, 

wijst de Raad er op dat in het arrest nr. 96 078 van 29 januari 2013 omtrent verzoekers grief ontleend 

aan artikel 8 van het EVRM het volgende overwogen: 

 

“(…)  

Prima facie dient dan ook te worden besloten dat de verzoeker met het uiten van loutere beweringen 

omtrent een duurzame relatie en samenwoonst met K.D.L. en omrent het kind dat beiden zouden 

verwachten, beweringen die niet ondersteund worden door enig bewijskrachtig gegeven en waarvan 

evenmin in het administratief dossier indicaties voorliggen, geen schending van artikel 8 van het EVRM 

aannemelijk maakt.  

 

4.3.2.5.4. In de mate dat zou kunnen worden aangenomen dat de verzoeker een gezinsleven heeft met 

K.D.L., merkt de Raad op dat het te dezen niet gaat om een situatie van voortgezet verblijf, zoals 

hierboven toegelicht. Uit de thans voorliggende gegevens blijkt immers dat de verzoeker twee 

asielprocedures in België heeft doorlopen, beiden zonder gunstig gevolg, en dat er geen gegevens 

voorliggen dat de verzoeker sedertdien gemachtigd werd om in het Rijk te verblijven. In de bestreden 

beslissing wordt vermeld dat de verzoeker in onwettig verblijf verkeert. Deze vaststelling wordt niet 

betwist. De verzoeker beschikt dus niet over een verblijfsrecht in België waardoor er in casu sprake is 

van een zogenaamde situatie van eerste toelating.  

 

Het gaat te deze dezen dan ook om een zogenaamde situatie van eerste toegang.  

 

4.3.2.5.5. Indien het een situatie betreft van eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen 

inmenging is en geschiedt er geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM.  

 

Wel moet er in dit geval volgens het EHRM worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. 

Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit 

geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat 

er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er een schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37).  

 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, worden in het kader van een billijke afweging een aantal elementen in rekening 

genomen, met name de mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering 

naar het land van bestemming, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de 

aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal en 

effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige 

elementen van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 

55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 70).  

 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.  
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Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in 

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te 

leggen. 

 

4.3.2.5.6. Te dezen merkt de Raad op dat de verzoeker niet aangeeft noch aantoont in welke mate er in 

zijn geval belemmeringen of hinderpalen zijn om het gezinsleven verder te zetten in zijn land van 

herkomst of elders. Waar de verzoeker aanvoert dat het strijdt met artikel 8 van het EVRM om een 

verbod op te leggen om zijn vrouw en zijn kind gedurende drie jaar te zien, merkt de Raad op dat het 

geenszins de strekking is van de bestreden beslissing om aan de verzoeker het verbod op te leggen om 

zijn vrouw en zijn kind te zien. Er wordt immers enkel een inreisverbod voor de duur van 3 jaar opgelegd 

voor België alsook voor de meeste lidstaten van de Europese Unie, doch dit belet geenszins dat de 

verzoeker zijn partner en zijn kind elders zou kunnen ontmoeten.  

 

De verzoeker toont in casu niet aan en uit de voorliggende gegevens blijkt ook niet dat K.D.L. en 

eventueel ook het ongeboren kind van deze vrouw, niet naar Guinee kan reizen om de verzoeker daar 

te ontmoeten noch blijkt dat beiden elkaar in een derde land niet zouden kunnen treffen. Op het eerste 

gezicht blijken er in casu dan ook geen hinderpalen te zijn die de verzoeker verhinderen om zijn 

gezinsleven elders verder te zetten. De Raad wijst er tevens op dat de verzoeker niet aantoont waarom 

hij, eens hij een gezinsleven met K.D.L. en het ongeboren kind concreet aannemelijk maakt, met 

toepassing van artikel 74/12 van de vreemdelingenwet geen opheffing van het bij de bestreden 

beslissing opgelegde inreisverbod zou kunnen bekomen om op die manier op legale wijze België terug 

binnen te komen ten einde zijn gezinsleven met K.D.L. en het ongeboren kind, en mits het voldaan zijn 

aan de wettelijk bepaalde binnenkomstvoorwaarden, verder te zetten.  

 

Ook in het geval een daadwerkelijk gezinsleven door de zou zijn aangetoond, dient te worden besloten 

dat er op het eerste gezicht geen schending van artikel 8 van het EVRM voorligt. De Raad merkt tot slot 

nog op dat artikel 8 van het EVRM geen concrete motiveringsverplichting omvat die aan het bestuur 

wordt opgelegd bij het nemen van verwijderingsmaatregelen. Zoals reeds eerder gemeld, betreft dit 

oordeel een feitenkwestie. Het loutere feit dat in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd omtrent 

het al dan niet bestaan van een gezinsleven, brengt dan ook niet ipso facto een schending van artikel 8 

van het EVRM met zich mee. 

 

Gelet op hetgeen voorafgaat, is de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM niet ernstig.” 

 

De Raad wijst dan ook op het gezag van gewijsde van het arrest nr. 96 078 van 29 januari 2013, waarin 

de grief ontleend aan artikel 8 van het EVRM nauwkeurig werd onderzocht, zoals hierboven hernomen. 

Het thans gevoerde betoog doet aan deze vaststellingen geen afbreuk.  

 

Het op 28 januari 2013 ingediende vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voldeed 

dan ook aan de eisen van artikel 13 van het EVRM. Volgens artikel 13 van het EVRM moet dergelijk 

beroep om daadwerkelijk te zijn, beschikbaar zijn in rechte en in feite, in het bijzonder in die zin dat het 

instellen ervan niet op ongerechtvaardigde wijze belemmerd mag worden door handelingen of 

nalatigheden van de overheid van de verwerende Staat (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § 290; EHRM 8 juli 1999, Cakici/Turkije, § 112). Artikel 13 van het EVRM vereist een intern 

beroep waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan 

worden verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge wat de manier 
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betreft waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 

juli 2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291), waarbij er 

bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de snelheid van het beroep zelf, want het is niet 

uitgesloten dat de buitensporige duur van een beroep het ontoereikend maakt (EHRM 31 juli 2003, 

Doran/Ierland, § 57; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 292).  

 

De grief ontleend aan artikel 8 van het EVRM werd op onafhankelijke en nauwkeurig wijze onderzocht in 

het arrest nr. 96 078 van 29 januari 2013, waarbij enerzijds werd geoordeeld dat de verzoeker het 

bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM niet aantoonde 

en waarbij anderzijds ook omstandig werd gemotiveerd dat evenmin een schending van artikel 8 van het 

EVRM voorlag in geval aangenomen werd dat de verzoeker een gezinsleven heeft in België.  

 

De op 28 januari 2013 ingestelde vordering was, gelet op de beschikking van 28 januari 2013 en gelet 

op de motieven van het arrest nr. 96 078, van rechtswege schorsend en er werd in casu één dag later 

en dus met de vereiste spoed een arrest geveld. Uit de gegevens van de zaak blijkt tevens dat de 

verzoeker op datum van de huidige terechtzitting nog niet is gerepatrieerd. 

  

De elementen die de verzoeker thans bijbrengt doen geen afbreuk aan de hierboven geciteerde 

beoordeling in het arrest nr. 96 078 en verantwoorden in casu niet dat de onderhavige vordering, met 

miskenning van artikel 39/82, §1, van de vreemdelingenwet, op haar merites wordt onderzocht. 

 

De verzoeker heeft geen verdedigbare grief. 

 

2.3. De vordering is niet ontvankelijk, gelet op het bepaalde in artikel 39/82, §1, van de 

vreemdelingenwet. Deze vaststelling volstaat om de vordering te verwerpen. 

 

3. Kosten  

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet, zal de beslissing 

over het rolrecht of de vrijstelling van het rolrecht desgevallend worden onderzocht in een later stadium 

van de procedure. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig januari tweeduizend en dertien 

door: 

 

Mevr. C. DE GROOTE,   wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

Dhr. S. TRICOT,   toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

S. TRICOT C. DE GROOTE 


