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 nr. 216 994 van 18 februari 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. S. MIR-BAZ 

Broustinlaan 88 / 1 

1083 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 4 juni 2018 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 26 april 2018 tot intrekking van de bijlage 19ter. 

 

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 6 juni 2018 met refertenummer X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 januari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. S. MIR-BAZ verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam in oktober 2015 toe op Belgisch grondgebied en diende een aanvraag in van een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter). 

 

1.2. De gemachtigde van de voormalig bevoegde staatssecretaris (hierna: de staatssecretaris) trof op 

11 april 2016 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 
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grondgebied te verlaten (bijlage 20). Het beroep tot schorsing en nietigverklaring dat verzoeker tegen 

deze beslissing instelde, werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

verworpen in zijn arrest van 26 september 2016 (RvV 26 september 2016, nr. 175 317). 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 17 januari 2017 een beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) 

en een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). Het beroep tot schorsing en 

nietigverklaring tegen het inreisverbod gericht, werd op 17 mei 2018 door de Raad bij arrest nr. 203 904 

verworpen. 

 

1.4. Verzoeker diende op 19 januari 2017 vanuit het gesloten centrum een asielaanvraag in. 

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 19 januari 2017 een beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 10 februari 2017 een beslissing tot weigering van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Het beroep dat verzoeker bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid indiende tegen deze beslissing werd door de Raad met arrest nr. 182 628 

op 22 februari 2017 verworpen. 

 

1.7. Via een bijzondere volmacht diende de advocaat van verzoeker op 14 februari 2017 een aanvraag 

in van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter) bij de diensten van 

het stadsbestuur van Antwerpen. 

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 16 februari 2017 een beslissing waarbij “de 

onwettige afgifte van de bijlage 19ter dd. 14.02.2017 en van het immatriculatie-attest” als onbestaande 

worden beschouwd. Verzoeker werd hiervan diezelfde dag in kennis gesteld. 

 

Tegen deze beslissing diende verzoeker bij de Raad een vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid in. De Raad verwierp deze vordering bij arrest nr. 183 183, uitgesproken op 28 februari 

2017. 

 

1.9. Verzoeker dient een nieuwe aanvraag in, in functie van zijn broer, van Nederlandse nationaliteit. Op 

26 april 2018, met kennisgeving op 8 mei 2018, nam de gemachtigde van de staatssecretaris de 

beslissing om de afgifte van de bijlage 19ter op 7 november 2017 als onwettig en onbestaande te 

beschouwen. Dit is de bestreden beslissing, die luidt: 

 

“(…) 

C., A. R. 

Nationaliteit Afghanistan 

Geboren op 27.04.1981 

Verblijvende te (…) 

NN. (…) 

U maakt het voorwerp uit van een inreisverbod dat u betekend werd dd. 17.01.2017, alsook van een 

bevel om het grondgebied te verlaten, u betekend dd. 17.01.2017. 

U kunt de opheffing van dit inreisverbod vragen, waardoor u legaal zou kunnen terugkeren naar België. 

Dit is enkel mogelijk op basis van wijzigingen aangaande uw situatie die plaats vonden na de datum van 

die beslissing. 

In het kader van artikel 74/12 van de wet van 12 december 1980 moet de opheffing van de aanvraag 

aangevraagd worden bij de diplomatieke post die bevoegd is voor uw woon-of verblijfplaats in het 

buitenland. 

Gelet op het feit dat u geen enkele vraag tot opheffing van het inreisverbod hebt gevraagd, wordt de 

onwettige afgifte van de bijlage 19ter dd. 07.11.2017 en van het immatriculatie-attest, als onbestaande 

beschouwd. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel het volgende aan: 

“Middelen 
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Eerste middel, genomen uit de schending van artikel 62 van de wet van 15 december 1980, de artikelen 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 aangaande de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

iuncto schending artikel 3 en 8 EVRM juncto schending van fair play beginsel 

Verweerder stelt ten onrechte dat de bijlage 19Ter onwettig is afgegeven. Verweerder verwijst naar het 

inreisverbod dat opgelegd was aan verzoeker op 17.1.2017 om zijn beslissingen te rechtvaardigen. 

Verzoeker is niet akkoord met deze motivering omwille van de volgende redenen: 

Verweerder was bij de afgifte van bijlage 19 ter goed op de hoogte van het inreisverbod van 17.01.2017. 

Het argument verweerder dat de bijlage 19 ter onwettig is afgegeven is niet ernstig. Verweerder heeft in 

2017 op dezelfde wijze gehandeld. 

Toen zat verzoeker in het gesloten centrum. De Raadsman van verzoeker heeft via een bijzondere 

volmacht een aanvraag tot gezinshereniging ingediend voor verzoeker in functie van verzoekers broer - 

een EU burger. 

Toen heeft verweerder eveneens een bijlage 19 ter afgeleverd en na een tijdje kwam ze tot de conclusie 

dat deze afgifte onwettig is. 

Verzoeker heeft toen ook een beroep ingediend tegen deze beslissing. 

Verzoeker meent dat verweerder zijn dossier niet op een zorgvuldige wijze behandeld. 

Welk redelijk bestuur maakt 2 keer dezelfde zogezegde 'fout' - onwettig afgifte van bijlage 19 ter? 

Het antwoord op deze vraag is duidelijk voor uw Raad. 

Deze werkwijze is ongezien!! 

Ten eerste mag verweerster het inreisverbod niet gebruiken tegen een familielid van een burger van EU. 

Verzoeker wenst ter staving hiervan te verwijzen naar het hieronder staande: 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigt in verschillende arresten sinds 19-12-2014 

beslissingen waarmee Dienst Vreemdelingenzaken de verblijfsaanvraag van familie van een Unieburger 

of van een Belg "niet in aanmerking" nam met ais motivering dat de persoon een inreisverbod heeft. 

DVZ moet de gezinshereniging ten gronde onderzoeken als identiteit en gezinsband aangetoond is. 

DVZ kan alleen gemotiveerd weigeren, omdat de wettelijke voorwaarden voor gezinshereniging niet 

voldaan zijn, of omdat er fraude of misbruik of een ernstige bedreiging van de openbare orde is. 

In een brief van 20 maart 20 7 4 aan Kruispunt M-l stelde Dienst Vreemdelingenzaken nog dat zijn 

praktijk hiermee overeenkwam. Maar DVZ paste deze praktijk vaak niet toe, en gaf dan een 

uitwijzingsbevel (bijlage 13) en een opdracht aan de gemeenten om geen bijlage I9ter (bewijs van de 

verblijfsaanvraag) af te geven of om deze in te trekken. De RvV vindt dergelijke beslissingen onwettig. 

In dit bericht bespreekt Kruispunt M-l achtereenvolgens: 

RvV nr. 135.627 van 19 december 2014 (familie van Unieburger) - Nederlandstalige kamer met drie 

rechters 

http://www.kruispuntmi.be/nieuws/aanvraaa-aezinshereniQinq-met-unieburaer-of-belq-moaeliikondanks- 

inreisverbod 

Ten tweede heeft verzoeker al een beroep ingediend tegen dit inreisverbod. Uw Raad heeft pas na de 

huidige bestreden beslissing het beroep verworpen. 

Verweerder is zeer goed op de hoogte van dit beroep bij uw Raad. Verweerder gebruikt argumenten! in 

zijn beslissing die in strijd is met de werkelijkheid. 

Zoals geweten legt dit beginsel de overheid de plicht op om rechtssubjecten correct, niet unfair 

behandelen. De overheid moet zich onpartijdig opstellen bij het nemen van een besluit en moet de 

noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht nemen. Verzoekster is van mening dat verweerder hem 

niet eerlijk behandeld heeft. 

Verzoeker is moreel en materieel afhankelijk van zijn familieleden in België. Ter staving hiervan wenst 

hij te verwijzen naar het arrest van uw Raad in zijn eerder aanvraag tot gezinshereniging.  

(Arrest 1 75317 van 26 september 2016) 

Verzoeker woont sinds 1 3.10.201 5 samen met zijn broer in België op een adres. 

Het feit dat verzoeker sinds oktober 201 5 samen met zijn broer onder een dak woonde is een bewijs 

dat hij ten laste is van zijn broer. 

Verzoekers broer heeft ook andere kosten van verzoeker betaald. Zo betaalde verzoekers broer de 

factuur van tandarts. 

Verzoekers broers stuurde geld naar zijn broer tijdens zijn verblijf in het gesloten centrum.  

Dat dit middel gegrond is.” 

 

2.2. Uit het middel blijkt dat verzoeker de schending aanvoert van het zorgvuldigheidsbeginsel en de 

inhoud van de bestreden beslissing inhoudelijk betwist. Hij stelt dat zijn dossier niet zorgvuldig is 

behandeld. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 
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die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk worden onderzocht, zodat zij met kennis van 

zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Dit houdt ook in dat zij zich moet steunen op alle gegevens en dienstige stukken. De overheid moet zich 

afdoende informeren over alle relevante elementen. 

 

De Raad is niet bevoegd om 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 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 (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

2.3. Verzoeker voert aan dat zijn dossier onzorgvuldig werd behandeld. Verzoeker woont sinds 13 

oktober 2015 samen met zijn broer van Nederlandse nationaliteit. Hij is ten laste van zijn broer die naast 

zijn woning ook kosten voor hem betaalt, zoals de factuur van een tandarts, en geld overmaakte tijdens 

verzoekers verblijf in een gesloten centrum. Verzoeker is moreel en materieel afhankelijk van zijn 

familieleden in België. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers advocaat een aanvraag indiende voor een 

verblijfskaart van de burger van de Unie, in de hoedanigheid van “ander familielid- ten laste of deel 

uitmakend van het gezin, met name C.M.S.” en op grond van artikel 47/1 e.v. 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). 

 

2.4. De verwerende partij legt geen nota met opmerkingen neer. 

 

2.5. Verzoeker verwijt de bestreden beslissing geen correcte beoordeling te geven en geen rekening te 

houden met de afhankelijkheidsrelatie die hij heeft met zijn broer en familieleden die in België verblijven, 

daarenboven voert verzoeker de schending van artikel 8 van het EVRM aan. 

 

Uit de bewoordingen van de bestreden beslissing volgt dat de verwerende partij van oordeel is dat een 

inreisverbod verhindert dat een latere verblijfsaanvraag, ingediend op het Belgische grondgebied, in 

aanmerking wordt genomen en dat bij gebrek aan een vraag tot opheffing of opschorting van dit 

inreisverbod geen verblijfsaanvraag kan worden ingediend. De intrekking van de afgegeven bijlage 

19ter, die volgens de gemachtigde van de staatssecretaris onwettig is genomen, is noodzakelijk, en de 

afgifte van de bijlage 19ter moet als onbestaande worden beschouwd.  

 

Er wordt opgemerkt dat de vraag ter terechtzitting of er een opheffing van het inreisverbod is gevraagd 

niet kon beantwoord worden door de raadsman van verzoeker. 

 

De bestreden beslissing is genomen in toepassing van artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet, dat stelt: 

 

“§ 1  

De minister of zijn gemachtigde kan het inreisverbod opheffen of opschorten omwille van humanitaire 

redenen.  

Wanneer twee derde van de duur van het inreisverbod is verstreken, kan de onderdaan van een derde 

land een opschorting of opheffing van het inreisverbod vragen om professionele of studieredenen.  

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

wordt de gemotiveerde aanvraag door de onderdaan van een derde land ingediend bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire beroepspost die bevoegd is voor zijn woon-of verblijfplaats in het buitenland.  

§ 2  

De onderdaan van een derde land kan bij de minister of zijn gemachtigde een aanvraag tot opheffing of 

opschorting van het inreisverbod indienen die gemotiveerd wordt door het naleven van de verplichting 

tot verwijdering die vroeger afgegeven werd, als hij schriftelijk het bewijs bezorgt dat hij volledig conform 

de beslissing tot verwijdering het Belgisch grondgebied heeft verlaten.  

§ 3  

Een beslissing betreffende de aanvraag tot opheffing of opschorting van het inreisverbod wordt ten 

laatste binnen vier maanden, te rekenen vanaf de indiening van de aanvraag, getroffen. Indien geen 

enkele beslissing is genomen binnen vier maanden wordt de beslissing als negatief beschouwd.  
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§ 4  

Tijdens het onderzoek van de aanvraag tot opheffing of opschorting heeft de betrokken onderdaan van 

een derde land geen enkel recht op toegang tot of verblijf in het Rijk.  

§ 5  

De minister kan, bij besluit, de categorieën van personen omschrijven voor wie het inreisverbod wordt 

opgeheven of opgeschort naar aanleiding van humanitaire rampen.  

§ 6  

Wanneer een onderdaan van een derde land het voorwerp van een inreisverbod uitmaakt dat door een 

andere lidstaat werd afgegeven en de minister of zijn gemachtigde overweegt om hem een verblijfstitel 

of een andere vorm van toestemming tot verblijf af te geven, raadpleegt hij voorafgaand deze lidstaat 

om rekening te houden met diens belangen.”  

 

Ter terechtzitting wijst de Raad op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het 

HvJ) van 8 mei 2018 (C-82/16), weliswaar in het kader van een gezinshereniging met een Belg. De 

verwerende partij, die geen nota met opmerkingen heeft neergelegd, beperkt zich ter terechtzitting tot 

het verwijzen naar het administratief dossier.  

 

In het voornoemde arrest wordt o.a. het volgende gesteld: 

 

“(…) 

57 Derhalve mag de weigering van een derdelander om gevolg te geven aan een terugkeerverplichting 

en mee te werken in het kader van een verwijderingsprocedure hem weliswaar niet in staat stellen zich 

geheel of ten dele te onttrekken aan de rechtsgevolgen van een inreisverbod (zie in die zin arrest van 26 

juli 2017, Ouhrami, C-225/16, EU:C:2017:590, punt 52), maar kan de bevoegde nationale autoriteit 

waarbij een derdelander een verzoek heeft ingediend om toekenning van een verblijfsrecht met het oog 

op gezinshereniging met een Unieburger die onderdaan van de lidstaat in kwestie is, niet weigeren dit 

verzoek in aanmerking te nemen op de enkele grond dat deze derdelander de toegang tot het 

grondgebied van die lidstaat is verboden. Zij dient dat verzoek juist te behandelen en te beoordelen of er 

tussen de derdelander en de Unieburger in kwestie een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat 

dat aan deze derdelander in beginsel op grond van artikel 20 VWEU een verblijfsrecht moet worden 

toegekend, omdat bedoelde Unieburger anders feitelijk gedwongen zou zijn om het grondgebied van de 

Unie als geheel te verlaten, zodat hem het effectieve genot van de voornaamste aan zijn status 

ontleende rechten zou worden ontzegd. Indien dat het geval is, moet de lidstaat in kwestie het tegen 

genoemde derdelander uitgevaardigde terugkeerbesluit en inreisverbod dan ook opheffen of op zijn 

minst schorsen.  

58 Het zou immers met het doel van artikel 20 VWEU in strijd zijn wanneer de derdelander zou worden 

gedwongen het grondgebied van de Unie voor onbepaalde tijd te verlaten teneinde de opheffing of 

opschorting van het tegen hem uitgevaardigde verbod van toegang tot dat grondgebied te verkrijgen, 

zonder dat eerst is nagegaan of er tussen die derdelander en de Unieburger die lid is van zijn familie, 

een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat laatstgenoemde gedwongen zou zijn de 

derdelander naar zijn land van herkomst te vergezellen, terwijl juist wegens deze 

afhankelijkheidsverhouding in beginsel aan genoemde derdelander een verblijfsrecht zou moeten 

toekomen op grond van artikel 20 VWEU.” (eigen onderlijning) 

 

Verzoeker is een derdelander die zijn aanvraag indiende in functie van een Unieburger. Een analoge 

redenering dringt zich op.  

 

Bovendien zou de eventuele weigering om een verblijf toe te staan aan een familielid van een burger 

van de Unie of aan een persoon die ten laste is van deze burger van de Unie, er toe kunnen leiden dat 

de burger van de Unie wordt ontmoedigd om de hem bij artikel 21 van het VWEU toegekende rechten 

van vrij verkeer uit te oefenen, alsook afbreuk doen aan het nuttige effect van het burgerschap van de 

Unie.  

 

Artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 11, lid 3, van de richtlijn 2008/115 

van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven (Parl.St. Kamer, 2011-2012, doc nr. 53-1825/1). Over deze bepaling van richtlijn 

2008/115 heeft het HvJ zeer duidelijk het volgende vooropgesteld: 

“60 Het is juist dat de lidstaten op grond van artikel 11, lid 3, eerste alinea, van richtlijn 2008/115 kunnen 

overwegen het inreisverbod dat gepaard gaat met een terugkeerbesluit waarbij een termijn voor vrijwillig 

vertrek is toegekend, in te trekken of te schorsen wanneer de derdelander het grondgebied van een 
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lidstaat overeenkomstig dat besluit heeft verlaten. Daarbij moet er evenwel op worden gewezen dat de 

Uniewetgever in de derde en de vierde alinea van datzelfde artikel 11, lid 3, voor de lidstaten in de 

mogelijkheid heeft voorzien een dergelijk verbod in individuele gevallen op te heffen of te schorsen om 

andere redenen dan die in de eerste alinea van die bepaling, zonder dat in die alinea’s als nadere 

voorwaarde wordt gesteld dat de derdelander tegen wie een inreisverbod is uitgevaardigd, het 

grondgebied van de lidstaat in kwestie heeft verlaten.  

61 Derhalve staan artikel 3, punt 6, en artikel 11, lid 3, van richtlijn 2008/115, anders dan de Belgische 

regering stelt, niet eraan in de weg dat de lidstaten een inreisverbod opheffen of schorsen wanneer het 

terugkeerbesluit niet is uitgevoerd en de derdelander zich op hun grondgebied bevindt.” (eigen 

onderlijning). 

 

Het blijkt niet dat verzoeker België heeft verlaten. 

 

Noch in de bestreden beslissing, noch in het administratief dossier kan worden gelezen dat rekening 

werd gehouden met alle individuele omstandigheden van verzoeker, recent voor het nemen van de 

bestreden beslissing. De afhankelijkheid die verzoeker voorwendt te hebben van diens broer, is niet 

onderzocht zodat niet kan nagegaan worden of de bestreden beslissing zorgvuldig werd genomen. De 

intrekking van de afgegeven bijlage 19ter is genomen op de enkele grond dat verzoeker de toegang tot 

het grondgebied van die lidstaat is verboden. 

 

2.6. De Raad besluit dat de verwerende partij de zorgvuldigheidsplicht heeft miskend. 

 

In die mate is het onderdeel van het middel gegrond. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te vernietigen. De overige onderdelen moeten niet besproken worden. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

4. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 26 april 2018 tot intrekking van de bijlage 19ter wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien februari tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 


