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 nr. 220 062 van 19 april 2019 

in de zaak X IX 

 

 

 In zake: X  

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. KOLESNIKOVA 

Bronstraat 68 bus 5.1 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en Volks-

gezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 16 april 2019 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 12 april 2019 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en tot het opleggen van een 

inreisverbod (bijlagen 13septies en 13sexies). 

 

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 16 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van Mr. KOLESNIKOVA, die verschijnt voor de verzoekende partij en van Mr. 

I. FLORIO, die loco Mr. E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 april 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 
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vasthouding met het oog op verwijdering en een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod. Dit 

zijn de bestreden beslissingen, die verzoeker op dezelfde dag ter kennis worden gebracht.  

 

De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens is 

gemotiveerd als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: [G.] 

voornaam: [M.] 

geboortedatum: [1979] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Russische Federatie 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politie van SPN Kust op 11/04/2019 

en werd rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

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

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum/verblijfstitel op het moment van zijn arrestatie. 

 

Artikel 74/13 

Artikel 74/13 van de wet van 15/12/1980 bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

de minister of zijn gemachtigde rekening moet houden met het hoger belang van het kind, het gezins- 

en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Naast de 

wet kunnen ook bovenstatelijke bepalingen, inzonderheid de artikelen 3 en 8 EVRM, bij de motivering 

betrokken worden. Het uitgangspunt blijft evenwel dat: 

- volgens het internationale recht komt het in beginsel aan de Staten toe om toe te zien op de toegang, 

het verblijf en verwijdering van vreemdelingen (cf. EHRM 6 december 2012, D.N.W./Zweden, § 34; 

EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland, § 54); 

- elke Staat bepaalt vrij welke vreemdelingen tot het grondgebied worden toegelaten, er op mogen 

verblijven of ervan verwijderd worden (cf. E. VAN BOGAERT, Volkerenrecht, Antwerpen, Kluwer, 1982, 

2012, 77), artikel 5,1, f. EVRM indachtig. 

 

Betrokkene werd gehoord op 11/04/2019 door de politie van SPN Kust en verklaart dat zijn echtgenote 

(mevrouw [G.,I.], geboren op [1980] met de Russische nationaliteit) en hun 2 kinderen ([G.,S.M.], 

geboren op [2014] met de Russische nationaliteit en [G.,A.M.], geboren op [2016] met de Russische 

nationaliteit) in Leuven wonen en dat hijzelf lijdt aan levercirrose. Deze informatie komt overeen met de 

gegevens in het administratief dossier. 

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet 

absoluut. 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 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland, § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). De Verdragsstaten hebben het 

recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun 

verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-
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onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurio en a./Slovenië, § 355; zie ook EHRM 3 oktober 

2014, Jeunesse/Nederland, § 100). De Staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden voor de 

binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. Niettemin, in bepaalde 

gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding geven tot een 

schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder artikel 8 van het 

EVRM. De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van 

de betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 

37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland, § 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal elementen 

in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk wordt 

verbroken, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief 

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

van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

 

Een belangrijk element van deze billijke afweging is te weten of het privé- en gezinsleven in het geding 

zich ontwikkeld heeft in een tijd waarin de betrokken personen wisten dat de situatie ten aanzien van de 

immigratieregels van minstens een van hen zo was, dat het onmiddellijk duidelijk was dat het behoud 

van dit privé- en gezinsleven binnen het gastland meteen al een precair karakter zou hebben. Het 

EHRM heeft al eerder geoordeeld dat wanneer dat het geval is, enkel in bijzonder uitzonderlijke 

omstandigheden de terugzending van het familielid dat niet de nationaliteit van het gastland heeft, een 

schending van artikel 8 van het EVRM betekent (EHRM 24 november 1998, Mitchell/Verenigd 

Koninkrijk, nr. 40447/98; EHRM 22 juni 1999, Ajayi e.a./Verenigd Koninkrijk, nr. 27663/95; EHRM 31 

januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederiand, § 39). 

 

De verwijdering van het grondgebied heeft betrekking op het hele gezin. Uit het administratief verslag 

van de politie van SPN Kust dd. 11/04/2019 blijkt dat betrokkenes echtgenote en hun 2 minderjarige 

kinderen, die net als betrokkene niet over een verblijfsrecht beschikken en eveneens het land dienen te 

verlaten, op het moment van de arrestatie niet aanwezig waren. Daar betrokkene aan de politie van 

SPN Kust op 11/04/2019 verklaarde dat zijn echtgenote en 2 kinderen te Leuven verblijven, is op vraag 

van DVZ de lokale politie van PZ Leuven op 12/04/2019 op het gekende adres gaan kijken of zij hen 

daar konden aantreffen, zodat zij uiteindelijk tezamen met betrokkene het land zouden kunnen verlaten. 

De politie van PZ Leuven kon hen echter niet op het opgegeven adres aantreffen. 

 

Op vraag van DVZ heeft vervolgens de politie van SPN Kust aan betrokkene gevraagd om zijn 

echtgenote te bellen en haar te vragen om zich met de kinderen bij de politie van PZ Leuven aan te 

bieden, volgens de politie van SPN Kust wilde betrokkene dit wel doen maar zegt hij dat hij zijn telefoon 

niet meer in kan, dat hij geen toegang meer zou hebben. We dienen bijgevolg vast te stellen dat de 

politie, in casu de federale politie van SPN Kust en de lokale politie van PZ Leuven, alles in het werk 

heeft gesteld om het gezin de mogelijkheid te geven om samen met betrokkene terug te keren. Indien 

betrokkenes echtgenote en zijn kinderen zich niet zullen aanbieden, kan niet anders dan vastgesteld 

worden dat een eventuele repatriëring van betrokkene zonder zijn echtgenote en kinderen door het 

gedrag zelf van deze drie laatsten in de hand wordt gewerkt. Dit vormt uiteraard geen schending van 

artikel 8 EVRM (RVV, nr. 61.377 van 12.05.2011). 

 

Betrokkene kwam met zijn echtgenote volgens zijn eigen verklaring op 16/11/2009 zonder verblijfsrecht 

het Rijk binnen en diende diezelfde dag een aanvraag tot internationale bescherming in bij de Belgische 

overheid. Deze aanvraag werd op 26/01/2012 door het CGVS geweigerd en op 22/05/2012 door de 

RVV definitief afgesloten. Deze beslissingen werden tezamen met een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13qq) aan betrokkene ter kennis gegeven. 

 

Betrokkene diende vervolgens 3 aanvragen tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 

15/12/1980 in. Zijn eerste aanvraag werd door DVZ onontvankelijk beoordeeld. Zijn tweede aanvraag 

werd door DVZ ongegrond beoordeeld, waarbij het beroep dat betrokkene hiertegen indiende, door de 

RVV werd verworpen op 27/03/2014. Betrokkenes derde aanvraag tot regularisatie op medische 

gronden werd door DVZ eveneens ongegrond bevonden. Deze laatste beslissing werd tezamen met 

een bevel om het grondgebied te veralten (bijlage 30) geldig 30 dagen aan betrokkene ter kennis 

gegeven op 03/07/2018. 

 

Betrokkene diende eveneens een aanvraag tot verblijf op basis van humanitaire gronden in op 

22/03/2011. Deze werd, na verscheidene actualisaties van de aanvraag, uiteindelijk door DVZ 
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onontvankelijk verklaard op 07/11/2017 en deze beslissing werd tezamen met een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 30) geldig 30 dagen aan betrokkene ter kennis gegeven op 20/11/2017. 

Het beroep dat betrokkene hiertegen indiende werd op 11/03/2019 door de RVV verworpen. 

 

Er mag bijgevolg redelijkerwijs worden aangenomen dat betrokkene wist dat zijn illegale verblijfssituatie 

tot gevolg had dat het voortbestaan van het gezinsleven in België van bij het begin precair was. Uit 

illegaal verblijf, wat conform artikel 75 van de Vreemdelingenwet een misdrijf is, kunnen geen rechten 

geput worden. Betrokkene diende zich ervan bewust te zijn dat zijn verblijfsstatus er toe leidt dat het 

voortbestaan van het gezins- en privéleven in België vanaf het begin precair zou zijn. Betrokkene toont 

verder niet met concrete gegevens aan dat hij zijn privé- en gezinsleven niet kan verderzetten in het 

land van herkomst of elders. Er blijkt ook niet dat hij eventuele vriendschapsrelaties die hij zou hebben 

opgebouwd, niet vanuit het buitenland kan onderhouden. Rekening houdende met de omstandigheden 

van de zaak, blijkt niet dat wanneer het privéleven dat betrokkene in België heeft opgebouwd wordt 

afgewogen tegen het legitiem algemeen belang dat gebaat is met een effectieve immigratiecontrole en 

met maatregelen ter bescherming van de openbare orde, dit leidt tot de conclusie dat er sprake is van 

een disproportionele inmenging in zijn privéleven. Voor zover betrokkene aanhaalt dat het centrum van 

zijn belangen in België ligt omdat hij zijn leven alhier opgebouwd zou hebben en structuur gegeven en 

hij hier een bepaald sociaal en economisch welzijn opgericht zou hebben in de zin van artikel 8 EVRM, 

dient te worden opgemerkt dat gewone sociale relaties niet onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM vallen. Het lijkt bovendien erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of 

kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar hij het merendeel van zijn leven heeft 

doorgebracht, die hem een vorm van ondersteuning zouden kunnen geven. 

 

Gelet op wat vooraf gaat primeert het algemeen belang op het privaat belang, en bestaat en rust er 

geen positieve verplichting op België, waardoor de doelstellingen van de vreemdelingenwet, die een 

politiewet is, in acht moeten worden genomen. Bijgevolg wordt geen schending van artikel 8 EVRM 

aannemelijk gemaakt. Aldus heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing 

rekening gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

x artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die hem 

ter kennis gegeven werden op 20/03/2015 (bijlage 13qq), 20/11/2017 en 03/07/2018 (beiden bijlage 13). 

Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet uitgevoerd. Betrokkene (en zijn echtgenote) 

werden eveneens door de stad Leuven meermaals geïnformeerd over de betekenis van een bevel om 

het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 

Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011). In het kader van art. 74/9 §3 en het KB van 17/09/2014, werd betrokkene (en 

zijn echtgenote) bovendien op 14/02/2018 tijdens een onderhoud met een ambtenaar van de DVZ op 

16/02/2015 nogmaals uitgebreid geïnformeerd over de draagwijdte van de verschillende beslissingen en 

hun precaire verblijfssituatie, de terugkeerplicht en de mogelijkheden van hulp bij terugkeer naar en re-

integratie in hun land van herkomst en de mogelijke gevolgen bij niet-terugkeer, waaronder het 

inreisverbod. Betrokkene weigerde echter een overeenkomst tot vrijwillige terugkeer te sluiten met DVZ. 

Hij ondernam sedertdien geen stappen om een terugkeer naar Rusland te organiseren. Het is weinig 

waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politie van SPN Kust op 11/04/2019 

en werd rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen om de volgende redenen: 
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Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die hem 

ter kennis gegeven werden op 20/03/2015 (bijlage 13qq), 20/11/2017 en 03/07/2018 (beiden bijlage 13). 

Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet uitgevoerd. Betrokkene (en zijn echtgenote) 

werden eveneens door de stad Leuven meermaals geïnformeerd over de betekenis van een bevel om 

het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 

Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011). In het kader van art. 74/9 §3 en het KB van 17/09/2014, werd betrokkene (en 

zijn echtgenote) bovendien op 14/02/2018 tijdens een onderhoud met een ambtenaar van de DVZ op 

16/02/2015 nogmaals uitgebreid geïnformeerd over de draagwijdte van de verschillende beslissingen en 

hun precaire verblijfssituatie, de terugkeerplicht en de mogelijkheden van hulp bij terugkeer naar en re-

integratie in hun land van herkomst en de mogelijke gevolgen bij niet-terugkeer, waaronder het 

inreisverbod. Betrokkene weigerde echter een overeenkomst tot vrijwillige terugkeer te sluiten met DVZ. 

Hij ondernam sedertdien geen stappen om een terugkeer naar Rusland te organiseren. Het is weinig 

waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Artikel 3 EVRM 

Betrokkene werd gehoord op 11/04/2019 door de politie van SPN Kust en verklaart dat hij niet terug kan 

naar zijn land van herkomst omdat zijn leven er in gevaar is, hij verklaart er zomaar doodgeschoten te 

kunnen worden. De aangehaalde elementen werden reeds beoordeeld in zijn asielaanvraag van 

16/11/2009. Uit het onderzoek van het CGVS en de RVV is echter gebleken dat betrokkene niet voldoet 

aan de criteria om de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en kan 

redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met 

artikel 3 van het EVRM. Betrokkene verklaart eveneens dat hij leidt aan levercirrose. Op grond van deze 

medische aandoening diende betrokkene, zoals hierboven uiteengezet, 3 aanvragen tot regularisatie om 

medische redenen in, maar deze aanvragen werden alle drie verworpen. Betrokkene brengt geen 

elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren terug te keren naar zijn 

land van herkomst. Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een 

Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het 

land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de 

levensverwachting van een vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze 

verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen 

die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een 

schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn. 

 

Vasthouding 

 

[…]” 

 

2. Over de rechtspleging en de ontvankelijkheid 

 

2.1. Ter terechtzitting doet verzoeker afstand van de vordering tot schorsing in uiterst dringende 

noodzakelijkheid in de mate dat deze is gericht tegen het inreisverbod. Er zijn geen redenen om zich 

tegen deze afstand te verzetten. 

 

2.2. Wat de beslissing tot vrijheidsberoving betreft, blijkt uit 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) dat deze enkel vatbaar is voor een beroep bij de 

raadkamer van de correctionele rechtbank van de verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar de 

vreemdeling werd aangetroffen. De Raad is dan ook zonder rechtsmacht om kennis te nemen van het 

beroep in de mate dat het is gericht tegen deze beslissing. 

 

3. Onderzoek van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de 

verwijderingsbeslissing 
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3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

Aangezien vaststaat dat verzoeker is vastgehouden in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de 

artikelen 74/8 en 74/9 van de Vreemdelingenwet en gelet op de bepalingen van artikel 39/82, § 4, 

tweede lid van de Vreemdelingenwet, dient het door hem ingeroepen imminent karakter van de 

tenuitvoerlegging van de bestreden verwijderingsmaatregel te worden aangenomen. Verweerder betwist 

het imminent karakter van de vordering ook niet in de nota met opmerkingen. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (hierna: EVRM), is 

de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid gehouden tot een 

onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op grond waarvan 

redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van de rechten 

gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. De 
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draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert volgens 

de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § § 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie-karakter ervan. Dit prima facie-onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid van de Vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 

grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid van het EVRM. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM, van artikel 

74/11 van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, 

van het redelijkheidsbeginsel en van de hoorplicht. 

 

Verzoeker betoogt dat de genomen maatregel niet in verhouding staat met de feiten en het dossier. Hij 

stelt nooit te hebben verklaard dat zijn kinderen de Russische nationaliteit hebben. Verder betoogt hij te 

lijden aan een ongeneselijke ziekte, waarvoor hij dagelijks levensnoodzakelijke medicatie moet nemen. 

Hij stelt nog dat indien hij België moet verlaten zijn vrouw en kinderen zonder echtgenoot/vader alleen in 

België zullen achterblijven. Hij voert verder aan dat hij niet werd gehoord voorafgaand aan het nemen 

van de bestreden verwijderingsbeslissing, minstens niet met bijstand van zijn raadsvrouw, en dat mocht 

dit wel het geval zijn geweest hij had kunnen zeggen dat hij een verblijfsaanvraag op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet voorbereidt, alsook dat zijn kinderen niet de Russische nationaliteit 

hebben en hij en zijn echtgenote niet zonder de kinderen naar Rusland kunnen vertrekken. In het kader 

van artikel 8 van het EVRM beroept verzoeker zich verder op zijn gezinsleven in België met zijn 

echtgenote en kinderen. Hij wijst erop dat zijn kinderen geen geldige Belgische verblijfsvergunning 

hebben en deze ook niet de Russische nationaliteit hebben, en deze hierdoor niet samen met de ouders 

naar Rusland kunnen reizen. Hij stelt dat de kinderen gelet op hun leeftijd de aanwezigheid van hun 

ouders nodig hebben en dus niet in België zonder ouders kunnen achterblijven. Het hoger belang van 

de kinderen vereist volgens verzoeker in deze situatie dat zij samen met de ouders in België kunnen 

blijven. 

 

3.3.2.2. De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling 

in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling 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. 

 

Het redelijkheidsbeginsel – waarvan eveneens de schending wordt aangevoerd – staat de rechter 

verder niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 
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wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt. 

 

Het eveneens geschonden geachte zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting 

op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feiten-

vinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het 

nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken. 

 

Verzoeker wijst erop dat hij lijdt aan een ongeneselijke ziekte, waarvoor hij dagelijks 

levensnoodzakelijke medicatie moet nemen.  

 

De vaststelling dringt zich evenwel op dat verzoeker zijn gezondheidsproblemen reeds ten aanzien van 

het bestuur heeft ingeroepen in het kader van verschillende aanvragen om verblijfsmachtiging op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. In de bestreden verwijderingsbeslissing wijst verweerder erop 

dat verzoeker drie verblijfsaanvragen op deze grond indiende, die alle werden afgewezen. Inzake de 

laatste aanvraag werd op 22 juni 2018 een ongegrondheidsbeslissing genomen, aan verzoeker samen 

met een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis gebracht op 3 juli 2018, waarbij werd 

vastgesteld dat verzoeker kan reizen en de voor zijn gezondheidsproblemen vereiste medische 

behandeling en opvolging voor hem beschikbaar en toegankelijk zijn in zijn herkomstland.  

 

Verweerder stelt in de bestreden verwijderingsbeslissing nog als volgt: 

 

“Betrokkene verklaart eveneens dat hij leidt aan levercirrose. Op grond van deze medische aandoening 

diende betrokkene, zoals hierboven uiteengezet, 3 aanvragen tot regularisatie om medische redenen in, 

maar deze aanvragen werden alle drie verworpen. Betrokkene brengt geen elementen aan die bewijzen 

dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren terug te keren naar zijn land van herkomst. Artikel 3 van 

het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden 

dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en dat zelfs de 

omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een vreemdeling 

beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer 

uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, 

het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan 

de orde zijn.” 

 

Uit hetgeen voorafgaat, blijkt afdoende dat verweerder voorafgaand aan het nemen van de bestreden 

verwijderingsbeslissing verzoekers gezondheidsproblemen in rekening heeft gebracht en heeft 

onderzocht of deze maken dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn herkomstland een reëel risico heeft 

om te worden blootgesteld aan onmenselijke of vernederende behandelingen. Hij stelde reeds vast dat 

dit niet het geval is.  

 

Verzoeker beperkt er zich thans in zijn middel toe opnieuw te wijzen op zijn ziekte die ongeneeslijk is en 

op het gegeven dat hij hiervoor dagelijks levensnoodzakelijke medicatie moet nemen, maar er werd in 

het kader van de ongegrondheidsbeslissing van 22 juni 2018 reeds vastgesteld dat de vereiste 

medicatie en medische opvolging voor verzoeker beschikbaar en toegankelijk is in zijn herkomstland 

Rusland. Verzoeker bevestigt ter terechtzitting dat hij niet in beroep ging tegen deze beslissing. Deze 

beslissing is thans definitief aanwezig in het rechtsverkeer. Hij brengt thans ook geen concrete 

gegevens aan die maken dat zijn gezondheidstoestand of de situatie op het vlak van de 

gezondheidszorg in zijn herkomstland sindsdien is gewijzigd.  

 

Op 16 april 2019 bevestigde een arts-adviseur ook dat er voor verzoeker geen tegenindicatie is voor 

een terugkeer naar Rusland en dat er sinds de afwijzing van de verblijfsprocedure op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet niets is veranderd. Hij benadrukt nogmaals dat alle huidige noodzakelijke 

medicatie voor verzoeker aanwezig is in Rusland, zelfs de meest invasieve therapie (transplantatie) 

moest dit op termijn nodig zijn. 

 

Verzoeker betwist verder het gestelde in de bestreden beslissing dat zijn kinderen de Russische 

nationaliteit zouden hebben. Hij stelt zulks nooit te hebben verklaard. Hij geeft aan dat door deze 

vergissing ten onrechte geen rekening is gehouden met het gegeven dat de kinderen in de 

onmogelijkheid zijn om samen met hem terug te keren naar Rusland, waardoor deze worden 

gedwongen alleen, of enkel met hun moeder, achter te blijven in België. 
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In het kader van de eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten van 22 juni 2018 aan verzoeker en 

zijn gezinsleden oordeelde de Raad in zijn arrest van 11 maart 2019 met nummer 218 054 evenwel 

omtrent dit betoog, en de in dit verband voorgelegde stukken, reeds als volgt:  

 

“Verder is de Raad van oordeel dat met een verwijzing naar de fragmenten van mededelingen over de 

procedure tot het verkrijgen van de Russische nationaliteit en hun standpunt dat zij hieraan niet 

(kunnen) voldoen, verzoekers niet aantonen dat hun kinderen, die mee vermeld staan op het bevel van 

de moeder, hen niet zouden kunnen vergezellen naar Rusland. Er is geen spoor van enige vraag die 

zou zijn gericht tot de bevoegde ambassade en die negatief zou zijn beantwoord, noch van enige 

procedure tot erkenning van de staatloosheid van de kinderen voor de familierechtbank. De Raad heeft 

niet de rechtsmacht om hierover te oordelen. Aangezien derhalve niet is aangetoond dat de kinderen 

hun ouders, die beiden wel de Russische nationaliteit hebben, niet zouden kunnen vergezellen naar 

Rusland, is evenmin aannemelijk gemaakt dat zij door de thans bestreden beslissingen zouden worden 

gescheiden van hun ouders en dat daardoor het hoger belang van de kinderen zou zijn geschonden.” 

 

Gelet op deze eerdere beoordeling kan niet worden vastgesteld dat verweerder bij het nemen van de 

bestreden beslissing ten onrechte geen rekening hield met enige onmogelijkheid in hoofde van zijn 

kinderen om samen met verzoeker en zijn echtgenote terug te keren naar Rusland, of dat hij in dit 

verband ten onrechte geen verder onderzoek voerde. Het enkele gegeven dat in de bestreden 

beslissing staat vermeld dat de kinderen de Russische nationaliteit hebben terwijl hun nationaliteit nog 

onbepaald zou zijn of hieromtrent nog geen duidelijkheid zou bestaan, is op zichzelf genomen verder – 

en gelet op hetgeen voorafgaat – nog niet van aard afbreuk te kunnen doen aan de motivering van de 

bestreden beslissing, en het hierin opgenomen determinerende motief dat geen noemenswaardige 

hinderpalen voorliggen voor het op een normale en effectieve wijze uitbouwen van het gezinsleven met 

de echtgenote en de kinderen in het land van herkomst, waarbij verweerder benadrukt dat alle 

gezinsleden onder bevel staan om het grondgebied te verlaten en moeten terugkeren naar hun 

herkomstland. Verzoeker slaagt er met zijn uiteenzetting niet in om het onzorgvuldig of kennelijk 

onredelijk karakter van deze beoordeling aan te tonen. 

 

Verzoeker maakt op het eerste zicht niet aannemelijk dat met enig concreet en relevant gegeven ten 

onrechte geen rekening is gehouden. Zijn betoog laat op het eerste zicht ook niet toe te concluderen dat 

de bestreden beslissing, en de hieraan ten grondslag liggende determinerende motieven, is (zijn) 

genomen op grond van onjuiste feitelijke gegevens, op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze of 

met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover verweerder beschikt.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van het 

redelijkheidsbeginsel blijkt prima facie niet. 

 

3.3.2.3. Artikel 7/11 van de Vreemdelingenwet handelt verder over inreisverboden, zodat niet blijkt dat 

verzoeker zich dienstig op deze bepaling kan beroepen wat het bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten betreft. 

 

3.3.2.4. Het hoorrecht maakt integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, die 

een algemeen beginsel van Unierecht uitmaken (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 81; HvJ 5 

november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 45). De hoorplicht houdt het recht van eenieder in om te 

worden gehoord voordat een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen (HvJ 22 

november 2012, C-277/11, M.M., §’n 82 en 83). Het recht om te worden gehoord waarborgt dat 

eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het 

kader van een administratieve procedure en voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op 

nadelige wijze kan beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., § 87; HvJ 5 november 2014, 

C-166/13, Mukarubega, § 46, HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 36 ). 

 

In casu houdt verzoeker ten onrechte voor dat hij nooit werd gehoord door het bestuur. Niet enkel 

diende verzoeker reeds een verzoek om internationale bescherming, drie verblijfsaanvragen om 

medische redenen en een verblijfsaanvraag op humanitaire gronden in, de stukken van het 

administratief dossier leren ook dat verzoeker op 11 april 2019 – oftewel daags voor het nemen van de 

bestreden beslissing – werd gehoord door een ambtenaar. Het klopt dat zijn advocaat hierbij niet 

aanwezig was, maar er blijkt ook niet dat dit noodzakelijk is in een administratieve procedure of dat 

verzoeker hierop aandrong. In tegenstelling tot hetgeen verzoeker voorhoudt, ondertekende hij verder 
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wel degelijk het verslag van interview. Er blijkt niet dat verzoeker hierbij wees op de thans door hem 

aangehaalde elementen. 

 

De Raad wijst er nog op dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een schending van de 

rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot 

nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, 

Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 

101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. 

I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80). In casu stelt verzoeker dat hij 

nog had kunnen wijzen op het feit dat zijn kinderen niet de Russische nationaliteit hebben en dus niet 

naar Rusland kunnen reizen. In het kader van de vorige bevelen om het grondgebied te verlaten in 

hoofde van de verschillende gezinsleden werd dit argument evenwel reeds onderuit gehaald. Het enkele 

gegeven dat verzoeker een nieuwe verblijfsprocedure op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet zou voorbereiden, is op het eerste zicht verder niet van aard de uitkomst van de 

huidige procedure te hebben kunnen beïnvloeden. 

 

Een schending van het hoorrecht of de rechten van verdediging kan prima facie niet worden aanvaard. 

 

3.3.2.5. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Verzoeker beroept zich op een gezinsleven met zijn echtgenote en twee minderjarige kinderen.  

 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat dit gezinsleven in rekening is gebracht. 

Verweerder wijst erop dat alle gezinsleden het grondgebied moeten verlaten. Hij wijst erop alles in het 

werk te hebben gesteld om het gezin de mogelijkheid te geven om samen terug te keren. Hij wijst er nog 

op dat verzoeker wist dat de illegale verblijfssituatie van de gezinsleden tot gevolg had dat de opbouw 

van het gezinsleven in dit land vanaf het begin precair was. Hij stelt verder vast dat niet blijkt dat er 

concrete gegevens voorliggen die maken dat het privé- en gezinsleven niet op een normale en 

effectieve wijze kan worden voortgezet in het herkomstland.  

 

Verzoeker geeft aan dat er wel degelijk sprake zou zijn van onoverkomelijke hinderpalen voor een 

verderzetting van het gezinsleven op een normale en effectieve wijze in het herkomstland, waar zijn 

kinderen in de onmogelijkheid zijn om naar Rusland te reizen. In zijn arrest van 11 maart 2019 met 

nummer 218 054 heeft de Raad evenwel reeds vastgesteld dat verzoeker met zijn betoog en de hierbij 

voorgelegde stukken niet aantoont dat zijn kinderen hem en zijn echtgenote, die beiden wel de 

Russische nationaliteit hebben, niet zouden kunnen vergezellen naar Rusland. Hierbij werd ook reeds 

vastgesteld dat verzoeker met dit betoog niet aannemelijk maakt dat het hoger belang van de kinderen 

zou zijn geschonden. De Raad verwijst ook naar de overige overwegingen in dit arrest in verband met 

artikel 8 van het EVRM. Verzoeker brengt thans geen nieuwe argumenten in dit verband naar voor, in 

vergelijking met de argumenten die hij en zijn echtgenote reeds naar voor brachten tegen de bevelen 

om het grondgebied te verlaten van 22 juni 2018. 

 

Een ernstig grief ontleend aan artikel 8 van het EVRM blijkt niet. 

 

3.3.2.6. Het enig middel is niet ernstig. 

 

3.3.3. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. 

 

3.4. De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 
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dringende noodzakelijkheid af te wijzen. Op de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

dient dan ook niet te worden ingegaan. 

 

4. Kosten 

 

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

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De afstand van de vordering tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid gericht tegen de 

beslissing tot het opleggen van een inreisverbod wordt vastgesteld 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt voor het overige verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien april tweeduizend negentien door 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. CUYKENS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. CUYKENS I. CORNELIS 


