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 nr. 226 745 van 26 september 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten R. FONTEYN en S. NAJMI 

Florencestraat 13 

1000 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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 15 februari 2016 

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 15 januari 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13). 

 

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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 18 februari 2016 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 september 

2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. PARMENTIER, die loco advocaat R. FONTEYN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, 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 betreedt op onbekende datum het Schengengrondgebied. Op 24 september 2008 neemt 

de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 

Op 8 oktober 2008 wordt verzoeker verwijderd naar Brazilië. 
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1.2. Verzoeker treedt op 10 juni 2009 in Brazilië in het huwelijk met mevrouw D.O.S., A., van Belgische 

nationaliteit. 

 

1.3. Verzoeker betreedt op ongekende datum opnieuw het Schengengrondgebied en dient op 4 

september 2009 een aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van 

de Unie. Deze kaart wordt hem afgegeven. 

 

1.4. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris neemt op 19 februari 2010 de beslissing die een 

einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

1.5. Verzoeker dient op 29 april 2010 een nieuwe aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie. Op 18 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden.  

 

1.6. Bij brief van 31 mei 2011 dient verzoeker een aanvraag in om te worden gemachtigd tot een verblijf 

van meer dan drie maanden in toepassing van artikel 9bis 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). Op 4 augustus 2014 verklaart de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris deze aanvraag onontvankelijk. Op 18 augustus 2014 wordt ook beslist tot de 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.7. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris neemt op 10 december 2014 de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en 

de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod voor acht jaar. 

 

1.8. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris beslist op 22 mei 2015 opnieuw tot de afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.9. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris beslist op 15 januari 2016 opnieuw tot de afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing wordt verzoeker op dezelfde dag ter 

kennis gebracht. Dit is de bestreden beslissing, die is gemotiveerd als volgt: 

 

“De heer, die verklaart te heten: 

[…] 

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, 

uiterlijk op 15/01/2016. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van 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: 

Artikel 7, alinea 1: 

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

■ 12° indien hij voorwerp is van een inreisverbod. 

Artikel 74/14: . 

■ 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 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig identiteitsdocument en/of van een geldig reisdocument 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het Bevel om het Grondgebied te Verlaten dat hem 

betekend werd op 22/05/2015. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het Bevel om het Grondgebied te Verlaten met inreisverbod 

van 8 jaar dat hem betekend werd op 10/12/2014.” 

 

1.10. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vernietigt bij arrest nr. 223 974 van 

15 juli 2019 het inreisverbod van 10 december 2014. 
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2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Verweerder werpt in zijn nota met opmerkingen een exceptie van niet-ontvankelijkheid van het 

beroep op en dit wegens gebrek aan belang. Hij stelt dat hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 1° en 12° van 

de Vreemdelingenwet, in casu verplicht is om een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten te nemen en dus niet over enige discretionaire bevoegdheid beschikt. Hij zet 

uiteen dat hij, gelet op voormelde wetsbepalingen, bij een eventuele vernietiging van deze beslissing, 

niet anders vermag dan opnieuw over te gaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten, na te hebben vastgesteld dat verzoeker in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij 

artikel 2 van de Vreemdelingenwet vereiste documenten en hij het voorwerp uitmaakt van een 

inreisverbod dat niet is opgeschort of opgeheven. Hij wijst er nog op dat er sprake is van een herhaald 

bevel om het grondgebied te verlaten. Met verwijzing naar zijn bespreking van de middelen stelt 

verweerder dat geen schending van hogere rechtsnormen blijkt. 

 

2.2. Nu de Raad bij arrest nr. 223 974 van 15 juli 2019 overging tot de nietigverklaring van het 

inreisverbod van 10 december 2014 blijkt in geen geval dat bij een eventuele nietigverklaring van de 

bestreden beslissing er nog een grond bestaat om opnieuw toepassing te maken van artikel 7, eerste 

lid, 12° van de Vreemdelingenwet. 

 

2.3. Artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 

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

[…]”. 

 

Van een gebonden bevoegdheid is sprake “wanneer er in hoofde van de overheid een juridische 

verplichting bestaat die voorspruit uit een norm van het objectief recht die de overheid geen keuze laat 

om over die toepassing van die norm in het concrete geval te beslissing” (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN 

DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 

2014, nr. 1057). 

 

Daargelaten de vraag of de vermelding “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een inter-

nationaal verdrag” in artikel 7 van de Vreemdelingenwet op zich van het bestuur reeds geen appreciatie 

vraagt die een volledige gebonden bevoegdheid uitsluit en of dit op zich niet reeds toelaat de 

opgeworpen exceptie te verwerpen, dient te worden opgemerkt dat het woord “moet” in voormeld artikel 

7 niet uitsluit dat het bestuur bij het toepassen van deze bepaling nog een beoordeling maakt. Zo 

bepaalt artikel 7 van de Vreemdelingenwet zelf reeds dat het bevel om het grondgebied te verlaten de 

termijn voor vertrek dient te vermelden. Zolang deze termijn voor vrijwillig vertrek nog loopt, is de 

betrokken vreemdeling beschermd tegen gedwongen verwijdering (artikel 74/14, § 2 van de 

Vreemdelingenwet). Deze termijn bepaalt wanneer het bevel uitvoerbaar wordt en maakt er aldus 

onlosmakelijk deel van uit. Het bestuur kan, in toepassing van artikel 74/14, §§1 en 3 van de 

Vreemdelingenwet, de duur van deze termijn bepalen. Het gaat daarbij alleszins niet om een volledige 

gebonden bevoegdheid waarbij de overheid helemaal niets meer hoeft te appreciëren (zie A. MAST, J. 

DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, o.c., nr. 1060). 

 

Bovendien bepaalt artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering, de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Ook uit deze bepaling blijkt dat de minister of zijn gemachtigde bij de afgifte van het bevel in concreto 

dient te beoordelen of er elementen zijn die de afgifte van het bevel verhinderen, en dit uit hoofde van 

een norm in de Vreemdelingenwet zelf. Geen enkele bepaling uit de Vreemdelingenwet laat toe te 

besluiten dat wat betreft de toepassing van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet een onderscheid 

moet worden gemaakt tussen de gevallen waarin een bevel “moet” worden afgegeven (art. 7, eerste lid, 

1°, 2°, 5°, 11° en 12°) en de gevallen waarin een bevel “kan” worden afgegeven (art. 7, eerste lid, 3°, 4°, 

6°, 7°, 8°, 9°, 10°). Ook hieruit volgt dat het bestuur de situatie in concreto dient te appreciëren, wat een 

volledig gebonden bevoegdheid uitsluit. 
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De Raad van State oordeelde met betrekking tot artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet in zijn arresten 

met nummers 231.443 en 231.444 van 4 juni 2015 dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen terecht 

had gesteld “que la compétence de la partie requérante n'était pas entièrement liée et que l'exception 

d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée, n'était pas fondée.” [dat de bevoegdheid van de verzoekende 

partij (in cassatie) niet geheel gebonden was en dat de exceptie van onontvankelijkheid niet gegrond 

was]. Ook in zijn arrest met nummer 231.762 van 26 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat de 

bevoegdheid ex artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet niet geheel gebonden was, aangezien 

verweerder kan afzien van de afgifte van een bevel wanneer dit de grondrechten van de betrokken 

vreemdeling zou miskennen. Zulks kan niet enkel blijken wanneer een “hogere” norm wordt aangevoerd, 

doch ook uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat nauw verband houdt met hogere rechtsnormen 

en dat de omzetting in het nationale recht vormt van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG 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. De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is geen 

antwoord op enige verblijfsaanvraag, zodat het bestuur zich er wel degelijk van kan onthouden een 

bevel af te geven. De verplichting om rekening te houden met de in artikel 74/13 van de Vreemdelingen-

wet vermelde belangen houdt in dat zij, bij haar beslissing om een bevel af te geven, actueel en ex nunc 

een afweging moet maken van de belangen van de betrokken vreemdeling. Er kan aldus niet worden 

voorgehouden dat verweerder hoe dan ook opnieuw een bevel zal moeten afgeven, of dat het gegeven 

dat er reeds bevelen om het grondgebied waren uitgereikt tot gevolg heeft dat men niet langer een 

voldoende belang heeft om een later bevel om het grondgebied te verlaten aan te vechten. De Raad 

benadrukt dat er zich in tussentijd nieuwe omstandigheden kunnen voordoen, die raken aan de grond-

rechten van een vreemdeling zoals deze worden weerspiegeld in artikel 74/13 van de Vreemdelingen-

wet. Hierover anders oordelen kan ook in strijd komen met het recht op een daadwerkelijk beroep zoals 

onder meer vervat in artikel 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de 

wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Voorts wijst de Raad er op dat hij in het kader van de materiële motiveringsplicht steeds kan nagaan of 

de motieven van een bestreden beslissing steunen op werkelijke bestaande en concrete feiten die met 

de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De Raad kan daarbij nagaan of de ingeroepen feiten 

werkelijk bestaan (RvS 13 september 2010, nr. 207.325). Mocht in een dergelijk geval de exceptie van 

niet-ontvankelijkheid wegens gemis aan belang met goed gevolg kunnen worden opgeworpen omdat in 

de middelen andere rechtsnormen werden aangevoerd dan de genoemde “meer voordelige bepalingen 

vervat in een internationaal verdrag”, zo bijvoorbeeld de schending van de grondvoorwaarden voor de 

toepassing van artikel 7 van de Vreemdelingenwet zelf, of de materiële motieven die aan de beslissing 

ten grondslag liggen, zou daaruit noodzakelijkerwijze voortvloeien dat een verwijderingsmaatregel zou 

kunnen worden genomen op grond van onjuiste vaststellingen, of in strijd met wettelijke normen, 

uitvoeringsbepalingen of algemene rechtsbeginselen, zonder dat daartegen met goed gevolg een 

annulatieberoep kan worden ingesteld, en dit wegens een tekortkoming van het bestuur zelf (A. MAST, J. 

DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, o.c., nr. 1164; RvS 5 februari 1973, nr. 15.699; RvS 21 mei 

1975, nr. 17.032). 

 

Er kan in geen geval worden voorgehouden dat een vreemdeling geen belang zou hebben bij het 

annulatieberoep wanneer wordt aangevoerd dat het bevel om het grondgebied te verlaten is aangetast 

door een interne onwettigheid, precies omdat het onderzoek van die onwettigheid de grond van de zaak 

raakt en het bestuur na een eventuele vernietiging zal dienen rekening te houden met de vastgestelde 

onwettigheid. 

 

Om al deze redenen wordt de exceptie van verweerder verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van, onder meer, artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet. Hij stelt als volgt: 

 

“Qu’en l’espèce, le requérant a déclaré, en date du 1er juillet 2015, sa cohabitation légale avec Madame 

[M.L.D.M.R.], de nationalité belge ; 

Que la partie adverse n’a toutefois et manifestement pas pris en considération cet élément de la 

situation familiale du requérant, et pour cause, puisque l’intéressé n’a pas été interrogé à cet égard;”. 
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3.2. In zijn tweede middel betoogt verzoeker, onder meer, dat verweerder geen rekening heeft gehou-

den met zijn gezinsleven, zoals vereist in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.3. Wat deze ingeroepen schending betreft, repliceert verweerder in de nota met opmerkingen als 

volgt: 

 

“Uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kan slechts worden afgeleid dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een verwijderingsbeslissing, zoals in casu, rekening dient te houden 

met welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven, 

en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

voorziet echter niet dat ook specifiek gemotiveerd wordt omtrent de in dit artikel bepaalde belangen. 

Artikel 74/13 voorziet dat rekening dient te worden gehouden met het hoger belang van het kind, het 

gezins- of familieleven of de gezondheidstoestand van de betrokkene en biedt aldus een bescherming 

aan personen waartegen de verweerder een verwijderingsmaatregel overweegt en die een kind of een 

gezins- of familieleven hebben in België of die met grote gezondheidsproblemen te kampen hebben. Het 

komt in de eerste plaats toe aan diegene die zich wil beroepen op de bescherming voorzien in artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet, om aan de hand van concrete gegevens aan te tonen dat hij zich 

daadwerkelijk bevindt in één van de in dit artikel vermelde situaties. 

Een schending van art. 74/13 Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.” 

 

3.4. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “Bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.” 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet noodzaakt steeds een individueel onderzoek waarbij de situatie 

van de betrokken vreemdeling wordt beoordeeld en waarborgt dat het bestuur bij het nemen van een 

verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten en daaromtrent een 

concrete afweging maakt. In zoverre rekening moet worden gehouden met het gezins- en familieleven, 

vormt artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet een weerspiegeling van artikel 8 van het EVRM.  

 

Verzoeker wijst op een gezinsleven met een Belgische vrouw met wie hij een verklaring van wettelijke 

samenwoning heeft afgelegd. Hij stelt dat dit gezinsleven niet in rekening is gebracht. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 14 januari 2016, dit is daags voor 

het nemen van de bestreden beslissing, onder meer de volgende verklaring aflegde tegenover de 

politiediensten: 

 

“Hij heeft 4 kinderen, waarvan er 2 bij hem en zijn vrouw/vriendin zouden wonen in Anderlecht. 

Hij geeft aan dat hij iets minder dan 2000 euro per maand verdient door te werken. Zijn vrouw zou ook 

nog werken en geld verdienen.” 

 

Noch uit de motivering van de bestreden beslissing noch uit de stukken van het administratief dossier 

blijkt dat concreet rekening werd gehouden met deze aanwijzingen van een gezins- of familieleven in 

België. Er blijkt niet dat werd nagegaan of de gezins- of familiebanden in België waarop verzoeker 

doelde al dan niet onder de bescherming vallen van artikel 8 van het EHRM en, zo ja, of de verwijdering 

van het grondgebied van verzoeker zijn gezins- of familiale belangen dan niet op disproportionele wijze 

benadeelt. 

 

Verweerder stelt in zijn nota met opmerkingen dat het aan diegene die zich wil beroepen op de 

bescherming voorzien in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet toekomt om aan de hand van concrete 

gegevens aan te tonen dat hij zich daadwerkelijk bevindt in één van de in dit artikel vermelde situaties. 

Verzoeker bracht evenwel concrete aanwijzingen naar voor van een gezinsleven in België. Met zijn 

betoog legt verweerder verder een verplichting bij de vreemdeling die op hemzelf rust (cf. RvS 26 juni 

2014, nrs. 227.898 en 227.900). Het komt immers toe aan het bestuur om de beoordeling en afweging 

in het licht van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet te maken. 

 

In de voorliggende omstandigheden maakt verzoeker een schending van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet aannemelijk. Het verweer in de nota met opmerkingen kan geen afbreuk doen aan 

deze vaststelling. 
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3.5. De middelen zijn, in de aangegeven mate, gegrond en leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Een onderzoek van de overige onderdelen van de onderzochte middelen of van 

het derde middel dringt zich niet langer op. Er is evenmin noodzaak tot het stellen van de door 

verzoeker in fine van zijn verzoekster geformuleerde prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de 

Europese Unie, vraag die bovendien niet in verband kan worden gebracht met de door hem ontwikkelde 

middelen.  

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker 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. Er dient 

derhalve geen uitspraak te worden gedaan over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verweerder. Daar 

verzoeker het rolrecht tweemaal heeft betaald, dient het onverschuldigd gekweten rolrecht te worden 

terugbetaald. 

 

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 15 januari 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, 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. 

 

Artikel 4 

 

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 186 euro dient te 

worden terugbetaald. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig september tweeduizend 

negentien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 


