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 nr. 243 563 van 30 oktober 2020 

in de zaak X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOTTIE 

Justitiestraat 26 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 8 juli 2020 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 2 juni 2020 tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 2 oktober 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 oktober 

2020. 

 

Gehoord het verslag van  rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. MOTTIE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 november 2019 leggen verzoeker en mevr. D.S.T.V, van Nederlandse nationaliteit een verklaring 

van wettelijke samenwoning af.  

 

Op dezelfde dag, met name op 12 november 2019 dient verzoeker een aanvraag in van een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, met name in functie van zijn partner mevr. 

D.S.T.V.  
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Op 2 juni 2020 neemt de gemachtigde van de minister een beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), aan verzoeker ter kennis 

gebracht op 9 juni 2020. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4. 5°® lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 12/11/2019 werd 

ingediend door:  

 

Naam: T. Voornamen: A. L.  

Nationaliteit: Angola Geboortedatum: (…)1985  

Geboorteplaats: Malanje Identificatienummer in het Rijksregister: (…)  

Verblijvende te (…) HEMIKSEM  

 

om de volgende reden geweigerd:  

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden In de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie.  

 

Betrokkene vroeg gezinshereniging aan met zijn wettelijk geregistreerde partner, de genaamde van D. 

S., T. V. (RR …) van Nederlandse nationaliteit in toepassing van artikel 40 bis §2, eerste lid, 2° van de 

wet van 15/12/1980.  

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2’ van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

"§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: (…) 2* de partner, die hem begeleidt 

of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie overeenkomstig een wel een geregistreerd 

partnerschap heeft gesloten.  

 

De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:  

a) bewijzen een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie te onderhouden. Het 

duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond:  

- indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 

onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond; 

 - ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de 

aanvraag, kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of 

elektronische berichten met elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand 

aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen 

betreffen; 

 - ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben;  

Uit het administratief dossier blijkt alvast niet dat betrokkene en de referentiepersoon reeds 1 jaar 

samenwoonden, vóór de aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend.  

 

Vooreerst dateert de wettelijke samenwoonst van 12/11/2019, de daadwerkelijke inschrijving op 

hetzelfde adres als de referentiepersoon dateert van 2/01/2020. Nergens uit het dossier blijkt dat zij 

voorheen, desgevallend in het buitenland, reeds samenwoonden. Er kan dus niet worden gesteld dat zij 

reeds 1 jaar samenwonend waren voorafgaand aan de aanvraag tot verblijf.  

 

Voor zover betrokkene overeenkomstig de tweede mogelijkheid wenst aan te tonen reeds twee jaar lang 

een relatie te hebben met de referentiepersoon en intensieve contacten met haar te onderhouden, 

alsook haar minstens 3 keer te hebben ontmoet met een minimum van 45 dagen, werden volgende 

bewijsstukken voorgelegd:  

 

Verschillende gedateerde foto’s: 

 • Foto aan tafel dd 25/12/2017  

• Foto aan het Atomium op 31/12/2017  

• Foto in auto 31/12/2017  

• 3 foto's samen dd 13/10/2018  

 

Uit de voorgelegde foto’s valt niet af te leiden of betrokkenen een duurzame relatie onderhouden.  

Dat ze twee jaar lang een relatie hebben, intensieve contacten met elkaar onderhouden, alsook elkaar 

minstens 3 keer hebben ontmoet met een minimum van 45 dagen, kunnen we hieruit niet afleiden!  
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Verder blijkt er nergens uit het administratief dossier dat er een gemeenschappelijk kind zou zijn.  

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging.  

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst uw aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. A8nge2ien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere 

voorwaarden niet volledig onderzocht. Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om 

bij de indiening van een nieuwe aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te 

gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw 

dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van het hoorrecht.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker in de synthesememorie het volgende uiteen: 

 

“Hoewel art. 62, §1, lid 1 Vreemdelingenwet niet expliciet voorziet in een (verplicht) hoorrecht ingeval 

het gaat om een kort verblijf en/of een beslissing in het kader van de toegang tot het grondgebied, heeft 

de rechtspraak meermaals erkend en bevestigd dat het hoorrecht ook gerespecteerd dient te worden 

wanneer in de voormelde gevallen.  

 

De memorie van toelichting bij het desbetreffende wetsartikel voorzag eveneens in een hoorrecht bij 

beslissingen die verband houden met het kort verblijf en/of de beslissing in het kader van de toegang tot 

he²t grondgebied3.  

 

Bovendien stelt de memorie van toelichting verder ook nog dat het niet-respecteren van het hoorrecht in 

andere gevallen dan het “lang verblijf” gesanctioneerd kan worden door de nationale gerechten.  

 

Verder maakt het hoorrecht een algemeen rechtsbeginsel uit, dat wordt erkend in het internationale 

verdragenrecht en het Unierecht. Binnen het Unierecht maakt het hoorrecht een onderdeel uit van het 

beginsel van behoorlijk bestuur (art. 41, lid 2 Handvest van de Grondrechten van de EU). Zo ook heeft 

het Hof van Justitie meermaals geoordeeld dat een vreemdeling gehoord moet worden, alvorens een 

beslissing in zijn nadeel wordt genomen.  

 

Kortweg, verwerende partij is ertoe gehouden om vreemdelingen te horen, zelfs indien het gaat om een 

kort verblijf of een beslissing die verband houdt met de toegang tot het grondgebied. Het hoorrecht dient 

al zeker gerespecteerd te worden indien verwerende partij een beslissing neemt die de belangen van de 

vreemdeling ernstig zou schaden.  

 

9. Verwerende partij tracht in haar memorie van antwoord voor te houden dat afdoende aan het 

hoorrecht voldaan werd, e.e.a. nu het verzoeker werd toegestaan om “voor zijn belangen op te komen”. 

Naar stelling van verwerende partij zou het hoorrecht gerespecteerd zijn omdat verzoeker de 

mogelijkheid had om bij aanvang van de procedure alle nuttige elementen ter ondersteuning van zijn 

aanvraag bij te brengen.  

 

Welnu, het hoeft geen betoog dat – zelfs theoretisch, laat staan in de praktijk – er niet werd voldaan aan 

het hoorrecht. De argumentatie van verwerende partij houdt geen steek en wel om de volgende 

redenen.  

 

- Vooreerst veronderstelt het hoorrecht een actieve houding van verwerende partij, waarbij verwerende 

partij meer dient te ondernemen dan louter een mogelijkheid verschaffen om stukken aan te brengen. 

Het woord zegt het zelf “hoorrecht”, oftewel het recht om gehoord te worden, waarbij verwerende partij 

actief dient te luisteren naar verzoeker. Met actief luisteren wordt ook bedoeld dat verwerende partij 
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vragen zou stellen indien e.e.a. onduidelijk of onvoldoende zou zijn voor haar. Het louter opslorpen van 

informatie beantwoordt hoegenaamd niet aan de vereisten van het hoorrecht.  

 

- Ten tweede, aangezien van verwerende partij méér verwacht mag worden dan louter passief wachten, 

had verwerende partij oftewel bijkomende informatie dienen op te vragen bij verzoeker, oftewel hij 

dienen uit te nodigen voor een echt verhoor.  

 

- Ten derde beantwoordt de gang van zaken en de handelingswijze in casu op zich ook al niet aan het 

hoorrecht, zowel niet voor wat verwerende partij hieronder begrijpt als de actieve benadering die het 

hoorrecht effectief voorstaat.  

 

Het was de gemeente Hemiksem waar verzoeker de onderhavige aanvraag indiende. Bij de indiening 

ervan, werd er slechts op zeer summiere wijze aangegeven welke stukken nodig waren en in hoeverre 

deze de uitkomst van de procedure zouden beïnvloeden. Daardoor was verzoeker in de onmogelijkheid 

om meer informatie en/of stukken te verschaffen. Laat staan dat verzoeker mondeling, dan wel 

schriftelijk werd uitgenodigd om toelichting te verschaffen. Het raakt dan ook kant noch wal om te 

beweren dat het aan verzoeker op dit ogenblik zou zijn toegestaan om “zijn belangen te doen gelden”.  

 

10. Kortom, in eerste instantie heeft verwerende partij een volstrekt onjuiste notie van het begrip 

“hoorrecht” en verbindt verwerende partij hieraan een incorrect gevolg.  

 

Ten tweede – en enkel voor zover er geoordeeld zou worden dat verwerende partij een correct begrip 

heeft van de notie “hoorrecht”, quod non – dan merkt verzoeker op dat in het onderhavige geval op geen 

enkele manier beantwoordt werd aan deze definiëring nu verzoeker geenszins de kans had om “zijn 

belangen te doen gelden”.  

 

11. In casu heeft verwerende partij op geen enkel ogenblik verzoeker gehoord of uitgenodigd om 

gehoord te worden. Op die manier werd aan verzoeker de mogelijkheid ontnomen om toelichting te 

verschaffen bij de bijgebrachte stukken en de specifieke situatie.  

 

Doordat het hoorrecht niet werd gerespecteerd door verwerende partij, heeft verwerende partij (zo goed 

als onwetend) een beslissing genomen die de belangen van verzoeker ernstig schaadt en zal schaden.  

Nu verwerende partij verplicht was het hoorrecht te respecteren, heeft verwerende partij de rechten van 

verzoeker geschonden en heeft verwerende partij een onwettige beslissing genomen.  

 

Dat dit middel bijgevolg ernstig is.  

 

De beslissing van verwerende partij van 2 juni 2020, aan verzoeker betekend op 9 juni 2020, dient 

vernietigd te worden.”  

 

2.2 De hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur houdt in dat tegen niemand een ernstige maatregel 

kan worden getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen 

zwaar aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze 

te doen kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 

158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 167.887).  

 

Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door de verzoekende partij gevraagd voordeel 

te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar deze niet zijn gesteund op een tekortkoming 

van de betrokkene (RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; I. Opdebeek, De hoorplicht” in Beginselen van 

behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247).  

 

De bestreden beslissing betreft het weigeren van een aanvraag voor een verblijfskaart. Deze is niet 

gestoeld op een persoonlijke tekortkoming van verzoeker, maar houdt een weigering in om een door 

hem gevraagd voordeel – m.n. verblijf in het Koninkrijk – te verlenen. Dus kan de verzoeker niet op een 

dienstige wijze de schending van de hoorplicht als algemeen rechtsbeginsel aanvoeren (RvS 21 

september 2009, nr. 196.233). Bovendien heeft verzoeker in het kader van zijn aanvraag de kans gehad 

om nuttig voor zijn belangen op te komen, alle relevante bewijsstukken over te maken en zijn standpunt 

over het gevraagde verblijfsrecht op een daadwerkelijke en nuttige wijze kenbaar te maken. Verzoeker 

heeft overigens gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en verschillende documenten voorgelegd ter 

staving van zijn verblijfsaanvraag. De verwerende partij heeft bij de beoordeling van de 

verblijfsaanvraag rekening gehouden met alle door verzoeker voorgelegde bewijsstukken.  
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De Raad merkt nog op dat verzoeker in het verzoekschrift evenmin aannemelijk maakt dat, mocht hij 

voor het nemen van de bestreden beslissing zijn gehoord, hij elementen zou hebben bijgebracht die de 

inhoud van de bestreden beslissing had kunnen beïnvloeden. Waar verzoeker stelt dat hij een 

toelichting zou verschaft hebben bij de bijgebrachte stukken en de specifieke situatie laat verzoeker na 

in het verzoekschrift of in de synthesememorie de specifieke omstandigheden te concretiseren die hij 

had willen aanvoeren. Verzoeker beperkt zijn grief tot een louter theoretisch betoog.  

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.   

 

2.3 In het tweede middel voert verzoeker de schending aan artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming voor 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). 

 

Ter adstruering van het tweede middel zet verzoeker in de synthesememorie het volgende uiteen: 

 

“De beslissing van 2 juni 2020, aan verzoeker betekend op 9 juni 2020, maakt een inmenging uit op het 

privéleven van verzoeker.  

 

Een dergelijke inmenging is slechts toegelaten voor zover zij een maatregel uitmaakt die in een 

democratische samenleving noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde en voor het 

voorkomen van strafrechtelijke inbreuken.  

 

Dit criterium van noodzakelijkheid impliceert dat de inmenging zou gegrond zijn op een dringende 

sociale behoefte en meer bepaald in verhouding zou staan met het nagestreefde legitieme doel.  

 

Verzoeker meent dan ook dat er geen sprake kan zijn van een juist evenwicht tussen het doel van een 

verwijdering en de ernstige aantasting van het recht op eerbied van zijn privéleven.  

 

De verwijdering van het grondgebied, die een breuk veronderstelt van de diepe en harmonieuze, sociale 

en affectieve banden die hij heeft geweven in België sedert zijn aankomst, zou terzake een maatregel 

uitmaken die buiten verhouding staat met het nagestreefde legitieme doel.  

 

Bij een objectieve afweging staat het belang van de Belgische Staat niet in verhouding tot het nadeel dat 

verzoekster ondervindt. 

 

13. Uit het feitenrelaas mocht al blijken dat de voornaamste belangen in het privéleven van verzoeker 

zich in België situeren. De partner met wie verzoeker een geregistreerde en bovendien affectieve relatie 

heeft (en dit sedert 2012) woont – legaal – in België. Het gehele familiale en sociale leven van verzoeker 

situeert zich in België.  

 

Daarenboven heeft verzoeker al aangegeven in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.  

 

14. Nu verwerende partij het zelfs heeft nagelaten om een (mogelijke) schending van art. 8 EVRM te 

onderzoeken, laat staan te vermelden in de beslissing van 2 juni 2020, schendt verwerende partij niet 

alleen art. 8 EVRM, maar ook de verplichte motivering van de onderhavige beslissing.  

 

De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken is dus kennelijk onredelijk doordat het geen 

proportionele afweging maakt met betrekking tot de toepassing van artikel 8 EVRM op de situatie van 

verzoeker.  

 

Uit het bovenstaande volgt dat de bestreden beslissing zowel de motiveringsplicht, als het internationale 

verdragsrecht schendt.  

 

Ook dit laatste middel eveneens ernstig is.”  

 

2.4 Uit het voorliggend administratief dossier blijkt dat de verzoeker op 12 november 2019 een aanvraag 

indiende voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie en dit met toepassing van  

artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet. Hij beriep zich hierbij op zijn hoedanigheid van 

partner in een duurzame en stabiele relatie met mevr. D.S.T.V., die de Nederlandse nationaliteit bezit en 

die met hem op 12 november 2019 een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd.   
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Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bepaalt:  

    

 “§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

   2° de partner, die hem begeleidt of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie overeenkomstig 

een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. 

   De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen : 

bewijzen een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie te onderhouden. 

   Het duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond : 

   - indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 

onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond; 

   - ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de 

aanvraag, kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of 

elektronische berichten met elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand 

aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen 

betreffen;” 

 

De gemachtigde stelt in de bestreden beslissing vast dat niet wordt aangetoond dat verzoeker en zijn 

partner reeds 1 jaar samenwonend waren voorafgaand aan de aanvraag tot verblijf. Uit de voorgelegde 

foto’s kan niet worden afgeleid dat verzoeker en zijn partner twee jaar lang een relatie hebben, 

intensieve contacten met elkaar onderhouden, alsook elkaar minstens 3 keer hebben ontmoet met een 

minimum van 45 dagen. Er is geen gemeenschappelijk kind. Verzoeker betwist de voormelde motieven 

doch weerlegt ze niet. De gemachtigde besluit dat verzoeker niet aan de vereiste voorwaarden van 

artikel 40bis van de vreemdelingenwet voldoet om een verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging.   

 

Waar de verzoeker de schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, wijst de Raad erop dat de 

verzoeker nalaat uiteen te zetten op welke wijze voormelde bepaling geschonden is in het kader van de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, daar uit hetgeen voorafgaat blijkt dat hij 

niet aannemelijk maakt dat hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2° van de 

vreemdelingenwet. De Raad wijst erop dat de toetsing aan artikel 8 van het EVRM in het kader van een 

aanvraag tot gezinshereniging reeds werd doorgevoerd in de wettelijke bepalingen, nu de wetgever 

heeft geoordeeld dat het verblijfsrecht voor bepaalde familieleden van een Unieburger slechts kan 

worden toegekend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan (cf. RvS 26 juni 2015, nr. 231.772).  

Aangezien verzoeker niet aantoont dat er op het moment van de bestreden beslissing sprake was van 

een duurzame en stabiele partnerrelatie, maakt verzoeker evenmin aannemelijk dat op het moment van 

de bestreden beslissing een onder artikel 8 van het EVRM beschermenswaardig gezinsleven aanwezig 

was waarmee de gemachtigde rekening moest houden. De gemachtigde van de minister was er 

bijgevolg niet toe gehouden om over te gaan tot een belangenafweging conform artikel 8 van het EVRM.  

 

Waar verzoeker beroep doet op zijn privéleven in België, merkt de Raad op dat verzoeker zich ter 

ondersteuning van zijn aanvraag op grond van artikel 40bis van de vreemdelingen niet beriep op een 

beschermenswaardig privéleven. Verzoeker laat bovendien na om enig concreet element aan te halen 

waaruit blijkt dat hij in België een privéleven heeft opgebouwd dat valt onder de bescherming van artikel 

8 van het EVRM.  

 

Samenvattend besluit de Raad dat het bestaan van een privé- of gezinsleven dat onder de bescherming 

valt van artikel 8 van het EVRM niet werd aangetoond. Er blijkt dan ook niet dat de verwerende partij bij 

het nemen van de bestreden beslissing rekening diende te houden met een beschermingswaardig privé- 

of gezinsleven, laat staan dat daarover enige belangenafweging moest plaats hebben. Van enige 

disproportionaliteit is in casu dan ook geen sprake. 

 

Tot slot wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel bevat waardoor de 

verzoeker niet van mevr. D.S.T.V. gescheiden wordt door deze bestreden beslissing. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden weerhouden. 

 

Het tweede middel is ongegrond.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig oktober tweeduizend twintig door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 

 

 


