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 nr. 252 200 van 6 april 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. VAN DE VELDE 

Wijngaardlaan 39 

2900 SCHOTEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

30 november 2020 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 20 oktober 2020 tot het opleggen van 

een inreisverbod (bijlage 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. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 29 december 2020 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 februari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 maart 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat G. VAN DE VELDE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat W. DE MULDER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Het volgende feitenrelaas, vermeld in de nota met opmerkingen, is correct en vindt steun in het 

administratief dossier: 

 

“Verzoeker, van Marokkaanse nationaliteit, diende op 18.03.2016 een eerste aanvraag in van een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van ander familielid - 
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ten laste of deel uitmakend van het gezin van zijn broer, E. H. A., van Nederlandse nationaliteit en met 

verblijfsrecht in België (bijlage 19ter).  

Het Bestuur weigerde verzoeker op 16.09.2016, onder een bijlage 20, het verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Hij stelde hiertegen geen beroep in bij de Raad.  

Verzoeker diende op 06.12.2016 een tweede aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, in de hoedanigheid van ander familielid - ten laste of deel uitmakend van het 

gezin van zijn broer, E. H. A. (bijlage 19ter).  

Het Bestuur weigerde hem op 01.06.2017, onder een bijlage 20, het verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. Hij stelde hiertegen geen beroep in bij de Raad.  

Verzoeker diende op 06.06.2017 een derde aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, in de hoedanigheid van ander familielid - ten laste of deel uitmakend van het 

gezin van zijn broer, E. H. A. (bijlage 19ter). Hij diende ten laatste op 06.09.2017 volgende documenten 

voor te leggen: bewijs ten laste te zijn van de EU’er in het land van herkomst OF er deel te hebben 

uitgemaakt van het gezin.  

Het Bestuur weigerde hem op 04.12.2017, onder een bijlage 20, het verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. Hij stelde hiertegen beroep in bij de Raad.  

Bij arrest nr. 203.919 van 17.05.2018 verwierp de Raad dat beroep.  

Verzoeker diende op 17.07.2018 een vierde aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, in de hoedanigheid van ander familielid - ten laste of deel uitmakend van het 

gezin van zijn broer, E. H. A. (bijlage 19ter).  

Het Bestuur weigerde hem op 13.11.2018, onder een bijlage 20, het verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten.  

Verzoeker diende op 18.01.2019 een vijfde aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, in de hoedanigheid van ander familielid - ten laste of deel uitmakend van het gezin 

van zijn broer, E. H. A. (bijlage 19ter).  

Het Bestuur weigerde hem op 02.07.2019, onder een bijlage 20, het verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten.  

Verzoeker diende op 18.07.2019 een zesde aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, in de hoedanigheid van ander familielid - ten laste of deel uitmakend van het 

gezin van zijn broer, E. H. A. (bijlage 19ter). 

Het Bestuur weigerde hem op 07.11.2019, onder een bijlage 20, het verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten.  

Verzoeker diende op 05.12.2019 een zevende aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, in de hoedanigheid van ander familielid - ten laste of deel uitmakend van het 

gezin van zijn broer, E. H. A. (bijlage 19ter). 

Het Bestuur weigerde hem op 09.04.2020, onder een bijlage 20, het verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten.  

Verzoeker diende op 27.04.2020 een achtste aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, in de hoedanigheid van ander familielid - ten laste of deel uitmakend van het 

gezin van zijn broer, E. H. A. (bijlage 19ter).  

Het Bestuur weigerde hem op 03.09.2020, onder een bijlage 20, het verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. 

(…)” 

 

De verzoekende partij dient op 13 oktober 2020, aldus een negende keer (en niet zevende keer, wat 

vermeld wordt in de bestreden beslissing), een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer dan drie 

maanden (hierna: gezinsherenigingsaanvraag), in functie van dezelfde referentiepersoon, zijnde zijn 

broer, van Nederlandse nationaliteit.  

 

Op 20 oktober 2020, met kennisgeving op 26 oktober 2020, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

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

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, beide beslissingen vervat onder de vorm van een 

bijlage 20. De verzoekende partij tekent beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) tegen deze beslissingen, zaak die gekend is onder rolnummer RvV X. 

 

Diezelfde dag neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot het opleggen 

van een inreisverbod voor de duur van 3 jaar. 

 

Dit is de bestreden beslissing met volgende redengeving: 

 

“(…) 
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INREISVERBOD Aan de Heer die verklaart te heten; Naam : E. H. voornaam : M. geboortedatum : 

01.01.1981 geboorteplaats : Ain Zora nationaliteit : Marokko In voorkomend geval, alias: In voorkomend 

geval, alias: wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd voor het volledige Schengengrondgebied. 

Wanneer betrokkene evenwel in het bezit is van een geldige verblijfstitel afgeleverd door één van de 

lidstaten, dan geldt dit inreisverbod enkel voor het grondgebied van België. De beslissing tot 

verwijdering van 20.10.2020 gaat gepaard met dit inreisverbod. REDEN VAN DE BESLISSING: Het 

inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot 

verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: E 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele 

termijn is toegestaan en/of; Artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken: 6° Betrokkene 

heeft onmiddellijk na de beslissing weigering verblijf en verwijderingsmaatregel een nieuwe 

verblijfsaanvraag ingediend. Betrokkene diende 7 keer vlak na elkaar in Antwerpen een 

gezinshereniging aan op basis van artikel 47/1, 2° met zijn aangehaalde broer, zijnde E. H. A. De eerste 

zes aanvragen ingediend op 18.03.2016, 06.12.2016, 06.06.2017, 17.07.2018, 18.01.2019, 18.07.2019, 

05.12.2019 en 27.04.2020, werden geweigerd op 16.09.2019, 01.06.2017, 04.12.2017, 13.11.2018, 

02.07.2019, 07.11.2019, 09.04.2020 en op 03.09.2020. Deze weigeringen (bijlage 20) werden telkens 

aan betrokkene betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten, met uitzondering van de 4e en 

de 5e weigeringen die zonder bevel waren. Op 13.10.2020 diende betrokkene een zevende aanvraag 

gezinshereniging in op basis van artikel 47/1, 2° met dezelfde referentiepersoon. Betrokkene misbruikt 

de procedure van art 47/2 van de wet van 15.12.1980 louter om, via een andere weg, een 

verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, aldus tegen de finaliteit van de vreemdelingenwet in. drie jaar 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van driejaar: Betrokkene 

diende 7 keer vlak na elkaar in Antwerpen een gezinshereniging aan op basis van artikel 47/1, 2° met 

zijn aangehaalde broer, zijnde E. H. A. De eerste zes aanvragen ingediend op 18.03.2016, 06.12.2016, 

06.06.2017, 17.07.2018, 18.01.2019, 18.07.2019, 05.12.2019 en 27.04.2020, werden geweigerd op 

16.09.2019, 01.06.2017, 04.12.2017, 13.11.2018, 02.07.2019, 07.11.2019, 09.04.2020 en op 

03.09.2020. Deze weigeringen (bijlage 20) werden telkens aan betrokkene betekend met een bevel om 

het grondgebied te verlaten, met uitzondering van de 4e en de 5e weigeringen die zonder bevel waren. 

Op 13.10.2020 diende betrokkene een zevende aanvraag gezinshereniging in op basis van artikel 47/1, 

2° met dezelfde referentiepersoon. Betrokkene misbruikt de procedure van art 47/2 van de wet van 

15.12.1980 louter om, via een andere weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, aldus tegen de 

finaliteit van de vreemdelingenwet in. Betrokkene werd nochtans door de stad Antwerpen aan de hand 

van een Sefor brochure 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). Bij het 

opleggen van dit inreisverbod werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 

15.12.1980. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat hij ook een leven 

kan opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van de referentiepersoon en 

ondanks het precaire verblijf in België. Nergens uit het dossier blijkt dat hij daar niet toe in staat zou zijn. 

Er is geen sprake van minderjarige kinderen in België, noch van enige aangetoonde medische 

problematiek op naam van betrokkene. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 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), van het zorgvuldigheidsbeginsel en 

van het redelijkheidsbeginsel en van 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). 

 

Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“4.De middelen — Gronden tot vernietiging 3. a Schending van de materiële motiveringsplicht — Art. 62 

Vw. en art 3 wet 03/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurlijke handelingen — 

onzorgvuldigheid bij het nemen van de beslissing - onredelijkheid bij het nemen van de beslissing.- 

belangenafweging — beoogde doel Bij de beslissing waartegen huidig beroep wordt een inreisverbod 
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van 3 jaar opgelegd. De beslissing is gemotiveerd als volgt : 1. De beslissing tot bevel gaat gepaard met 

een inreisverbod van drie jaar omdat : " betrokkene misbruikt de procedure van art 4 7/2 van de Wet van 

15/12/1980 louter om, via een andere weg , een verblijfsrechtelijk voordeel te bekomen, aldus tegen de 

finaliteit van de vreemdelingenwet is. Verzoeker heeft er inderdaad voor gekozen om opeenvolgende 

verzoeken tot vestiging op basis van art. 47 Wet 15/12/1980 in te dienen omdat dit hem ook door de wet 

dd. 15/12/1980 op de Vreemdelingen toegelaten was; minstens niet verboden was en dit 

niettegenstaande de afwijzingen. Verzoeker heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Wet 

van 15/12/1980 haar biedt. Dit kan hem niet ten kwade aangeduid worden en hieruit kan zeker niet 

afgeleid worden dat hij duidelijk heeft gemaakt geen gevolg te zullen geven aan een 

verwijderingsmaatregel. Daarbij werd tegen de laatste beslissing dd. 20/10/2020 ( bijlage 20 ) eveneens 

beroep aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om reden dat deze beslissing op 

onzorgvuldige en onredelijke wijze werd genomen. Niettegenstaande de gemachtigde in de beslissingen 

genomen op de 6voorafgaande aanvragen tot gezinshereniging geen enkele opmerking formuleerde 

over de uittreksels van de Marokkaanse geboorteaktes, nam hij de laatste beslissing het standpunt in 

dat deze uittreksels van de geboorteaktes niet voldoen aan de gestelde voorwaarden om vervolgens om 

deze reden de aanvraag af te wijzen. Hiermede werd verzoeker verschalkt in zijn normale 

verwachtingen; hij moest er zich inderdaad niet aan verwachten dat de gemachtigde plots een ander 

standpunt zou innemen. 2. Het bevel gaat gepaard met een inreisverbod van 3 jaar. Waarna 

argumenten worden aangevoerd mbt. de toepassing van art. 8 en 3 EVRM en die volgens de 

gemachtigde gegronde redenen zijn voor een terugkeer naar het land van herkomst, met inreisverbod. 

Mn " Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat hij ook een leven kan 

opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van de referentiepersoon en ondanks 

het precaire verblijf in België. Nergens uit het dossier blijkt dat hij daar niet toe in staat zou zijn. Er is 

geen sprake van minderjarige kinderen in België , noch van enige aangetoonde medische problematiek 

op naam van betrokkene. " Dit zijn slechts standaardbewoordingen , die op meerdere personen in 

dezelfde omstandigheden van toepassing kunnen zijn . Nergens in de beslissing van de gemachtigde 

wordt bijgevolg op enigerlei andere wijze dan in algemene standaard bewoordingen gemotiveerd 

waarom specifiek een inreisverbod van 3 jaar wordt gegeven. Verzoeker kan dan ook niet achterhalen 

waarom in zijn casus een inreisverbod van 3 jaar en niet van een andere termijn wordt gegeven . Uit de 

motivering blijkt dat eenzelfde motivering wordt gegeven die wordt gebruikt zowel ter verantwoording 

van het opleggen van het inreisverbod als ter verantwoording van de geldingstermijn van drie jaar. De 

gemachtigde gaat hiermede voorbij aan de volgende omstandigheden die pleiten in het voordeel van 

verzoeker en die de beweringen van de gemachtigde ontkrachten. 1. Verzoeker heeft er niet voor 

gekozen om illegaal in België te verblijven. Hij wenste zijn verblijfssituatie te regulariseren op basis van 

art. 47 Wet 15/12/1980 en hij heeft alleen maar gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Wet van 

15/12/1980 hem biedt. Dit volgt duidelijk uit haar opeenvolgende aanvragen in de periode 2016 - 2020. 

Het indienen van opeenvolgende aanvragen is toegelaten. Verzoeker heeft ook meerdere malen nieuwe 

documenten gevoegd ter staving van zijn respectievelijke aanvragen , zodat steeds de mogelijkheid op 

een gunstige beoordeling door de Dienst Vreemdelingenzaken mogelijk was. 2. Verzoeker heeft er niet 

voor gekozen om onder te duiken, hij heeft steeds zijn verblijfsadres bijzijn familie in België meegedeeld. 

Er ontbreekt in de bestreden beslissing een specifieke motivering mbt. de termijn van het inreisverbod. 

Nergens werd een afweging gedaan door de gemachtigde van de Minister tussen de mogelijk op te 

leggen termijnen en de omstandigheden die het opleggen van de een of andere termijn verantwoorden. 

De gemachtigde meldt niet met welke elementen hij specifiek rekening hield en met welke niet. De 

gemaakte afweging door de gemachtigde kan dan ook niet beoordeeld worden . De bevinding van de 

gemachtigde dat het inreisverbod van 3 jaar proportioneel is; is dan ook onvoldoende gemotiveerd. Om 

tot deze bevinding te komen diende de gemachtigde zich immers te baseren op de correcte 

feitenvinding en op al de elementen die voorliggen in het dossier. Het is duidelijk dat de gemachtigde 

geen rekening hield met al de elementen die hierboven en hierna besproken worden . 1. Verzoeker kan 

zich wel beroepen op art 8 EVRM , ook al heeft hij geen kinderen in België. Daarbij geniet ook een 

alleenstaande de bescherming op privé-leven; onderdeel van art. 8 EVRM. 2. Tijdens de duur van de 

procedures in toepassing van art. 47,1 Wet 15/12/1980, verbleef verzoeker legaal op het grondgebied. 

In deze periodes van legaal verblijf heeft verzoeker zijn privé en professionele leven in België 

uitgebouwd. Verzoeker heeft ingevolge de meerdere periodes van legaal verblijf een privé- en 

gezinsleven in België uitgebouwd. Verzoeker heeft in België niet allen banden opgebouwd met zijn 

familieleden , doch ook met vrienden en kennissen. . Ook dit privé- leven van verzoeker valt onder de 

bescherming van art. 8 EVRM. Het zal zeer moeilijk zijn voor verzoeker om elders een gezins - en 

privéleven op te bouwen. 3. Dat het verblijf van verzoeker in België positief verliep; dat er geen 

negatieve elementen kunnen weerhouden worden; geen strafbare feiten worden weerhouden. 4. De 

schade die verzoeker lijdt door het inreisverbod van 3 jaar staat niet in verhouding tot het eventuele 

belang dat de Overheid kan laten gelden met dit inreisverbod. Niettegenstaande de gemachtigde de 
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argumentatie van verzoeker kende ; oa. periodes van legaal verblijf in België; zijn uitgebouwd 

professioneel — privé leven; de nabijheid van de familieleden en de financiële afhankelijkheid van deze 

familieleden; de financiële precaire situatie in Marokko heeft hij deze elementen niet opgenomen in de 

noodzakelijke belangenafweging ivm. de toepasbaarheid van art. 8 EVRM, dat zowel het gezins- als het 

privéleven beschermt, noch bij de afweging van de duur van het inreisverbod. 5. Een inreisverbod van 3 

jaar betekent ook dat verzoeker tijdens een lange periode niet meer op bezoek kan gaan bij zijn familie 

in West — Europa; zodat hij tijdens deze periode ook al de speciale familiale aangelegenheden, die zich 

kunnen voordoen , zal moeten missen. Dit is onmenselijk. 6. De bestreden beslissing is dan ook 

onvoldoende gemotiveerd omdat er geen rekening werd gehouden met de argumentatie van verzoeker 

daar waar de gemachtigde van de Minister dit wel had moeten doen; mn. bij de belangenafweging in het 

kader van de toepassing van art. 8 EVRM. Art. 8 EVRM luidt immers als volgt : " Een ieder heeft recht 

op respect voor zijn Privéleven , zijn familie en gezinsleven, zijn woning en correspondentie. De 

gemachtigde heeft nagelaten een belangenafweging te doen waarbij rekening werd gehouden met alle 

aspecten van art. 8 EVRM ; het privé — leven en recht op woning. Staten gaan hun beoordelingsmarge 

te buiten en schenden art. 8 EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige wijze een belangenafweging te 

maken Het recht op de eerbiediging van het privé leven dat in art. 8 EVRM wordt bevestigd , kan door 

de Staten worden beperkt binnen de grenzen bepaald bij art. 8.2 EVRM . De vreemdelingenwet past in 

dit kader. Hoewel de toepassing van deze Wet op zichzelf geen schending van voornoemd art. 8 EVRM 

inhoudt, kan de uitvoering van een verwijderingsmaatregel en een inreisverbod, gelet op de 

omstandigheden, inderdaad in strijd met dit artikel blijken te zijn. Omdat de gemachtigde mogelijk 

nagelaten heeft om al de nodige elementen ivm het privé leven van verzoeker, die hij wel degelijk 

kende, op te nemen in de belangenafweging, kon hij niet tot een redelijk besluit komen of de 

verwijderingsmaatregel en het inreisverbod, in casu al dan niet in strijd zou kunnen zijn ( blijken te zijn ) 

met artikel 8 EVRM. Dat ook het Europees Hof al heeft geoordeeld dat zulke belangenafweging moet 

worden uitgevoerd (zaken Boultif,Uner, Maslov ) Dat niet blijkt uit de bestreden beslissing dat de 

gemachtigde deze belangenafweging heeft uitgevoerd. Dat de gemachtigde had moeten uiteenzetten 

om welke redenen zij zulke belangenafweging niet heeft gedaan of ten minste om welke reden de 

positieve elementen van verzoekster niet werden gebruikt Het zorgvuldigheidsbeginsel — het 

redelijkheidsbeginsel zijn geschonden. Dat de inmenging van de Overheid in casu disproportioneel is.” 

 

De in de artikelen 2 en 3 van wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en in artikel 62, § 2, van de Vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen. Hij moet kunnen beoordelen 

of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Deze artikelen verplichten 

de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een ‘afdoende’ wijze. Het begrip “afdoende” impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 

166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, zijnde artikel 74, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet en wordt aangegeven dat bij het 

nemen van het bevel om het grondgebied te verlaten geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt 

toegestaan en/of dat er een risico op onderduiken bestaat.  

 

Verder wordt in de bestreden beslissing uitgelegd waarom de duur van het inreisverbod drie jaar 

bedraagt. De bestreden beslissing verwijst op gedetailleerde wijze naar 7 gezinsherenigingsaanvragen 

die de verzoekende partij tevergeefs heeft ingediend en waarbij de verzoekende partij tot vijfmaal toe 

een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis kreeg. De bestreden beslissing duidt aan waarom 

er in hoofde van de verzoekende partij misbruik van procedure bestaat, door telkens weer een nieuwe 

gezinsherenigingsaanvraag in te dienen op grond van artikel 47/1, 2°, van de Vreemdelingenwet in 

functie van dezelfde referentiepersoon. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de reden kent van de bestreden beslissing zodat 

het normdoel van deze bepalingen werd bereikt. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen.  
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2.2. De verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing inhoudelijk en voert aldus de schending 

van de materiële motiveringsplicht aan.  

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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 haar 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Dit betekent ook dat de Raad alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan bevinden 

die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid die 

beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

Aangaande de opgeworpen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). 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. 

 

Het onderzoek naar het afdoende karakter van de motivering en naar het zorgvuldigheidsbeginsel 

gebeurt in het licht van de toepasselijke wetsbepaling, in casu artikel 74/11, §1, tweede lid, van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet luidt: 

 

“§ 1  

De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval.  

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen:  

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

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.  

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien:  

1° de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 

gebruikt, teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden.  

2° de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie uitsluitend heeft 

aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op verblijf in het Rijk te behouden 

§2 

De minister of zijn gemachtigde onthoudt zich er van een inreisverbod op te leggen wanneer hij het 

verblijf van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 61/3, § 3, of 61/4, § 2 beëindigt, 

onverminderd § 1, tweede lid, 2°, op voorwaarde dat hij geen bedreiging vormt voor de openbare orde of 

nationale veiligheid. 

De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in 

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen.” 

 

2.3. De verzoekende partij meent dat de door haar aangehaalde bepalingen en beginselen van 

behoorlijk bestuur zijn geschonden omdat de vorige beslissingen over de ingediende 

gezinsherenigingsaanvragen de bloedverwantschap met haar broer niet in vraag stelden, terwijl thans 

de laatste ingediende gezinsherenigingsaanvraag werd afgewezen omdat de geboorteakten niet werden 

aanvaard. Nooit werd een opmerking gemaakt in de vroegere beslissingen over de waarde van de 

voorgelegde geboorteakten zodat de verwachting werd geschept dat deze conform zijn met de 

vereisten, gesteld in de artikelen 47/1, 2° en 47/3, §2, van de Vreemdelingenwet. Minstens had de 

verwerende partij de verzoekende partij hiervan op de hoogte moeten stellen zodat desgevallend de 

nodige documenten konden verkregen worden, hetzij de verzoekende partij had kunnen uitleggen 

waarom de gevraagde documenten niet verkregen kunnen worden. Zij meent dat er geen sprake is van 

enig misbruik van procedure omdat de Vreemdelingenwet haar toelaat verschillende 

gezinsherenigingsaanvragen in te dienen. Evenmin kan hieruit worden afgeleid dat de verzoekende 

partij duidelijk maakte geen gevolg te willen geven aan de gegeven bevelen om het grondgebied te 

verlaten. Tegen de laatste weigeringsbeslissing van de gezinsherenigingsaanvraag heeft zij beroep 

aangetekend bij de Raad. 
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De Raad is het niet eens met deze redenering van de verzoekende partij. Uit het administratief dossier 

blijkt dat de verzoekende partij maar liefst negen gezinsherenigingsaanvragen heeft ingediend, telkens 

in functie van dezelfde referentiepersoon, haar broer. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat in de vorige beslissingen over de gezinsherenigingsaanvragen 

werd gemotiveerd dat er nog steeds niet afdoende werd aangetoond dat de verzoekende partij reeds in 

het land van herkomst ten laste was van de burger van de Unie of in het land van herkomst reeds deel 

uitmaakte van het gezin van de burger van de Unie. Verder blijkt dat de verzoekende partij in de eerdere 

gezinsherenigingsaanvragen dezelfde geboorteakten heeft meegedeeld aan de verwerende partij als de 

thans (niet meer door de verwerende partij aanvaarde) voorgelegde geboorteakten. 

 

Sterker nog: in de laatste weigeringsbeslissing van 20 oktober 2020, met kennisgeving op 26 oktober 

2020, wordt de gezinsherenigingsaanvraag afgewezen omdat de verzoekende partij niet op afdoende 

wijze aantoonde dat er een bloedverwantschap bestaat tussen haar en de referentiepersoon. 

 

In die beslissing wordt ondermeer gesteld:  

 

“Artikel 27 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht stelt dat een buitenlandse authentieke akte 

in België wordt erkend, en dit zonder dat een beroep moet worden gedaan op enige procedure, indien 

haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld overeenkomstig het krachtens deze wet toepasselijk recht. 

 

Echter, gezien Marokko geen ondertekenaar is van de Overeenkomst betreffende de aflevering van 

sommige uittreksels van akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland (Parijs dd. 

27.09.1956), of van de Overeenkomst inzake de afgifte van meertalige uittreksels van akten van de 

burgerlijke stand (Wenen dd. 08.09.1976), moeten van de documenten die van de autoriteiten van 

Marokko uitgaan een letterlijk afschrift van het gelegaliseerd origineel worden voorgelegd. 

 

Gezien betrokkene niet heeft aangetoond dat hij zich in de onmogelijkheid bevindt een volledige kopie 

van de nodige geboorteakten te verkrijgen, kunnen de voorgelegde uittreksels niet worden aanvaard als 

afdoende bewijs van de aangehaalde verwantschap.” 

 

Een identieke motivering is te lezen in de weigeringsbeslissing over de gezinsherenigingsaanvraag van 

3 september 2020 over (dezelfde) geboorteakten. Toch negeert de verzoekende partij die beslissing 

totaal en dient zij weerom een gezinsherenigingsaanvraag in met dezelfde geboorteakten waardoor zij 

het bestuur dwingt opnieuw eenzelfde beslissing te nemen. Hieruit kan wel degelijk een misbruik van 

procedure op grond van artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet afgeleid worden, naast de vaststelling 

dat de verzoekende partij oeverloos (thans al negen), telkens tevergeefs, gezinsherenigingsaanvragen 

indient in functie van de voorgehouden broer, de referentiepersoon. De Raad merkt nog op dat bij arrest 

nr. 252 199 van 6 april 2021 het beroep tegen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden en tegen het bevel om het grondgebied te verlaten wordt verworpen. 

 

Voorts volstaat de vaststelling dat de verzoekende partij nooit gevolg heeft gegeven aan de 

verschillende bevelen (zie feitenrelaas) om het grondgebied te verlaten. 

 

De bestreden beslissing steunt op een correcte beoordeling, gebaseerd op een juiste feitenvinding en is 

niet kennelijk onredelijk.   

 

De zorgvuldigheidsplicht geldt ook voor de rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig 

bestuursrecht, de burger. In het kader van verblijfsaanvraag rust de bewijslast bij de aanvrager die   

zorgvuldig moet zijn bij het indienen van de aanvraag en alle relevante stukken en elementen moet 

aanbrengen zodat de gemachtigde kan beoordelen of hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De 

verplichting die in dit geval rust op de verzoekende partij, kadert bijgevolg in de wederkerige 

zorgvuldigheidsverplichting (RvS 28 april 2008, nr. 182.450). Dit klemt nog meer nu uit het administratief 

dossier blijkt dat de weigeringsbeslissing over de gezinsherenigingsaanvraag van 3 september 2020 

een identieke motivering over (dezelfde) geboorteakten bevat. De verzoekende partij was aldus perfect 

op de hoogte waarom de geboorteakten niet konden aanvaard worden. De stelling dat de verzoekende 

partij voor het nemen van de bestreden beslissing moest gewaarschuwd worden, is absurd. De 

verzoekende partij kende de probleemstelling omdat het hierboven geciteerde motief al in een eerdere 

beslissing ter kennis werd gegeven. 
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De verzoekende partij toont niet aan dat geen rekening is gehouden met de dienstige stukken die de 

verzoekende partij voorlegde. Het komt de verzoekende partij toe steeds bij het indienen van een 

gezinsherenigingsaanvraag zorgvuldig na te gaan of de voorgelegde documenten de wettelijke toets 

van de artikelen 47/1, 2° en 47/3, §2, van de Vreemdelingenwet kunnen doorstaan. 

 

Volledigheidshalve merkt de Raad op dat voor het risico op onderduiken in artikel 1, §2, 6° en 8°, van de 

Vreemdelingenwet de volgende criteria worden aangenomen:  

 

“6° de betrokkene heeft onmiddellijk na het voorwerp te hebben uitgemaakt van een beslissing tot 

weigering van binnenkomst of verblijf of een beslissing die een einde heeft gemaakt aan zijn verblijf, of 

onmiddellijk na het voorwerp te hebben uitgemaakt van een terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel, 

een nieuwe verblijfsaanvraag of een nieuw verzoek om internationale bescherming ingediend; 

(…) 

8° de betrokkene heeft in het Rijk of in een of meerdere andere lidstaten meerdere verzoeken om 

internationale bescherming en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een 

negatieve beslissing of die niet tot de afgifte van een verblijfstitel hebben geleid;” 

 

De bestreden beslissing stelt correct dat er een risico op onderduiken bestaat door de veelvuldige 

gezinsherenigingsaanvragen die de verzoekende partij indiende. 

 

De motivering in de bestreden beslissing is afdoende. 

 

2.4. Uit het middel blijkt dat de verzoekende partij de motiveringsplicht als geschonden beschouwt 

omdat de motieven aangaande de toepassing van artikel 8 van het EVRM niet volstaan. 

 

De Raad merkt vooreerst op dat artikel 8 van het EVRM enkel een onderzoeksplicht oplegt en geen 

motiveringsplicht inhoudt. 

 

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.” 

 

Deze bepaling bevat geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen. Het EHRM stelt dat de 

besluitvormingsprocedure, die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven, billijk moet verlopen. De belangen, beschermd door artikel 8 van het EVRM, moeten op 

passende wijze in rekening worden gebracht. Dit geldt zowel voor situaties van een weigering van 

voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, par. 66) als voor situaties van 

een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 

10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68). Staten gaan hun beoordelingsmarge te 

buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige wijze een redelijke  

belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 10 juli 2014, 

Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

De vereiste van artikel 8 van het EVRM heeft te maken met waarborgen en niet met de loutere goede 

wil of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83). Wel primeert dit artikel op 

de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029). Het is de taak van de 

administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te voeren 

van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

In dit geval stelt de bestreden beslissing: 

 

“Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat hij ook een leven kan 

opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van de referentiepersoon en ondanks 

het precaire verblijf in België. Nergens uit het dossier blijkt dat hij daar niet toe in staat zou zijn. Er is 
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geen sprake van minderjarige kinderen in België, noch van enige aangetoonde medische problematiek 

op naam van betrokkene.” 

 

Wat het ‘familieleven’ betreft, geeft de verzoekende partij geen enkele concrete aanduiding in het 

verzoekschrift. In de mate dat zij verwijst naar haar band met de referentiepersoon, toont zij alleszins 

niet aan dat zij een andere dan affectieve band heeft met de referentiepersoon. Verzoekende partij stelt 

dat het zeer moeilijk zal zijn om elders een gezins- en privéleven op te bouwen. Deze stelling wordt niet 

met concrete elementen onderbouwd. 

 

De Raad wijst erop dat uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat, hoewel de gezinsband tussen 

echtgenoten en partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen, verondersteld wordt, dit niet 

geldt in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen en tussen broers en zussen onderling. Uit 

de rechtspraak van het EHRM volgt dat de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen enkel 

beschermd wordt door artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid, andere dan de normale affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, 

Mokrani/Frankrijk, § 33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59), wat niet het geval is. 

  

De Raad wijst erop dat artikel 8 van het EVRM enkel effectief beleefde nauwe persoonlijke banden 

beoogt. De bescherming die deze bepaling biedt, heeft hoofdzakelijk betrekking op het kerngezin 

(EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Dit gezin is beperkt tot de ouders en de kinderen, 

en kan slechts zeer uitzonderlijk worden uitgebreid naar andere naaste familieleden die een belangrijke 

rol kunnen spelen binnen het gezin. Het EHRM oordeelt ook dat ‘de relaties tussen volwassenen niet 

noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 van het EVRM zullen genieten zonder dat het 

bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve 

banden’ (EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 

36). Louter financiële afhankelijkheid volstaan niet. 

 

Verzoekende partij voert aan dat zij een professioneel leven in België heeft opgebouwd maar ook dit 

gegeven onderbouwt de verzoekende partij niet in het middel. Het ontbreken van een strafregister is niet 

relevant. 

 

Aangenomen kan worden dat de verzoekende partij weliswaar menselijke contacten en een sociaal 

leven heeft opgebouwd, vrienden heeft gemaakt en een persoonlijk netwerk heeft opgebouwd, gelet op 

haar verblijf in België. Deze elementen geven de verzoekende partij niet het recht om op illegale wijze in 

België te verblijven en door het opbouwen van deze banden een recht op verblijf te verkrijgen (RvS 12 

januari 2007, nr. 166.620). Ter zake weerlegt de verzoekende partij geenszins de motieven van de 

bestreden beslissing en het gevoerde onderzoek, die correct en afdoende zijn en steun vinden in het 

administratief dossier. 

 

De verzoekende partij houdt er een zeer vaag betoog op na zonder concrete toelichting over het 

daadwerkelijk karakter van haar privéleven. De Raad mag van de verzoekende partij verwachten dat zij 

op een voldoende en duidelijke wijze haar privéleven toelicht omdat de Raad als annulatierechter wel 

moet kunnen nagaan of de verwerende partij op een kennelijk onredelijke wijze, of in strijd met de 

voorhanden zijnde feitelijke gegevens van de zaak, tot zijn beslissing is gekomen (RvS 3 februari 2016, 

nr. 11.784 (c)). 

 

Het gegeven betoog slaagt hierin niet. De verzoekende partij slaagt er niet in aan te tonen dat zij een 

door artikel 8 van het EVRM beschermenswaardig privéleven heeft. 

 

Elementen die toelaten vast te stellen dat haar particuliere belangen zwaarder zouden moeten 

doorwegen dan het door de verwerende partij beschermde algemeen belang, onder meer de correcte 

toepassing van de verblijfswetgeving, ontbreken. Het is niet kennelijk onredelijk dat de bestreden 

beslissing vaststelt dat van de verzoekende partij als alleenstaande volwassen man kan verwacht 

worden dat zij een leven opbouwt in het herkomstland omdat nergens uit blijkt dat zij daartoe niet in 

staat zou zijn. Bovendien kan de verzoekende partij blijven buigen op financiële steun, van de 

referentiepersoon door middel van bankverrichtingen die de referentiepersoon kan doen vanuit België 

naar Marokko. De referentiepersoon kan ook de verzoekende partij bezoeken in het herkomstland en 

door middel van internet contacten behouden met haar familieleden en vrienden. 

 

Bovendien oordeelde het EHRM in het arrest Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk, na te hebben 

vastgesteld dat een verzoekende partij geen gevestigde vreemdeling was en dat zij nooit een definitieve 
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toelating had gekregen om in de betrokken lidstaat te verblijven, dat eender welk privéleven dat de 

verzoekende partij had opgebouwd tijdens haar verblijf in het Verenigd Koninkrijk, bij het afwegen van 

het legitieme publieke belang in een effectieve immigratiecontrole, niet tot gevolg zou hebben dat de 

uitwijzing een disproportionele inmenging in haar privéleven uitmaakte (EHRM, 8 april 2008, nr. 

21878/06, Nnyanzi/Verenigd Koninkrijk). 

 

De verzoekende partij kan niet buigen op een voortgezet legaal verblijf in België. In dat geval oordeelt 

het EHRM dat er geen inmenging is en geschiedt er geen toetsing aan de hand van het tweede lid van 

artikel 8 van het EVRM, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij beoogt. 

 

De schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. In het licht van wat 

voorafgaat is de bestreden beslissing proportioneel genomen, temeer de verzoekende partij misbruik 

van de procedure gezinsherenigingsaanvraag heeft gepleegd. Het komt de verwerende partij toe aan 

migratiecontrole te doen, zeker in een geval van misbreuk van de gevoerde procedures. 

 

De schending van artikel 8 van het EVRM en van het proportionaliteitsbeginsel is niet voorhanden. 

 

2.5. De Raad besluit dat het middel in al haar onderdelen ongegrond is. 

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

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

worden terugbetaald. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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 zes april tweeduizend eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 


