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 nr. 118 034 van 30 januari 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 9 augustus 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 12 april 

2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 20). 

 

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 26 augustus 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie.   

 

Gelet op de beschikking van 10 december 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 januari 

2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. FREJLICH, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. MORARU, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 13 oktober 2012 diende verzoeker een aanvraag in tot het verkrijgen van een verklaring van 

inschrijving als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. 

 

1.2. Op 12 april 2013 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

Verzoeker werd hiervan in kennis gesteld op 16 juli 2013. 
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Dit vormen de bestreden beslissingen, gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als  burger van de Unie.  

Betrokkene heeft de aanvraag gedaan als beschikker van voldoende bestaansmiddelen (artikel 40 § 

4,2° lid van de wet van 15/12/1980).  

Ter ondersteuning van zijn aanvraag heeft betrokkene een uittreksel uit het handelsregister van de 

Kamers van Koophandel voorgelegd dd. 06/02/2009 samen met een transactieoverzicht van zijn  

privérekening over de periode van 12/05/2012 tot 03/10/2012 en het bewijs van ziektekostenverzekering 

in Nederland van 2012.  

Het uittreksel van de Kamer van Koophandel heeft geen actuele waarde. De daarop vermelde gegevens  

zijn 4 jaar oud. Er is dus geen enkel bewijs dat het bedrijf nog steeds actief is.  

Het transactieoverzicht van zijn privérekening vermeldt de storting van zijn salaris door het bedrijf 'M.M.  

de Jonge Holding B.V.' Het betreft een maandelijks bedrag van 2.046,91 €.  

Het overzicht vermeldt verder bedragen die van een andere rekening van betrokkene worden overge-

boekt. Zijn salaris wordt van nog een andere rekening op zijn privérekening gestort.  

Verder worden regelmatig grote sommen heen en weer gestort waarvan de herkomst niet duidelijk is.  

Aan de hand van de voorgelegde documenten kan niet voldoende afgeleid worden of het bedrijf van 

betrokkene nog steeds actief is in de vorm zoals beschreven in het uittreksel van de Kamers van 

Koophandel dd. 06/02/2009.  

Derhalve kan ook niet gesteld worden dat de inkomsten die voorvloeien uit zijn activiteiten in Nederland  

regelmatig en voldoende winstgevend zijn.  

Bijgevolg toont betrokkene niet aan te voldoen aan de bepalingen van artikel 40 § 4, 1ste lid, 2° en 2de 

lid van de wet van 15/12/1980 dat stipuleert dat betrokkene over voldoende en regelmatige inkomsten 

dient te beschikken om te voorkomen dat hij gedurende zijn verblijf ten laste komt van het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk. Bedoelde bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het 

inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. In het kader van de evaluatie van 

de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie,  

waarbij onder meer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van diens inkomsten en met  

het aantal familieleden die te zijnen laste zijn.  

Het verblijfsrecht wordt eveneens geweigerd om volgende reden:  

Persoonlijk gedrag van betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is om redenen van openbare orde 

of  

nationale veiligheid:  

Uit onderzoek van het dossier is gebleken dat betrokkene op 07/09/2011 door de correctionele 

rechtbank van Turnhout werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar waarvan de helft met 

uitstel voor 3 jaar wegens inbreuk op de wetgeving betreffende de verdovende middelen, nl. deelneming 

aan vereniging - hoofd- of bijkomstige activiteit.  

Door de aard van deze feiten dient er besloten te worden dat betrokkene wel degelijk een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor het fundamenteel belang van de samenleving vormt.  

De maatregel om het verblijfsrecht van meer dan 3 maanden te weigeren, is dan ook evenredig.  

Daarbij werd wel degelijk rekening gehouden met het persoonlijk gedrag van betrokkene en zijn 

persoonlijke situatie.  

Aan betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen de 30 dagen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker duidt in zijn verzoekschrift naast de gemachtigde van de staatssecretaris ook de stad Brugge 

als verwerende partij aan.   

 

De rechtspleging voor de Raad is van inquisitoriale aard. Het komt de Raad toe om de rechtsstrijd die 

gericht is tegen een bepaalde handeling in de voorgeschreven banen te leiden. Het komt de bevoegde 

organen van de Raad toe om op zicht van de bestreden beslissing ambtshalve als verwerende partij aan 

te duiden die overheid die het best geplaatst is om de wettigheid van die beslissing te verdedigen. (cf. 

RvS 10 juni 1997, nr. 66.659 en  RvS 18 december 2001, nr. 101.932). Het komt niet aan partijen toe 

om te beslissen wie al dan niet partij is in de zaak (cf. RvS 1 december 1999, nr. 83.770; RvS 1 juli 

2003, nr. 121.147).  
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De bijlage 20 werd duidelijk getroffen door de gemachtigde van de staatssecretaris. Er is dan ook geen 

reden om de stad Brugge, die niet meer gedaan heeft dan de bijlage 20 te betekenen aan verzoeker, als 

verwerende partij te betrekken in onderhavige betwisting.    

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende 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), “doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft”. 

 

3.1. De beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden bevat twee concrete motieven 

die haar elk op zich kunnen schragen, namelijk een motief dat erin bestaat verzoeker het verblijf te 

weigeren om redenen van openbare orde en een motief dat ertoe strekt te stellen dat verzoeker niet 

voldoet aan de voorwaarden om een verblijfsrecht te bekomen als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen. Slechts indien gegronde kritiek wordt geuit tegen elk voormeld motief kan dit 

aanleiding geven tot de nietigverklaring van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden. 

 

3.2. De beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden is dus onder meer gesteund op 

overwegingen inzake openbare orde. Ze stelt meer bepaald op dit vlak, “Het verblijfsrecht wordt 

eveneens geweigerd om volgende reden:  Persoonlijk gedrag van betrokkene waardoor zijn verblijf 

ongewenst is om redenen van openbare orde of  nationale veiligheid: Uit onderzoek van het dossier is 

gebleken dat betrokkene op 07/09/2011 door de correctionele rechtbank  van Turnhout werd 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar waarvan de helft met uitstel voor 3 jaar  wegens inbreuk 

op de wetgeving betreffende de verdovende middelen, nl. deelneming aan vereniging -  hoofd- of 

bijkomstige activiteit. Door de aard van deze feiten dient er besloten te worden dat betrokkene wel 

degelijk een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor het fundamenteel belang van de 

samenleving vormt. De maatregel om het verblijfsrecht van meer dan 3 maanden te weigeren, is dan 

ook evenredig. Daarbij werd wel degelijk rekening gehouden met het persoonlijk gedrag van betrokkene 

en zijn persoonlijke situatie.” 

 

3.3. Verzoeker werpt in een tweede middel op, “schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de 

motiveringsplicht in hoofde van eerste verweerster “ 

 

Verzoeker legt uit wat de zorgvuldigheidsplicht inhoudt en betoogt vervolgens als volgt m.b.t het in punt 

3.2. vermelde motief: 

 

“2.2.2. M.b.t. de eenmalige strafrechtelijke veroordeling van verzoeker  

Eenzelfde soort van overwegingen geldt m.b.t. de manier waarop door eerste verweerster de 

strafrechtelijke veroordeling van verzoeker wordt weerhouden als een reden om hem het verblijf in het 

rijk te weigeren.  

Zoals reeds gesteld verbiedt de wet eerste verweerster om zonder meer en in algemene termen te 

verwijzen naar de strafrechtelijke veroordeling an sich, doch dient zij in concreto te motiveren hoe het 

gedrag van verzoeker een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving vormt.  

Eerste verweerster heeft nagelaten dit te doen. Zij verwijst eenvoudig naar de strafrechtelijke 

veroordeling op zich en naar de zwaarwichtigheid van de feiten. Zij duidt niet aan op welke gronden zij 

tot het oordeel is gekomen dat het gedrag van verzoeker een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging vormt voor de Belgische samenleving.  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde reeds eerder dat een dergelijke motivering in strijd 

is met artikel 43, lid 1,2° van de Vreemdelingenwet.  

Zo werd in arrest nr. 21.619 van 20.01.2009 het volgende gesteld:  

"In de bestreden beslissing wordt weliswaar gesteld dat het gedrag van verzoeker dusdanig is dat 'zijn 

verblijf ongewenst is om reden van openbare orde en nationale veiligheid' maar wordt voorts slechts 

verwezen naar een vroegere strafrechtelijke veroordeling, wat gelet op de uitdrukkelijke tekst van artikel 

43, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingewet in casu niet volstaat om een verblijfsrecht te weigeren.  

Deze uitspraak werd bevestigd in een arrest van datzelfde jaar onder arrest nr. 29.861 dd. 14.07.2009, 

waarin dit andermaal uitdrukkelijk werd gesteld:  
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"Gelet op artikel 43 van de Vreemdelingenwet volstaat het loutere bestaan van een strafrechtelijke 

veroordeling ... niet om te motiveren dat een burger van de Unie een gevaar vormt voor de openbare 

orde".  

Nochtans is het net dat waartoe eerste verweerster zich in casu heeft beperkt.  

Tegelijk heeft de rechtspraak van Uw zetel waaruit zij zelf citeert in haar nota met opmerkingen, 

betrekking op een dossier dat in het geheel niet vergelijkbaar is met dat van verzoeker. Zij citeert uit een 

arrest gewezen door Uw zetel m.b.t. een rechtsonderhorige welke voorheen, zoals verzoeker leest in de 

nota van eerste verweerster, "meermaals strafrechtelijk werd veroordeeld voor ernstige feiten" t.a.v. wie 

de beslissing tot het toekennen van electronisch toezicht bovendien werd herroepen.  

Dit gaat geenszins op voor verzoeker.  

In hoofde van verzoeker gaat het om zijn eerste en enige veroordeling betrof van verzoeker.  

Eerste verweerster heeft evenmin met het feit dat deze veroordeling bovendien betrekking had op feiten 

uit 2007 waarin verzoeker een eerder beperkte rol heeft gespeeld.  

Verzoeker heeft sedertdien ernstig gewerkt aan zijn maatschappelijke reïntegratie en op een zinvolle 

manier gefunctioneerd in de maatschappij. Verzoeker houdt zich ook stipt aan de voorwaarden van zijn 

electronisch toezicht. Verzoeker beschikte voordien over een blanco strafregitser en was nooit eerder 

met het gerecht in aanraking gekomen -niet in België en niet in Nederland. Ook met deze elementen 

heeft eerste verweerster geen rekening gehouden.  

Het komt verzoeker bovendien voor dat wanneer de overheid vanuit de FOD Justitie - waar met veel 

meer kennis van zaken en van het concrete strafdossier waarin verzoeker betrokken was- beslist dat 

verzoeker ondanks zijn veroordeling kan worden toegelaten zijn gevanginsstraf te ondergaan onder 

electronisch toezicht, zij terzelfdertijd niet vanuit een andere dienst (die het strafdossier overigens niet 

kent!) kan besluiten dat hij een dermate groot gevaar vormt voor de samenleving dat hij zelfs niet zou 

moeten worden toegelaten om op het grondgebied te verblijven.  

Verzoeker wenst in geen geval zijn aandeel in de feiten waarvoor hij werd veroordeeld enlof de 

maatschappelijke impact daarvan te minimaliseren. Verzoeker is ook steeds bereid geweest zijn 

verantwoordelijkheid in dat dossier op te nemen. De strafrechtelijke veroordeling is en blijft een 

schandvlek op zijn persoonlijke conto. Tegelijk maakt een eenmalige strafrechtelijke veroordeling in het 

voor het overige op strafrechtelijke gebied vlekkeloos parcours van verzoeker hem niet automatisch tot 

een actuele en werkelijke bedreiging voor de veiligheid van de samenleving.  

Door terzake niet met alle elementen die haar kenbaar waren rekening te houden, schendt eerste 

verweerster het zorgvuldigheidsbeginsel.  

Door haar beslissing terzake bovendien enkel en alleen te steunen op een eenmalige strafrechtelijke 

veroordeling zonder verder te motiveren waarom dit het concrete gedrag van verzoeker tot een actuele 

en ernstige maatschappelijke dreiging maakt, schendt zij bovendien de op haar rustende 

motiveringsplicht.  

Ook dit middel is bijgevolg ernstig. Ook vanuit dit middel dring zich derhalve de vernietiging op van de 

bestreden beslissing.” 

 

3.4. Waar verzoeker de schending opwerpt van de motiveringsverplichting gaat de Raad ervan uit dat hij 

de schending beoogt op te werpen van de formele motiveringsplicht. Hij betoogt immers dat de 

motivering van de bestreden beslissing niet afdoende is omdat niet aangeduid wordt op welke gronden 

zijn gedrag een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang 

voor de Belgische samenleving vormt.     

 

3.5. Verzoekende partij is van oordeel dat de in punt 3.2. vermelde overwegingen de toepassing vormen 

van artikel 43 van de Vreemdelingenwet en dit wordt als dusdanig door de verwerende partij niet 

betwist. 

 

3.6. Artikel 43 van de Vreemdelingenwet werd gewijzigd door artikel 33 van de wet van 25 april 2007 tot 

wijziging van de Vreemdelingenwet. Artikel 43, aanhef en 2°, luiden als volgt: “De binnenkomst en het 

verblijf mogen aan de burgers van de Unie en hun familieleden slechts geweigerd worden om redenen 

van openbare orde, van nationale veiligheid of van volksgezondheid en zulks binnen de hierna 

vermelde perken: (…) 2° de om redenen van openbare orde of nationale veiligheid genomen 

maatregelen moeten in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd 

zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig 

geen reden voor deze maatregelen. Het gedrag van de betrokkene moet een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen. 

Motiveringen die los staan van het individuele geval of die verband houden met algemene preventieve 

redenen mogen niet worden aangevoerd; (…)”. 
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3.7. Artikel 43 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 27  van de richtlijn 2004/38/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en 

verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot 

wijziging van verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 

72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: de  

Burgerschapsrichtlijn). In de memorie van toelichting bij hogervermeld artikel 33 van de wet van 25 april 

2007 tot wijziging van de Vreemdelingenwet kan immers het volgende gelezen worden: “Als algemene 

regel blijft gelden dat de binnenkomst en het verblijf geweigerd kan worden om redenen van openbare 

orde, nationale veiligheid of volksgezondheid, zoals blijkt uit artikel 27.1 van de richtlijn. De punten 1°, 2° 

en 3° van het artikel 43 blijven behouden: de richtlijn herneemt deze voorwaarden in respectievelijk 

artikelen 27.1, 27.2 en 15.2. Tegemoetkomend aan een opmerking van de Raad van State, wordt in het 

2° punt het artikel 27.2 van de richtlijn geheel overgenomen.” (Parl.St. Kamer, zitting 2006-2007, DOC 

51 2845/001, p.61). 

 

3.8. Artikel 27, leden 1 en 2, van de Burgerschapsrichtlijn luiden als volgt: 

 

“1. Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk kunnen de lidstaten de vrijheid van verkeer en verblijf 

van burgers van de Unie en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, beperken om redenen van 

openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Deze redenen mogen niet voor economische 

doeleinden worden aangevoerd. 

2. De om redenen van openbare orde of openbare veiligheid genomen maatregelen moeten in 

overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het gedrag van 

betrokkene. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden voor deze maatregelen. 

Het gedrag moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving vormen. Motiveringen die losstaan van het individuele geval of die verband 

houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd.” 

 

3.9. Gelet op het feit dat artikel 43, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet de omzetting vormt van 

artikel 27, tweede lid van de Burgerschapsrichtlijn, past het om voor de interpretatie van de gehanteerde 

begrippen de desbetreffende rechtspraak van het Hof van Justitie erop na te slaan. In dit verband is ook 

rechtspraak nuttig die gewezen werd in het kader van richtlijn 64/22/EEG die “opgeslorpt” werd door 

richtlijn 2004/38/EG. 

 

3.10. In een arrest van 29 april 2004 (zaken C-482/01 en C-493/01) stelde het Hof: “ 67 Een lidstaat kan 

weliswaar het gebruik van verdovende middelen als een zodanig gevaar voor de samenleving 

beschouwen dat ten aanzien van buitenlanders die de wetgeving inzake verdovende middelen 

overtreden, bijzondere maatregelen gerechtvaardigd zijn, doch de uitzondering betreffende de openbare 

orde moet beperkend worden uitgelegd, zodat het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling slechts 

een rechtvaardiging voor uitzetting vormt voorzover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling 

hebben geleid, blijkt van het bestaan van een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de 

openbare orde vormt (zie met name arrest van 19 januari 1999, Calfa, C-348/96, Jurispr. blz. I‑ 11, 

punten 22‑ 24). 68 Het Hof heeft daaruit de conclusie getrokken dat het gemeenschapsrecht zich 

verzet tegen de uitzetting van een onderdaan van een lidstaat op basis van overwegingen van 

algemene preventie, dat wil zeggen een uitzetting waartoe is besloten ter afschrikking van andere 

vreemdelingen (zie met name arrest Bonsignore, reeds aangehaald, punt 7), in het bijzonder wanneer 

deze maatregel automatisch is uitgesproken naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling, 

zonder dat rekening wordt gehouden met het persoonlijk gedrag van degene die zich aan het strafbare 

feit schuldig heeft gemaakt, of met het gevaar dat hij voor de openbare orde oplevert (zie reeds 

aangehaalde arresten Calfa, punt 27, en Nazli, punt 59).” 

 

In een arrest van 7 juni 2007 (zaak C‑ 50/06) stelde het Hof: “41. Volgens artikel 3, lid 1, van richtlijn 

64/221 moeten maatregelen van openbare orde of openbare veiligheid uitsluitend op het persoonlijke 

gedrag van de betrokkene berusten. Luidens lid 2 van dit artikel vormt het bestaan van strafrechtelijke 

veroordelingen op zichzelf geen motivering van deze maatregelen. Het bestaan van een strafrechtelijke 

veroordeling doet bijgevolg slechts ter zake voor zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling 

hebben geleid, blijkt dat sprake is van persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de openbare 

orde vormt (zie met name arresten van 27 oktober 1977, Bouchereau, 30/77, Jurispr. blz. 1999, punt 28; 

19 januari 1999, Calfa, C‑ 348/96, Jurispr. blz. I‑ 11, punt 24; arrest Commissie/Spanje, reeds aange-

haald, punt 44, en arrest van 27 april 2006, Commissie/Duitsland, C‑ 441/02, Jurispr. blz. I‑ 3449, punt 

33).” 
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Voor wat betreft de invulling van de begrippen openbare orde en openbare veiligheid herinnert het Hof 

van Justitie in een arrest van 10 juli 2008 (zaak Jipa, C33/07) aan het volgende: “23. In dit verband heeft 

het Hof steeds benadrukt dat dat de lidstaten weliswaar in hoofdzaak vrij blijven om de eisen van 

openbare orde en openbare veiligheid af te stemmen op hun nationale behoeften, die per lidstaat en per 

tijdsgewricht kunnen verschillen, maar dat die eisen in communautair verband, met name omdat het een 

afwijking van het grondbeginsel van het vrije verkeer van personen betreft, restrictief moeten worden 

opgevat, zodat hun inhoud niet eenzijdig door de onderscheiden lidstaten kan worden bepaald zonder 

controle van de instellingen van de Europese Gemeenschap (zie in die zin arresten van 28 oktober 

1975, Rutili, 36/75, Jurispr. blz. 1219, punten 26 en 27; 27 oktober 1977, Bouchereau, 30/77, Jurispr. 

blz. 1999, punten 33 en 34; 14 maart 2000, Église de scientologie, C-54/99, Jurispr. blz. I‑ 1335, punt 

17, en 14 oktober 2004, Omega, C-36/02, Jurispr. blz. I‑ 9609, punten 30 en 31). Daarbij is in de 

rechtspraak gepreciseerd dat het begrip openbare orde hoe dan ook, afgezien van de verstoring van de 

maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, veronderstelt dat sprake is van een 

werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang van de samenleving 

aantast (zie met name reeds aangehaalde arresten Rutili, punt 28, en Bouchereau, punt 35, en arrest 

van 29 april 2004, Orfanopoulos en Oliveri, C-482/01 en C-493/01, Jurispr. blz. I‑ 5257, punt 66)”.  Het 

Hof van Justitie vervolgde:” 24.Deze afbakening van de door een lidstaat in te roepen afwijkingen van dit 

grondbeginsel brengt met name mee, zoals uit artikel 27, lid 2, van richtlijn 2004/38 volgt, dat 

maatregelen die worden genomen om redenen van openbare orde of openbare veiligheid, willen zij 

gerechtvaardigd zijn, uitsluitend gebaseerd dienen te zijn op het gedrag van de betrokkene. 

Rechtvaardigingsgronden die niet rechtstreeks verband houden met het betrokken individuele geval of 

die zijn ingegeven door overwegingen van algemene preventie kunnen niet worden aanvaard.”  

 

In een arrest van 23 november 2010 (zaak C 145/09) stelde het Hof: “54.Hoe dan ook, (…) het Hof heeft 

verklaard dat een lidstaat in verband met de handhaving van de openbare orde het gebruik van 

verdovende middelen als een zodanig gevaar voor de samenleving kan beschouwen dat ten aanzien 

van buitenlanders die de wetgeving inzake verdovende middelen overtreden, bijzondere maatregelen 

gerechtvaardigd zijn (zie arrest van 19 januari 1999, Calfa, C 348/96, Jurispr. blz. I 11, punt 22, en 

arrest Orfanopoulos en Oliveri, reeds aangehaald, punt 67),(…)”. 

 

In een arrest van 17 november 2011 (zaak C‑ 434/10 ) stelde het Hof “42. Dienaangaande zij eraan 

herinnerd dat volgens artikel 27, lid 2, van richtlijn 2004/38, de om redenen van openbare orde of 

openbare veiligheid genomen maatregelen in overeenstemming moeten zijn met het evenredigheids-

beginsel en uitsluitend gebaseerd moeten zijn op het gedrag van de betrokkene. Bovendien moet, 

volgens de in punt 35 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, het gedrag van de 

betrokkene een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van 

de samenleving vormen. Motiveringen die losstaan van het individuele geval of die verband houden met 

algemene preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd.” 

 

In een arrest van 22 mei 2012 (zaak C-348/09) stelde het Hof: “30. Artikel 27, lid 2, tweede alinea, van 

richtlijn 2004/38 stelt immers als voorwaarde voor een verwijderingsmaatregel dat het gedrag van de 

betrokken persoon een reële en actuele bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving 

of van het betrokken gastland vormt. In de regel vereist deze vaststelling dat de betrokken persoon een 

neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst voort te zetten.” 

 

3.11. Uit het bovengestelde kan afgeleid worden dat het de verwerende partij niet vrijstaat om het begrip 

openbare orde vervat in artikel 43 van de Vreemdelingenwet naar eigen goeddunken te interpreteren 

maar dat zij dit op een Unierechtconforme wijze moet interpreteren en toepassen. Conform rechtspraak 

van het Hof van Justitie kunnen drugsdelicten worden beschouwd als een inbreuk op de openbare orde 

doch het volstaat niet om te verwijzen naar de stafrechtelijke veroordeling op zich. Het bestaan van een 

strafrechtelijke veroordeling doet slechts ter zake voor zover uit de omstandigheden die tot deze 

veroordeling hebben geleid, blijkt dat sprake is van persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van 

de openbare orde vormt. In casu doet de verwerende partij niet meer dan wijzen op de strafrechtelijke 

veroordeling, zonder te verduidelijken dat er aan de veroordeling omstandigheden ten grondslag liggen 

die wijzen op een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging vormt voor de openbare orde.  Evenmin 

verduidelijkt ze dat er elementen zijn die erop wijzen dat verzoeker de neiging vertoont om dit gedrag in 

de toekomst voor te zetten. De Raad stelt vast dat het betrokken vonnis van de correctionele rechtbank 

van Turnhout van september 2011 waarnaar de bijlage 20 verwijst zich zelfs niet bevindt in het 

administratief dossier. Verwerende partij doet dan ook niet meer dan verwijzen naar wat erop summiere 

berichten te lezen valt die door “griffie PCB” blijkens het administratief dossier overgemaakt werden op 

15 en 22 januari 2013 aan de verwerende partij aangaande de veroordeling van verzoeker. Voor zover 
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daarop naast de mededeling “inbreuk op de wetgeving inzake drugs”, ook de mededeling figureert 

“verdovende middelen- deelneming aan vereniging-hoofd- of bijkomstige activiteit”, dient de Raad op te 

merken dat niet nader toegelicht wordt wat verzoekers rol in verband met deze laatste melding precies 

was. Bijkomend stelt de Raad vast dat artikel 2 bis, §3, b) van de wet van 24 februari 1991 betreffende 

het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, 

ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale 

vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waarnaar het uittreksel van de FOD 

Justitie verwijst, melding maakt van een opsluiting van tien tot vijftien jaar voor “deelneming aan 

vereniging-hoofd-of bijkomstige activiteit”, daar waar verzoeker veroordeeld werd tot 5 jaar waarvan de 

helft met uitstel voor 3 jaar. Hoe dit alles te rijmen valt is niet de taak van de Raad om te ontrafelen doch 

wel de taak van de verwerende partij aan wie het toekwam het vonnis op te vragen en hieruit precieze 

en concrete elementen te puren inzake het persoonlijk gedrag van verzoeker, quod non. De verwijzing 

naar rubrieken op summiere berichten die door “griffie PCB” overgemaakt werden aan de verwerende 

partij aangaande de veroordeling van verzoeker vormt geen afdoende motivering.           

 

3.12. Verzoeker kan dan ook gevolgd worden in zijn betoog dat de bijlage 20 de motiveringsplicht 

schendt doordat het motief inzake de weigering van het verblijfsrecht om reden van openbare orde 

enkel steunt op een strafrechtelijke veroordeling zonder dat verder gemotiveerd wordt waarom dit het 

concrete gedrag van verzoeker tot een actuele en ernstige maatschappelijke dreiging maakt. Het 

verweer van de verwerende partij in haar nota dat verzoeker de in de bijlage 20 weergegeven 

strafrechtelijke “veroordelingen” niet betwist, doet niet ter zake aangezien verzoeker niet het voorwerp 

uitmaakt van meerdere strafrechtelijke veroordelingen blijkens de bijlage 20 en een strafrechtelijke 

veroordeling op zich geen aanleiding kan geven tot de toepassing van artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet. Verwerende partij betoogt nog:  Gelet op  de aard en de zwaarwichtigheid van de 

gepleegde feiten kan niet worden gesteld dat verwerende partij op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige 

wijze tot het besluit is gekomen dat uit het gedrag van verzoeker blijkt dat hij een gevaar  vormt voor de 

openbare orde en hem bij gevolg geen machtiging tot verblijf kan worden toegekend” maar dit is niet 

nader geconcretiseerd op het geval van verzoeker zodat dit algemeen verweer de bijlage 20 op dit punt 

niet kan overeind houden. Verwerende partij kan ten slotte niet dienstig in haar nota verwijzen naar een 

arrest van de Raad dat betrekking heeft op andere omstandigheden dan deze die de thans voorliggende 

zaak kenmerken, namelijk een aanvraag op machtiging tot verblijf die ingediend wordt op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en een vreemdeling die in het verleden meermaals strafrechtelijk 

veroordeeld werd.   

 

3.13. Aangezien de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zoals vermeld twee 

schragende motieven bevat dient te worden onderzocht of het motief waarin gesteld wordt dat verzoeker 

niet voldoet aan de bepalingen van artikel 40 §4, eerste lid,2° en tweede lid van de Vreemdelingenwet 

overeind blijft. 

 

3.14.   In een eerste middel werpt verzoeker op, “schending van de regels van behoorlijk bestuur en het 

beginsel van de rechtszekerheid”  

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

De regels van behoorlijk bestuur maken ook dat de rechtsonderhorige in zijn verhouding tot en zijn 

omgang met de overheid en haar administratie een recht op rechtszekerheid kan laten gelden. Dit recht 

op rechtszekerheid houdt onder meer in dat de burger er moet op kunnen vertrouwen dat de overheid 

zich gebonden weet door de eigen wetten en reglementen en deze correct toepast.  

Verzoeker toont onmiskenbaar aan dat hij aan de in de wet gestelde voorwaarden voldoet om 

gemachtigd te worden tot een verblijf van meer dan drie maanden. Hij beschikt als burger van de Unie 

over voldoende en regelmatige inkomsten met een maandloon van iets meer dan 2.000 EURO en hij 

brengt het bewijs bij van een geldige ziektekostenverzekering.  

In tegenstelling tot wat door eerste verweerster wordt beweerd, toont hij dit wel degelijk aan met actuele 

bewijsstukken.  

Meer en of andere voorwaarden worden door de wet niet opgelegd.  

Het staat vast dat verzoeker het bewijs levert dat hij voldoet aan de in de wet gestelde voorwaarden. 

Eerste verweerster is gehouden de wet toe te passen en verzoeker als burger van Unie een 

verblijfsmachtiging toe te kennen. 

 

In een tweede middel werpt verzoeker op, “schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de 

motiveringsplicht in hoofde van eerste verweerster” 
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Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Daarnaast dient zij deze 

ook op een correcte manier te motiveren.  

Verwerende partij schendt door haar beslissing eerst en vooral het zorgvuldigheidsprincipe.  

Dit beginsel houdt o.m. in dat de administratieve overheid de elementen en bewijsstukken die haar 

voorgelegd worden, behoorlijk dient te onderzoeken, haar beslissingen op een zorgvuldige wijze dient 

voor te bereiden en deze dient te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167411; RvS 14 februari 2006, nr. 154954 ).  

In casu is duidelijk dat verwerende partij de aanvraag van verzoeker ingediend op 13.10.2012 en 

daaraan toegevoegde dossier met stavingsstukken onvoldoende zorgvuldig in overweging heeft 

genomen en dat zij haar beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd.  

2.2.1. M.b.t. de bestaansmiddelen van verzoeker  

Uit de motivatie van de bestreden weigeringsbeslissing kan worden opgemaakt dat eerste verweerster 

op basis van de haar overgelegde stukken enerzijds heeft aanvaard dat verzoeker over een maandelijks 

inkomen beschikt van meer dan 2.000 EURO en over een ziektekostenverzekering.  

Tegelijk komt zij op onduidelijke -en hoe dan ook ondeugdelijke- gronden tot de conclusie dat verzoeker 

niet zou aantonen over voldoende inkomsten te beschikken.  

Zij doet dit op grond van het feit dat naast diens inkomen ook nog andere bedragen op diens persoon-

lijke rekening werden gestort en op basis van de overweging dat het uittreksel van de Nederlandse 

Kamers van Koophandel dat door verzoeker werd bijgebracht, niet meer actueel was. Eerste 

verweerster steunde zich enkel en alleen op die twee overwegingen - tegen de overige stukken welke 

verzoeker bijbracht in- om te stellen dat zij er niet zeker van kon zijn of de managementvennootschap 

van verzoeker op zich nog wel actief was en/of diens inkomen derhalve voldoende regelmatig is.  

De eerste overweging is nochtans niet relevant. Het is niet omdat verzoeker naast zijn loon ook nog 

andere bedragen op zijn rekening ontvangt, dat zijn inkomsten daarom minder zeker zouden zijn. 

Integendeel.  

De tweede overweging is dat eigenlijk evenmin. Bovendien bracht verzoeker ten behoeve van Uw zetel 

ook nog de resultatenrekening voor het jaar 2012 bij van de Nederlandse vennootschap M.M. de Jonge 

B.V. (stuk 10) en een recent uittreksel bij van de Nederlandse Kamers van Koophandel (stuk 11).  

Dat eerste verweerster tegen deze stukken in ook in haar nota met opmerkingen blijft volhouden dat de 

door verzoeker bijgebrachte stukken "geen actuele waarde" hebben en dat er m.b.t. de vennootschap 

M.M. de Jonge B.V., "geen enkel bewijs is dat het bedrijf nog actief is", is gewoonweg niet ernstig.  

Los van deze argumenten, kan nog worden gesteld dat op eerste verweerster de verplichting rust om 

elk dossier in concreto te beoordelen.  

Art. 40 §4, 3° van de Wet van 15/12/1980 stelt dat de overheid in het kader van de evaluatie van de 

bestaansmiddelen rekening dient te houden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie.  

In casu had zij naast het maandelijke inkomen van verzoeker an sich, rekening kunnen houden met het 

feit dat hij geen personen ten laste heeft en dat zijn echtgenote over een aanzienlijk vermogen beschikt. 

Dit laat verzoeker o.m. toe om kosteloos in te wonen in de woning welke eigendom is van zijn 

echtgenote.  

Door met deze elementen, hoewel deze voor eerste verweerster kenbaar waren, geen rekening te 

houden, heeft zij wel degelijk het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. 

 

3.15. Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt 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. 

 

3.16. De in casu relevante bepalingen van artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet luiden als volgt: 

 

“Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven 

indien hij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde vervult en hij: 

1° (…) 

2° hetzij voor zichzelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn 

verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk; en over een verzekering beschikt die 

de ziektekosten in het Rijk volledig dekt; 

3° (…) 

De in het eerste lid, 2° en 3°, bedoelde bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het 

inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. In het kader van de evaluatie van 

de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie, 
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waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van diens inkomsten en met 

het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

De Koning bepaalt de gevallen waarbij de burger van de Unie geacht wordt de voorwaarde van 

voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in het eerste lid, 2°, te vervullen.” 

 

De in casu relevante bepalingen van artikel 50, §2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen bepalen het volgende : 

 

“§ 2. Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient de burger van de Unie 

naargelang het geval de volgende documenten over te maken : 

 1° (…) 

2° (…) 

3° (…) 

4° burger van de Unie bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de wet : 

a) het bewijs van voldoende bestaansmiddelen, waarbij onder andere een invaliditeitsuitkering, een 

vervroegd pensioen, een ouderdomsuitkering of een uitkering van de arbeidsongevallen- of 

beroepsziektenverzekering in aanmerking worden genomen. Zowel middelen waarover de burger van 

de Unie in eigen hoofde beschikt, als bestaansmiddelen die hij daadwerkelijk verkrijgt via een derde, 

worden in aanmerking genomen; en 

b) een ziektekostenverzekering; 

5° (…) 

6° (…) 

7° (…)” 

 

3.17. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker volgende documenten voorlegde ter onder-

steuning van zijn in punt 1.1. bedoelde aanvraag: 

 

a) een uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel d.d. 06/02/2009, 

b) een transactieoverzicht van zijn privérekening over de periode van 12/05/2012 tot 03/10/2012,  

c) het bewijs van ziektekostenverzekering (Nederland) van 2012. 

 

3.18. Kernpunt van de bijlage 20 is dat het in punt 3.16 a) vermelde document geen actuele waarde 

heeft aangezien het al vier jaar oud is. Volgens verwerende partij ligt er geen enkel bewijs voor dat het 

betrokken bedrijf nog actief is “in de vorm zoals beschreven in het uittreksel van de Kamers van 

Koophandel dd. 06/02/2009”. Verwerende partij trekt hieruit de gevolgtrekking dat “niet gesteld kan 

worden dat de inkomsten die voortvloeien  uit zijn activiteiten in Nederland regelmatig en voldoende 

winstgevend zijn”. De betreffende inkomsten blijkt een bedrag van 2046,91 euro te zijn dat maandelijks 

gestort werd als salaris door het bedrijf “M.M. de Jonge Holding B.V.” in de periode van 12 mei 2012 tot 

3 oktober 2012. 

 

3.19. Kernpunt van het betoog van verzoeker is dat niet betwist wordt dat hij aangetoond heeft dat hij  

maandelijks een  bedrag van 2046,91 euro kreeg uitbetaald als salaris vanwege zijn bedrijf in de periode 

van 12 mei 2012 tot 3 oktober 2012 en dat dit dient te worden beschouwd als een actueel bewijs van 

voldoende en regelmatige inkomsten. Verzoeker benadrukt dat er geen andere voorwaarden door de 

wet worden opgelegd. Verder betoogt verzoeker dat de overweging in de bijlage 20 inzake andere 

bedragen die figureren op het transactieoverzicht en die van andere rekeningen overgeboekt werden, 

niet relevant is.  

 

3.20. De Raad kan verzoeker volgen in zijn kritiek. Verwerende partij betwist inderdaad niet dat 

verzoeker  maandelijks een  bedrag van 2046,91 euro kreeg uitbetaald als salaris vanwege zijn bedrijf in 

de periode van 12 mei 2012 tot 3 oktober 2012. Verwerende partij beklemtoont blijkens de bijlage 20  

het belang van een document dat aantoont dat het bedrijf waarvan de oprichtingsakte werd 

overgemaakt nog steeds actief is, maar het komt de Raad voor dat wanneer een transactieoverzicht van 

verzoekers privérekening over de periode van 12 mei 2012 tot 3 oktober 2012 vermeldt dat hij 

maandelijks  een  bedrag van 2046,91 euro kreeg uitbetaald als salaris vanwege zijn bedrijf M.M. De 

Jonghe, wat het bedrijf betreft waarvan de oprichtingsakte werd meegedeeld, verwerende partij niet 

dienstig kan vasthouden aan een actueel bewijs dat het bedrijf nog steeds actief is. Voorts kan 

verzoeker ook gevolgd worden in zijn stelling dat het niet is omdat verzoeker op zijn rekening nog 

andere bedragen ontvangt dan zijn salaris van 2046,91 euro, dit bedrag minder zeker zou zijn, laat 

staan minder regelmatig of voldoende. Verwerende partij schendt in casu de zorgvuldigheidsplicht door 
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een transactieoverzicht van verzoekers privérekening over de periode van 12 mei 2012 tot 3 oktober 

2012 dat vermeldt dat hij maandelijks  een  bedrag van 2046,91 euro kreeg uitbetaald als salaris van-

wege zijn bedrijf niet te willen aanvaarden als bewijs van voldoende en regelmatige bestaansmiddelen 

omdat geen bewijs werd overgemaakt dat het bedrijf waarvan de oprichtingsakte werd neergelegd, nog 

steeds actief is.  

 

3.21. Dit alles klemt des te meer omdat ook de in punt 3.16. vermelde bepaling van de Vreemdelingen-

wet de omzetting vormt van de Burgerschapsrichtlijn, meer bepaald van artikel 7.1b). Het Hof van 

Justitie stelde in een arrest van 19 september 2013 (zaak C-140/12), “70.  In de derde plaats zij er ten 

slotte aan herinnerd dat, aangezien het recht van vrij verkeer als grondbeginsel van het Unierecht de 

algemene regel is, de in artikel 7, lid 1, sub b, van richtlijn 2004/38 neergelegde voorwaarden strikt 

moeten worden uitgelegd (zie naar analogie reeds aangehaalde arresten Kamberaj, punt 86, en 

Chakroun, punt 43), alsmede met inachtneming van de grenzen die het Unierecht en het 

evenredigheidsbeginsel stellen (zie reeds aangehaalde arresten Baumbast en R, punt 91; Zhu en Chen, 

punt 32, en Commissie/België, punt 39).71      Bovendien mogen de lidstaten hun handelingsvrijheid niet 

zo gebruiken dat afbreuk wordt gedaan aan het doel van richtlijn 2004/38, met name de uitoefening van 

het fundamenteel recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten te 

vergemakkelijken en te versterken, en aan het nuttig effect daarvan (zie naar analogie arrest Chakroun, 

reeds aangehaald, punten 43 en 47)”. 

 

Door in casu vast houden aan een actueel bewijs dat het bedrijf waarvan de oprichtingsakte werd 

neergelegd, nog steeds actief is, daar waar niet betwist wordt dat verzoeker over de periode van 12 mei 

2012 tot 3 oktober 2012 maandelijks  een  bedrag van 2046,91 euro kreeg uitbetaald als salaris 

vanwege dit bedrijf en daar waar niet blijkt dat verzoeker ten laste is van het sociale bijstandsstelsel, 

doet verwerende partij op een onevenredige wijze afbreuk aan het recht op vrij verkeer. 

 

3.22. Ten overvloede stelt de Raad vast dat verzoeker bij zij synthesememorie het bewijs voegt dat het 

bedrijf M.M. De Jonghe nog steeds actief is, en dat hij nog steeds het bedrag van 2046,91 euro krijgt 

uitbetaald als loon zodat verwerende partij niet kan gevolgd worden in haar verweer dat verzoeker zich 

beperkt tot een louter betoog en nalaat met een concreet element aan te tonen dat zijn bedrijf in 

Nederland nog steeds actief is.     

 

3.23. De middelen zijn in de aangegeven mate gegrond en deze vaststelling heeft als gevolg dat beide 

schragende motieven van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden komen te 

vervallen wat aanleiding geeft tot de nietigverklaring ervan. 

 

Het gegeven dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dient te worden 

vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten niet rechtsgeldig werd genomen. Verwerende partij kan in 

casu immers geen bevel om het grondgebied te verlaten betekenen aan verzoekende partij zonder eerst 

op een zorgvuldige wijze te hebben nagegaan of haar aanspraak op een recht op verblijf van meer dan 

drie maanden al dan niet kan worden ingewilligd. 

    

 

4. Kosten 

 

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

partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 12 april 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig januari tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


