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 nr. 118 073 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 Keniaanse nationaliteit te zijn, op 13 augustus 2013 

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

staatssecretaris van 16 juli 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 26 augustus 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat VERSTRAETEN, die loco advocaat Thierry HERMANS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. FLAMANG, 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. Verzoekster kwam op 19 juli 2005, samen met haar zoon die de Belgische nationaliteit heeft, naar 

België met een Schengenvisum type C, geldig tot 1 november 2005. Op 21 augustus 2007 kwam zij 

andermaal naar België met een zelfde type visum, geldig tot 1 december 2007. 

 

1.2. Op 16 november 2007 legde zij samen met de heer D.B. een verklaring van wettelijke 

samenwoning af in de gemeente Ninove, gevolgd, op 21 december 2007, dopr een verbintenis tot 

tenlasteneming vanwege de heer D.B. Aan verzoekster werd een F-kaart uitgereikt op 5 januari 2009.  
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1.3. Ingevolge de eenzijdige verklaring met betrekking tot het einde van de wettelijke samenwoning van 

de heer D.B. van 23 juli 2009 werd een einde gesteld aan het verblijfsrecht van verzoekster, en werd zij 

in kennis gesteld van een bijlage 21. 

 

1.4. Op 18 januari 2013 diende verzoekster een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie (bijlage 19ter). Ingevolge deze aanvraag werd op 16 juli de thans bestreden 

beslissing genomen, die luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de 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 voor van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 18.01.2013 

werd ingediend door: 

 

Naam: J. 

Vooma(a)m(en): J. M. 

Nationaliteit: Keniaanse 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te / verklaart te verblijven te: (…) 

 

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. 

 

Als een bewijs van affectieve band legt betrokkene een uitspraak voor van de vrederechter, waaruit blijkt 

dat betrokkene 1 dag per week bezoekrecht heeft met het kind. Nergens uit het dossier blijkt dat 

betrokkene een affectieve band met het kind heeft Daarnaast legt betrokkene aïs bewijs van financiële 

band de inkomsten van haar nieuwe vriend voor. Deze zijn niet het bewijs dat betrokkene een financiële 

band heeft met haar kind. 

 

Het Al van betrokkene dient te worden ingehouden en aan de betrokkene wordt bevel gegeven het 

grondgebied verlaten binnen 30 dagen. Wettelijke basis Art 7 §1, 2° VW: regelmatig verblijf in België 

verstreken.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert in het eerste middel de schending aan 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 (Vreemdelingenwet) en van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Voorts verwijst zij in het middel naar de materiële 

motiveringsplicht. 

 

Zij licht het middel toe als volgt: 

 

“Doordat de bestreden beslissing niet op afdoende wijze heeft geantwoord op de door verzoekende 

partij ingediende aanvraag, waaruit duidelijk blijkt dat verzoekende partij voldoet aan alle voorwaarden 

teneinde een verblijf te verkrijgen. 

Dat de kwestieuze beslissing derhalve niet ten genoege van rechte heeft aangetoond dat er voldoende 

redenen voorhanden zijn om de aanvraag te weigeren. 

Terwijl de formele en materiële motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de 

wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, een uitdrukkelijke en 

vooral afdoende motivering van een dergelijke beslissing vereisen. 

De Dienst Vreemdelingenzaken weerhoudt volgende elementen om de aanvraag van verzoekende partij 

te weigeren: 

Verzoekende partij zou geen affectieve band hebben met haar zoon - Verzoekende partij zou geen 

financiële band hebben met haar zoon 
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Uit onderstaand betoog zal blijken dat deze elementen niet correct zijn. De motivering van de 

weigeringsbeslissing is bijgevolg ondermaats en gebrekkig. Reden waarom de bestreden beslissing 

dient te worden vernietigd. 

 

11.2.1.A. Verzoekende partij zou geen affectieve band hebben met haar zoon 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken beweert dat nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene een affectieve 

band met het kind heeft. 

Deze bewering is absoluut niet correct. 

Vooreerst moet worden opgemerkt dat de Vrederechter verzoekende partij een omgangsrecht van 2 

dagen per week toekende en niet 1 dag zoals vermeld in de bestreden beslissing (stuk 5). Hieruit blijkt 

dat DVZ het dossier slechts vluchtig heeft bekeken. 

Verder is het bijzonder kort door de bocht om te stellen dat de affectieve band van een ouder die een 

omgangsrecht heeft met zijn kind, minder groot of in dit geval onbestaande zou zijn dan de affectieve 

band van de ouder bij wie het kind verblijft. Op die manier kan DVZ uiteraard elke aanvraag van een 

ouder met omgangsrecht afwijzen. 

Verzoekende partij heeft wel degelijk een bijzonder affectieve band met haar zoon. Hoewel dit volgens 

verzoekende partij vanzelfsprekend is en ook al duidelijk blijkt uit het feit dat ze omgangsrecht met haar 

zoon heeft, voegt verzoekende partij enkele bijkomende stukken toe die de affectieve band nog meer 

onderlijnen. 

Zo worden onder meer foto's en nieuwjaarsbrieven toegevoegd (stukken 2 en 3). Verder tonen ook de 

brieven van haar zoon dat er sprake is van een sterke moeder-zoon band (stuk 4). 

Ten slotte, verklaart ook de ex-partner van verzoekende partij, de heer De Bock, dat verzoekende partij 

op zeer regelmatige basis contact heeft met haar zoon en zelfs meer dan in de omgangsregeling werd 

bepaald. De heer DE BOCK verklaart ook dat de verwijdering van verzoekende partij zeer negatieve 

gevolgen zou hebben voor haar zoon (stuk 4). 

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken het dossier aldus grondig had bestudeerd, had zij nooit tôt deze 

beslissing gekomen. De redenering als zou omgangsrecht gelijk staan met een gebrek aan affectieve 

band gaat niet op. Bovenstaande argument gaat bijgevolg niet op. 

 

11-2.1.B.  Verzoekende partij zou geen financiële band hebben met haar zoon. 

 

DVZ argumenteert vervolgens dat er geen financiële band tussen verzoekende partij en haar zoon wordt 

bewezen. 

Ook deze bewering is niet correct. 

Het spreekt voor zich dat verzoekende partij de dagelijkse uitgaven draagt wanneer haar zoon bij haar 

is. Daarnaast koopt zij ook speelgoed, kledij en dergelijke voor haar zoon. 

Uit het vonnis van het Vredegerecht van Ninove dd. 18.03.2010 (stuk 6) blijkt verder dat verzoekende 

partij maandelijks 50 EUR alimentatie voor haar zoon betaalde. 

Het is dus duidelijk dat er ook een financiële band is tussen verzoekende partij en haar zoon. Zodoende 

kan het bovenstaande argument van DVZ niet weerhouden worden. 

Ook dit middel is derhalve gegrond.” 

 

2.2. De verwerende partij repliceert hierop wat volgt: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de formele motiveringsplicht, zoals voorzien in de 

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, tôt doel heeft verzoekster in kennis te 

stellen van de redenen waarom verwerende partij de beslissing 

heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover zij beschikt. Verwerende partij is verplicht de juridische en feitelijke overwegingen in de akte 

op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze. (R.v.St., 6 

september 2002, nr. 110.071; R.v.St., 19 maart 2004, nr. 129.466; R.v.St., 21 juni 2004, nr. 132.710) 

Het begrip "afdoende" houdt in dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan 

het gewicht van de genomen beslissing. (R.v.V., 5 juni 2012, nr. 82.466) 

De determinerende motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, kunnen op eenvoudige wijze in 

die beslissing worden gelezen. Er wordt immers met verwijzing naar de toepasselijke wettelijke 

bepalingen gemotiveerd waarom een verblijf van meer dan drie maanden wordt geweigerd en waarom 

het bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten. 

In de bestreden beslissing worden zowel de feitelijke als de juridische grondslagen aangegeven. 
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Uit de in het verzoekschrift geuite kritiek blijkt overigens dat verzoekster die determinerende motieven 

kent, zodat in casu het voornaamste doel van de formele motiveringsplicht is bereikt. 

Verzoekster toont bijgevolg geen schending aan van de formele motiveringsplicht. 

Waar zij een schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht, dient te worden opgemerkt dat de 

Raad reeds het volgende heeft geoordeeld: 

"Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag 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 de beoordeling van de 

aanvraag 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". (R.v.V., 29 maart 2012, nr. 78 303; 

R.v.V., 30 juni 2011, nr. 64.262) 

In de bestreden beslissing wordt het volgende gesteld: 

"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 een familielid van een burger van de Unie. 

Als een bewijs van affectieve band legt betrokkene een uitspraak voor van de vrederechter, waaruit blijkt 

dat betrokkene 1 dag per week bezoekrecht heeft met het kind. Nergens uit het dossier blijkt dat 

betrokkene een affectieve band met het kind heeft. Daarnaast legt betrokkene als bewijs van financiële 

band de inkomsten van haar nieuwe vriend voor. Deze zijn niet het bewijs dat betrokkene een financiële 

band heeft met haar kind." 

Uit het administratief dossier, blijkt ontegensprekelijk dat inzake de affectieve band met haar minderjarig 

kind enkel de beschikking d.d. 28 september 2009 van de raadkamer van het Vredegerecht van het 

kanton Ninove bij de aanvraag d.d. 18 januari 2013 werd gevoegd. Uit het administratief dossier blijkt 

tevens dat verzoekster inzake de financiële band enkel een aantal loonbrieven van haar nieuwe vriend 

heeft voorgelegd. 

Het tweede, het derde, het vierde en het zesde stuk dat door verzoekster bij haar verzoekschrift werden 

gevoegd, werden evenwel niet voorgelegd aan verwerende partij. 

In dit opzicht moet worden benadrukt dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te 

worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van een 

beslissing kon beschikken. Het bestuur kon op het moment van het tot standkomen van de bestreden 

beslissing geen rekening houden met de nieuwe overtuigingsstukken die door verzoekster bij haar 

verzoekschrift worden gevoegd. Deze stukken kunnen derhalve niet dienstig worden aangevoerd. 

(R.v.St., 1 september 1999, nr. 81.172; R.v.St., 19 november 2002, nr. 112.681) 

Inzake het al of niet bestaan van een affectieve band met het kind, blijkt het determinerende motief erin 

te bestaan dat uit de beschikking d.d. 28 september 2009 niet het bestaan van dergelijke affectieve 

band blijkt en dat dienaangaande geen andere stukken werden overgelegd. 

Zij gaat met haar betoog kennelijk voorbij dat uit die beschikking, die haar weliswaar een omgangsrecht 

toekent van twee dagen, niet blijkt dat zij dit omgangsrecht effectief uitoefent. 

Verzoekster heeft naar aanleiding van haar aanvraag geen stukken voorgelegd waaruit zou blijken dat 

zij haar omgangsrecht uitoefent, noch heeft zij andere stukken voorgelegd die zouden bewijzen dat zij 

een affectie band heeft met haar kind. 

De omstandigheid dat in de bestreden beslissing 1 dag in plaats van 2 dagen omgangsrecht wordt 

vermeld, betreft een materiële vergissing die geen afbreuk doet aan de determinerende motieven en 

aan de regelmatigheid van de bestreden beslissing. 

Inzake de financiële band met haar minderjarig kind, wordt in de bestreden beslissing duidelijk gesteld 

dat dergelijke band niet blijkt uit de loonbrieven van de nieuwe vriend van verzoekster. 

Verzoekster zou niet ernstig kunnen voorhouden dat uit de bij de aanvraag gevoegde loonbrieven zou 

blijken dat zij effectief een financiële band zou hebben met haar kind. 

Met haar betoog dat zij de dagelijkse uitgaven draagt voor haar zoon wanneer die bij haar is gaat 

verzoekster voorbij aan het feit dat uit de stukken die zij bij haar aanvraag heeft voorgelegd, niet blijkt 

dat zij het omgangsrecht met haar zoon effectief uitoefent. 

Zoals reeds werd benadrukt, kan zij zich dienaangaande evenmin dienstig beroepen op het vonnis d.d. 

18 maart 2010 van het Vredegerecht van het kanton te Ninove waaruit zou blijken dat zij een 

maandelijkse alimentatie van 50 EURO dient te betalen dat aan haar zoon. Dit stuk werd immers niet 

voorgelegd aan verwerende partij. 

Uit wat voorafgaat, blijkt dat verzoekster er niet in slaagt aan te tonen dat er een kennelijke 

wanverhouding zou bestaan tussen de overwegingen die de bestreden beslissing onderbouwen en het 

dispositief van die beslissing. 

Met haar betoog toont zij evenmin aan dat verwerende partij niet zou zijn uitgegaan van een correcte 

beoordeling van de juiste feitelijke gegevens zoals die door verzoekster werden voorgelegd in het kader 

van haar aanvraag d.d. 18 januari 2013. 

Het eerste middel is ongegrond.” 
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2.3. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel wordt geadstrueerd als volgt: 

 

“Doordat het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit 

een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of 

orgaan zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen 

zien en aanvaarden. 

Terwijl verzoekende partij alle benodigde documenten neerlegde met het oog op de machtiging verblijf 

als moeder van een Belgisch kind, terwijl toch arbitrair werd beslist om de aanvraag te weigeren. 

Zodat de bestreden beslissing geenszins op redelijke wijze werd genomen. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft haar aanvraag echter afgewezen op basis van enkele elementen 

die kant nog wal raken, en bovendien het gezin uit elkaar rukken. 

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken de visumaanvraag enigszins zorgvuldig had onderzocht, dan zou 

nooit tot de weigering van aflevering van een visum gezinshereniging in hoofde van verzoekende partij 

zijn besloten. 

Verzoekende partijen voldoet dus aan elke mogelijke voorwaarde. Toch meent de Dienst 

Vreemdelingenzaken haar dit te moeten weigeren. 

Zoals blijkt uit hetgeen onder het eerste middel werd uiteengezet, kunnen de aangehaalde elementen 

één na één worden verduidelijkt en weerlegd. 

Het is bijgevolg onredelijk om een moeder te scheiden van haar zoon omdat de Dienst 

Vreemdelingenzaken niet overtuigd is van de affectieve band. Men kan zich de vraag stellen hoe die 

affectieve band dan moet worden bewezen. ledere ouder met omgangsrecht zou dan per definitie geen 

affectieve band hebben met zijn of haar kind. 

De Dienst Vreemdelingenzaken beslist volledig ongefundeerd tot de weigering van het visum, hetgeen 

niet redelijk is. 

Ook dit middel is derhalve gegrond.” 

 

2.4. De verwerende partij stelt hier tegenover wat volgt: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat het redelijkheidsbeginsel de Raad niet toestaat het 

oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen 

aile redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het 

dispositief volkomen ontbreekt. (R.v.St., 20 september 1999, nr. 82.301) 

Uit de uiteenzetting bij het eerste middel blijkt dat verzoekster niet aantoont dat er een kennelijke 

wanverhouding bestaat tussen de overwegingen die de bestreden beslissing onderbouwen en het 

dispositief van die beslissing. 

Voor zoveel als nodig, verwijst verwerende partij dan ook naar de uiteenzetting bij het eerste middel. 

Het tweede middel is ongegrond.” 

 

2.5. Gelet op hun onderlinge verwevenheid worden de middelen samen behandeld. 

  

2.6. Verzoekster betwist in wezen de juistheid van de motieven van de bestreden beslissing. Uit haar 

betoog blijkt dat zij de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.  

 

2.7. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de 

Raad 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 na te gaan of deze overheid bij de 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.  

 

2.8. Verzoekster heeft op 18 januari 2013 een verblijfsrecht aangevraagd in functie van haar zoon E. D. 

B., een Belgische onderdaan.  

 

In de bijlage 19ter van 18 januari 2013, die zich in het administratief dossier bevindt, wordt vermeld dat 

de bloed- of aanverwantschapsband werd bewezen door middel van een geboorteakte. Daarnaast, zo 

vermeldt de bijlage 19ter, heeft de betrokkene de volgende documenten overgelegd: “attest van 

inkomsten laatste 3 maanden van de partner waarmee zij samenwoont, kopie van haar paspoort, kopie 

uitspraak vrederechter”. Aan verzoekster werd niet gevraagd nog andere stukken neer te leggen.  
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Verzoekster betoogt dat alleen al uit het vonnis van de vrederechter, dat haar een omgangsrecht 

toekent, duidelijk blijkt dat zij een affectieve band met haar kind heeft en dat de verwerende partij 

dienomtrent dus niet correct heeft geoordeeld.   

 

In de beschikking van het vredegerecht van het kanton Ninove van 28 september 2009, die zich in het 

administratief dossier bevindt, wordt over het kind E. duidelijk beschikt wat volgt: 

 

“ - Laten het ouderlijk gezag over het kind E. aan beide partijen doch bepalen het hoofdverblijf van het  

kind bij verweerder thuis waar het ook domicilie zal hebben.  

 

- Laten aan eiseres een omgangsrecht toe met het kind E. als volgt: 

Elke woensdagnamiddag van 14u30 tot 18 uur. 

In de pare weken de zaterdag van 10 uur tot 18 uur en in de onpare weken de zondag van 10 uur 

tot 18 uur.” 

 

Uit voornoemde beschikking blijkt dus dat verzoekster, alhoewel haar zoon geen hoofdverblijf heeft bij 

haar, zij nog steeds het ouderlijk gezag heeft over hem en dat zij wekelijks zowel op 

woensdagnamiddag als op zaterdag of zondag, een omgangsrecht heeft met hem.  

 

In de bestreden beslissing wordt over het bewijs van de affectieve band enerzijds geoordeeld dat “Als 

een bewijs van affectieve band legt betrokkene een uitspraak voor van de vrederechter, waaruit blijkt dat 

betrokkene 1 dag per week bezoekrecht heeft met het kind.” en anderzijds dat “Nergens uit het dossier 

blijkt dat betrokkene een affectieve band met het kind heeft.”  

 

De volgende vaststellingen dringen zich op :  

 

Uit de voorgeciteerde beschikking blijkt dat verzoekster het omgangsrecht zelf heeft gevorderd voor de 

vrederechter.  

 

Bovendien heeft verzoekster een omgangsrecht toegekend gekregen van anderhalve dag per week, en 

niet 1 dag per week zoals in de bestreden beslissing wordt gesteld. Het verschil van een halve dag is ter 

zake relevant, nu het gaat om de vrije woensdagnamiddag van een schoolgaand kind.  

 

Waar de verwerende partij in haar nota met opmerkingen stelt dat uit de beschikking niet blijkt dat 

verzoekster dit omgangsrecht effectief uitoefent, en waar zij verder doet gelden dat “Verzoekster […] 

naar aanleiding van haar aanvraag geen stukken [heeft] voorgelegd waaruit zou blijken dat zij haar 

omgangsrecht uitoefent, noch heeft zij andere stukken voorgelegd die zouden bewijzen dat zij een 

affectie band heeft met haar kind.”, is de Raad van oordeel dat het aan de verwerende partij toekwam 

om in het licht van het door verzoekster gevorderde en bekomen omgangsrecht te motiveren over het 

desgevallend bestaan van tegenindicaties die mogelijke twijfel zouden kunnen doen oproepen bij het 

bestaan van de affectieve band tussen verzoekster en haar kind. De Raad kan dan ook alleen maar 

vaststellen dat de verwerende partij niet alleen niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens -nu zij 

er verkeerdelijk van uit is gegaan dat verzoekster “1 dag per week bezoekrecht” heeft met het kind” 

terwijl het gaat om een omgangsrecht van anderhalve dag per week, tijdens de schoolvrije momenten, 

maar ook op kennelijk onredelijke wijze tot de conclusie is gekomen dat nergens uit het dossier een 

affectieve band blijkt met het kind. Minstens blijkt niet uit de motieven van de bestreden beslissing om 

welke reden het stuk dat betrekking heeft op het omgangsrecht niet zou volstaan. .   

 

2.9. Het eerste en tweede middel zijn in de besproken mate gegrond.  

 

3. Kosten 

 

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

partij. 
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Artikel 1. 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 16 juli 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. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. A. DENYS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A. DENYS A. WIJNANTS 

 


