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 nr. 184 021 van 20 maart 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 27 oktober 2016 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 21 september 2016 tot 

intrekking van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 14ter), aan de verzoekster op 

28 september 2016 ter kennis gebracht. 

 

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 3 november 2016 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 december 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 januari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MARISSENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 8 juni 2012 dient de verzoekster, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, bij de Belgische 

ambassade te Abidjan (Ivoorkust) een visumaanvraag type D (lang verblijf) in met het oog op 

gezinshereniging met haar echtgenoot T.W., die de Liberiaanse nationaliteit heeft. Op 27 augustus 2012 

wordt de beslissing genomen tot afgifte van een visum type D. 

 

1.2. Op 21 september 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing tot 

intrekking van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 14ter). Dit is de thans bestreden 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

beslissing, die op 28 september 2016 aan de verzoekster ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing 

luidt als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 11, §2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 26/4, §1 van 

het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 

 

wordt er een einde gesteld aan het verblijf in het Rijk van: 

(…) 

gemachtigd tot een verblijf op basis van artikel 10 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

volgende reden:³ 

 

□ de betrokkene voldoet niet meer aan één van de voorwaarden van artikel 10 van de wet (artikel 11, 

§2, eerste lid, 1°). 

 

De vervoegde vreemdeling bewijst niet voldoende dat zij beschikt over stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen zoals bepaald in artikel, §5 van de wet van 15.12.1980 om in haar eigen 

behoeften en deze van haar familieleden te voorzien zodat zij niet ten laste zouden vallen van de 

openbare overheden. Deze bestaansmiddelen moeten ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent 

van het bedrag bedoeld in artikel 14, 1§, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie. 

 

Op 15.04.2016 vraagt de gemeente in naam van betrokkene een verlenging van haar verblijfskaart, die 

vervalt op 21.05.2016.Betrokkene legt volgende stukken voor: een ziektekostenverzekering, attest 

OCMW (geen financiële steun ontvangen), een bewijs van goed gedrag en zeden, 

werkloosheidsuitkering van mei 2015 tot en met januari 2016 (de historiek is opgevraagd in februari) en 

een aantal loonfiches (die zeer beperkt zijn) van de referentiepersoon. Een overzicht van de bedragen 

die overgemaakt zijn naar referentiepersoon: 1 loonfiche van januari 2015 (688.99 euro), 2 loonfiches in 

februari 2015 (676.48 euro te samen gerekend), 2 loonfiches in maart 2015 (483.11 euro te samen 

gerekend), 1 loonfiche in april 2015 (163.61 euro), 1 loonfiche in mei 2015 (404.29 euro), 1 loonfiche in 

juni 2015 (551.77 euro), geen loonfiches in juli, 1 loonfiche in augustus 2015 (183.96 euro), 1 loonfiche 

in september 2015 (163.38 euro), 1 loonfiche in oktober 2015 (951.59 euro), 1 loonfiche in november 

2015 (954.22 euro), 1 loonfiche in december 2015 (876.07 euro) en één loonfiche in 2016 van januari 

(288.44 euro). 

 

Uit deze laatste stukken blijkt dat betrokkene niet voldoet aan de voorwaarde over stabiele, regelmatige 

en toereikende bestaansmiddelen te beschikken en dit niet ten laste te zijn van de openbare overheden 

en/of bewijzen dat men actief op zoek is naar werk. Er werden geen sollicitaties overgemaakt zowel niet 

van betrokkene of referentiepersoon. 

 

Betrokkene ondertekende in de loop van mei 2016 een document waarbij bewijzen worden gevraagd die 

onze dienst moet toelaten de situatie van betrokkene te onderzoeken, zoals gesteld in artikel 11 §2 

voorlaatste lid van de wet van 15.12.1980: 

'Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de betrokken persoon en met de duur van zijn 

verblijf in het Rijk, alsmede het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land 

van herkomst. 

Na een onderzoek betreffende de voorwaarden bepaald in artikel 11 §2 voorlaatste lid van de wet van 

15.12.1980 (aard en hechtheid van de gezinsband, duur verblijf in het Rijk, familiebanden of culturele / 

sociale banden met land van herkomst) werden volgende documenten overgemaakt : 

* Een Getuigschrift Open School Antwerpen, 'NT2 opleiding' op naam van betrokkene met vermelding 

deze opleiding regelmatig gevolgd te hebben (ondertekend op 15.06.2016) en een inschrijvingsformulier 

schooljaar 2015 van de Open School Antwerpen voor een opleiding Nederlands tweede taal 

alfabetisering richtgraad 1 (3 deelcursussen): aangezien het volgen van deze cursus een verplichting is, 

toont dit niet aan dat betrokkene op een bijzondere manier reeds geïntegreerd is in België of grote 

moeite doet om geïntegreerd te geraken 

*2 loonfiches van betrokkene (april 2016 (201.61 euro) en in mei 2016 (285.84 euro)) en een 

arbeidsovereenkomst (onbepaalde duur) voor zes uur werk in een week: er zijn geen enkele sollicitaties 
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overgemaakt en in nabijheid van het vervallen van de A-kaart komt een kleine inspanning van 

betrokkene door een contract van 6uur in een week voor te leggen  

*3 loonfiches van referentiepersoon ( in januari 2016 (298.23 euro), februari 2016 (120.38 euro) en 

maart 2016 (437.79 werd hij deze bedragen uitbetaald); referentiepersoon legt zeer lage of alvast te 

lage loonfiches voor 

 

In het dossier is er verder geen sprake van familiale banden of gezinsband buiten deze met de 

echtgenoot in België, ook is er geen reden om er niet van uit te gaan dat de banden niet sterk zijn met 

land van herkomst. In 2008 is W., T. (…) (referentiepersoon) geregulariseerd. N., E. (…) en W., T. (…) 

zijn getrouwd in Ghana eind 2011. De gezinshereniging werd kort daarna aangevraagd. Zij staat in het 

vreemdelingenregister sinds 25.04.2013 (gegevens uit het rijksregister). 

Referentiepersoon verblijft legaal acht jaar in het land en betrokkene nu voor een periode van drie jaar. 

Referentiepersoon geniet al voor een heel lange periode van een werkloosheidsuitkering, en bovendien 

worden er nergens sollicitaties over gemaakt naar onze diensten. Tesamen komen zij geen één maand 

in de nabijheid van het bedrag van honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14,1§, 3° 

van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. In de vorige 

aanvragen voor de verlenging van de A-kaart en zelfs bij de visumaanvraag voor betrokkene (stukken 

van 2011) is deze situatie niet anders. Omwille van alle voornoemde factoren wegen de aard en de 

hechtheid van de gezinsband met de echtgenoot niet op tegen het niet voldoen aan de voorwaarde van 

de bestaansmiddelen. Er zijn geen bezwarende documenten overgemaakt die een bevel in de weg 

staan 

 

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

Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken 

(…)” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM). 

 

Het middel is als volgt onderbouwd:  

 

“Het bevel grondgebied te verlaten schendt het artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van 

de Mens. 

 

Verwerende partij dient in navolging van dit artikel de situatie nauwkeurig te onderzoeken daarbij de 

verschillende belangen afwegend bij het nemen van een beslissing tot intrekking van een verblijfsrecht. 

 

Uit de gegeven omstandigheden blijkt dat er een gezinsleven is en het om een gezin/familie gaat (cf. 

EHRM 12 juli 2001, K. et T./ Finland, § 150). Verzoekster en haar man zijn getrouwd volgens de 

Ghanese wet. Het huwelijk werd erkent door België. Verzoekster werd toegelaten om zich op basis van 

gezinshereniging te vestigen in België. 

 

Het betreft een hechte relatie. Verzoekster en haar man wonen sedert hun verblijf te België steeds 

samen. Blijkt dat partijen steeds hebben ingestaan voor elkaar en dit des te meer op momenten dat het 

zeer penibel was. Verzoekster en haar man leerden elkaar kennen in Ghana op het moment dat er een 

oorlog woede in Liberia (het land van herkomst van de man van verzoekster). Verzoekster heeft destijds 

haar man, slachtoffer van deze oorlog, opgevangen in haar huis. Sedertdien zijn verzoekster en haar 

man steeds samen gebleven of hebben zij minstens steeds contact gehouden. Uiteindelijk zijn ze 

getrouwd in 2011. Kort nadat partijen getrouwd zijn werd er een verzoek tot gezinshereniging ingediend 

via een visumaanvraag. Van zodra verzoekster de toelating bekwam begaf zij zich naar België en 

voegde zich bij haar man. Sedert haar aankomst in België verbleef zij steeds bij haar man zo tot op 

heden. (cf. EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Autriche, § 

34 ; EHRM 15 juli 2003, Mokrani/France, § 21). Het feit dat er een gezinsleven is wordt niet betwist door 

verwerende partij (cf. EHRM, 21 juli 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; EHRM, 28 november 1996, 

Ahmut/Pays Bas, § 60). 
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Vervolgens kan er worden vastgesteld dat er een inmenging is daar er een intrekking is van een 

verblijfsrecht zoals destijds bekomen op basis van gezinshereniging. Verwerende partij dient hierbij een 

evenwicht te vinden tussen het beoogde doel en de gevolgen van haar beslissing. 

 

De Raad Vreemdelingenbetwistingen stelde in het verleden het volgende aangaande een soortgelijke 

zaak (RvV 80.364): 

"...Rekening houdend enerzijds met de eisen van artikel 8 van het EVRM alsook andere bepalingen van 

het Verdrag die een garantie inhouden en niet enkel een goede wil of de regeling van de praktische 

beslommeringen, anderzijds dat dit artikel voorgaat op de bepalingen van de wet van 15 december 1980 

(C.E. 22 december 2010, n°210.029) dient de administratieve overheid voordat zij een beslissing neemt 

een zeer grondig onderzoek te voeren in functie van de omstandigheden waarvan zij kennis had." 

 

In casu doet de verwerende partij afbreuk aan de garanties zoals opgenomen in het artikel 8 van het 

EVRM en schendt zij daarmee het betreffende artikel zoals hieronder staand uiteengezet. 

 

Verwerende partij was perfect op de hoogte van het gezinsleven van verzoekster in België en dit sedert 

de visumaanvraag. Zij kende haar immers verblijfsrecht toe op basis van gezinshereniging en dit onder 

dezelfde financiële omstandigheden als heden. 

 

Uit de beslissing van verwerende partij blijkt het volgende: 

"...Tezamen komen zij geen één maand in de nabijheid van het bedrag van honderdtwintig procent van 

het bedrag bedoeld in artikel 14, 1§, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie. In de vorige aanvragen voor de verlenging van de A-kaart en zelfs bij de 

visumaanvraag voor betrokkene (stukken van 2011) is deze situatie niet anders. Omwille van alle 

voornoemde factoren wegen de aard en de hechtheid van de gezinsband met de echtgenoot niet op 

tegen het niet voldoen aan de voorwaarde van de bestaansmiddelen...." 

 

Uit dit alles blijkt dat verwerende partij geen correct evenwicht poogde te vinden tussen het beoogde 

doel en de ernst van de huidige inmenging. Evenmin deed zij een belangenafweging met betrekking tot 

de huidige gezinssituatie van de echtgenoten. 

 

Uit de beslissing blijkt dat in het verleden de situatie nooit anders is geweest dan ze nu is. In het 

verleden kende men desalniettemin een verblijfsrecht toe, heden evenwel beslist men dit verblijfsrecht in 

te trekken. Men dient hierbij te weten dat de man van verzoekster reeds sedert 2010 bij dezelfde 

werkgever werkt als ten tijde van het huidige verzoek tot verlenging van de A-kaart. 

 

Het recht om met haar partner samen te wonen is een fundamenteel recht volgens het Belgische en 

Europese recht. Bij het intrekken van een in het verleden toegekend verblijfsrecht is het vinden van het 

evenwicht van uiterst belang. In het verleden is ook gebleken dat met het tussenkomen van de wet van 

8 juli 2011 die de wet van 15 december 1980 wijzigt en het aftoetsen van deze wet met de richtlijn 

2003/86/CE van 22 september 2003 en het artikel 8 van het EVRM door het Grondwettelijk Hof ( arrest 

nr. 123/2013 en 121/2013) er des te meer voorzichtigheid aan de dag dient te worden gelegd. 

 

In casu blijkt er een schending van het artikel 8 van het EVRM. Aanvankelijk kende men op basis van 

dezelfde elementen zoals heden voorhanden een verblijfsrecht toe. Dit alles in overeenstemming met 

artikel 8 van het EVRM en met andere woorden in erkenning van het fundamenteel recht om samen te 

wonen met de partner. Heden evenwel trekt men dit verblijfsrecht terug in. 

 

Ingevolge de huidige beslissing tot intrekking creëert men niet alleen een onevenwicht in de afweging 

van de diverse belangen en dus een schending van artikel 8 van het EVRM men creëert eveneens 

rechtsonzekerheid bij partijen. Daar waar men aanvankelijk steeds het verblijfsrecht toekent ontneemt 

men dit plots. 

 

Volledigheidshalve en teneinde alle belangen in acht te nemen wenst verzoekster hierbij te melden dat 

zowel verzoekster als haar man wel degelijk actief op zoek zijn naar werk. Haar man werkte sedert 2010 

in de horeca industrie zoals blijkt uit de loonfiches en dit met name voor H. I. (…) te (…). (stuk 4) De 

man van verzoekster was steeds aan het werk, doch het betrof een zeer variabel uurrooster daar hij 

enkel werd opgeroepen in functie van de noden van het betreffende etablissement. Gelet op deze 

onzekere inkomenssituatie ging de man van verzoekster op zoek naar ander werk en volgde hij tevens 

de nodige opleidingen. (stuk 5) Hiertoe brengt verzoekster een overzicht van de interim kantoren waar 

haar man alsook zij zich hebben aangemeld of ingeschreven. (stuk 6) Partijen ondervonden hinder in 
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het vinden van een geschikte job dit om wille van hun leeftijd alsook het ontbreken van een diploma. Het 

is pas deze maand dat de man van verzoekster een nieuwe voltijdse job vond als productiearbeider, 

daar de man van verzoeker nog maar deze maand (oktober 2016) gestart is kan verzoekster nog geen 

loonfiches bijbrengen. Verzoekster zelf kon recentelijk een zes uren contract bemachtigen. (stuk 7) Het 

maakt het voor haar mogelijk om daarnaast een taalopleiding te volgen. Bij het zoeken van een job 

ondervindt verzoekster hoe belangrijk het is de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Zij wil hierin 

dan ook investeren om op lange termijn betere kansen te hebben op de arbeidsmarkt. (stuk 8)” 

 

2.1.2. In een tweede middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 8 van het EVRM en van 

artikel 22 van de Grondwet. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd:  

 

“Verwerende partij heeft nooit kunnen vaststellen dat verzoekster een actueel gevaar betekent voor de 

openbare orde en veiligheid. Verzoekster heeft zich steeds gedragen als een bonus pater familias. Zij is 

komen inwonen bij haar man van zodra zij hiertoe de toelating kreeg. Vervolgens heeft zij met de nodige 

ijver de inburgeringscursus gestart. Een inburgeringscursus die haar vruchten blijkt af te werpen daar 

verzoekster reeds een arbeidsovereenkomst van 6 uur per werk week kon bemachtigen. Daarnaast blijft 

zij nog steeds actief teneinde zich verder te laten onderrichten in de Nederlandse taal, zoals blijkt uit het 

getuigschrift open school Antwerpen “NT2 opleiding” met vermelding de opleiding regelmatig gevolgd te 

hebben. Verzoekster wenst hierbij ook mee te geven dat zij de nodige inspanningen levert met oog op 

het vinden van een meer uitgebreide arbeidsovereenkomst, doch zij ondervond dat ze reeds aan een 

leeftijdsgrens gekomen is waar het moeilijker wordt om werk te vinden zoals supra uiteengezet. Dit des 

te meer wanneer men niet over een diploma beschikt en het Nederlands niet volledig machtig is. 

(stukken 7 en 8) 

 

Er zijn in casu dan ook geen redenen die inmenging in het privéleven verantwoorden tegenover de 

bescherming van de belangen van de overheid. In casu is er geen correcte afweging gemaakt tussen 

het beoogde doel en de ernst van de inbreuk op de belangen van verzoekster, met name de 

bescherming van haar privéleven, familie- en gezinsleven. Destijds werd op basis van dezelfde 

voorliggende elementen verblijfsrecht toegekend. Verwerende partij had reeds bij de visumaanvraag 

kennis van de situatie van verweerster. Heden afbreuk doen aan dit verblijfsrecht om in 

overeenstemming te zijn met artikel 10 van de wet van 15 december 1980 houdt een schending in van 

het artikel 8 EVRM alsook artikel 22 van de Grondwet (RvV 80.364).” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van artikel 8 EVRM. 

 

In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikel 8 EVRM; 

- artikel 22 Grondwet. 

 

Gelet op de onderlinge inhoudelijke samenhang van de middelen, veroorlooft verweerder zich om deze 

middelen gezamenlijk te behandelen. 

 

Verzoekende partij houdt een schending van artikel 8 EVRM voor daar de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie geen correct evenwicht vond tussen het beoogde doel van art. 

10 Vreemdelingenwet en de gevolgen van de bestreden beslissing. 

 

Verweerder laat vooreerst gelden dat de bestreden beslissing genomen werd in toepassing artikel 11, 

§2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, dat het volgende stipuleert: 

“(…)” 

 

Artikel 10 van de Vreemdelingenwet bepaalt dan weer het volgende: 

(…) 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat mevr. E. N. (…), de vervoegde vreemdeling, niet voldoende 

bewijst dat zij beschikt over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen, nu de 

referentiepersoon al een gehele periode een werkloosheidsuitkering geniet, terwijl niet werd aangetoond 

dat de referentiepersoon of verzoekende partij zelf actief op zoek zijn naar werk. 
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Verweerder laat hierbij gelden dat de regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing 

kon beschikken om deze beslissing te nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007). Verzoekende partij 

legt bij haar inleidend verzoekschrift nieuwe stukken voor waaruit zou blijken dat de referentiepersoon 

van verzoekende partij wel actief naar werk zoekt. Deze stukken dateren echter van na de bestreden 

beslissing waardoor deze niet in rekening gebracht kunnen worden ter beoordeling van de 

rechtsgeldigheid van de bestreden beslissing. 

 

Verzoekende partij en haar echtgenoot komen, zelfs tezamen, geen één maand in de nabijheid van het 

bedrag bedoeld in artikel 14, §1 ,3° van de wet op Maatschappelijke Integratie. De gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft bijgevolg geheel terecht, in toepassing van artikel 11, §2, 

eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, besloten om het verblijfsrecht van verzoekende partij in te 

trekken met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Daar waar verzoekende partij voorhoudt dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van artikel 

8 EVRM, laat verweerder gelden dat de kritiek van verzoekende partij geenszins ernstig is. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

“(…)” 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, dient in de eerste plaats aangetoond dat er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat 

in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de 

bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/ of familie- en 

gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen 

(cf. EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; 

EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie bij het 

nemen van de bestreden beslissing rekening heeft gehouden met de gezinsband tussen de 

verzoekende partij en haar echtgenoot. 

 

Hieromtrent motiveerde de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht dat dit uiteraard geen 

reden is om de verzoekende partij automatisch te ontslaan van de verplichting om te voldoen aan de 

voorwaarden voor het verlengen van de verblijfskaart. 

 

Verzoekende partij slaagt er verder geenszins in aannemelijk te maken dat de bestreden beslissing een 

ongerechtvaardigde inmenging zou vormen in het opgeworpen gezinsleven. 

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- 

en gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van 

het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of 

meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover 

ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is 

het de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te 

bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

In casu dient vastgesteld te worden dat de inmenging bij wet is voorzien (art. 11, § 2, juncto art. 10 

Vreemdelingenwet), zodat aan de eerste voorwaarde van artikel 8, tweede lid van het EVRM is voldaan. 

 

Verzoekende partij voldoet niet langer aan de voorwaarden van artikel 10 van de Vreemdelingenwet, nu 

de referentiepersoon die de verzoekende partij heeft vervoegd niet meer beschikt over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, gezien hij op het moment de gemachtigde haar 

beslissing nam een werkloosheidsuitkering genoot en niet actief op zoek was naar werk. Evenmin 

slaagde de verzoekende partij er zelf in een stabiel, regelmatig en toereikend inkomen te verwerven. 

 

Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer te worden vastgesteld dat deze inmenging in casu 

minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen nastreeft: de handhaving 

van de verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter vrijwaring van ‘s lands 

openbare orde. Bovendien werd het verblijfsrecht van verzoekende partij ingetrokken gelet op een 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

gebrek aan stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen, waarbij bleek dat verzoekende partij 

afhankelijk is van een werkloosheidsuitkering, zonder dat zij actief op zoek is naar werk, zodat de 

bestreden beslissing ook dient te worden gezien als een beslissing strekkende ter bescherming van het 

economisch welzijn van het land. 

 

Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als uitgangspunt dat het volgens een vaststaand principe 

van internationaal recht aan de Verdragsluitende Staten toekomt de openbare orde te verzekeren door, 

meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet-onderdanen te regelen. 

 

Verzoekende partij laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de 

wetgeving een disproportionele inmenging in het familiaal leven van verzoekende partij en haar zoon 

zou uitmaken en dat de private belangen dienen te primeren op de door de verblijfsreglementering 

beschermde belangen (RvS 12 januari 2005, nr. 139.107). 

 

Dat verzoekende partij in België een gezin vormt met haar echtgenoot, verschaft aan verzoekende partij 

immers geen automatisch verblijfsrecht, zoals ook gemotiveerd in de bestreden beslissing. 

 

De bestreden beslissing strekt er ook niet toe het gezinsleven van verzoekende partij te verhinderen of 

te bemoeilijken. De betreffende beslissing houdt in dat verzoekende partij dient terug te keren naar 

Ghana, om reden dat zij niet langer voldoet aan de in de Vreemdelingenwet gestelde voorwaarden voor 

gezinshereniging, nu zij niet over de nodige bestaansmiddelen beschikt. De bestreden beslissing houdt 

dienvolgens geen absoluut verbod in voor verzoekende partij om het Belgische grondgebied binnen te 

komen en er te verblijven, doch stelt louter vast dat verzoekende partij niet langer beantwoordt aan de 

voorwaarden voor gezinshereniging. De bestreden beslissing heeft evenmin tot gevolg dat verzoekende 

partij niet terug zou kunnen keren naar België op een ogenblik dat zij wél voldoet aan de voorwaarden 

voor gezinshereniging. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie wijst er tevens terecht op dat 

verzoekende partij evenmin aantoont dat zij het gezinsleven niet elders zouden kunnen uitoefenen. Des 

te meer nu de banden met het land van herkomst voor zowel verzoekende partij als haar echtgenoot 

nog steeds groot zijn. 

 

Uit de bestreden beslissing vloeit enkel voort dat verzoekende partij tijdelijk uit het land wordt verwijderd 

met de mogelijkheid om er terug te keren nadat hij heeft aangetoond te beantwoorden aan de wettelijke 

voorwaarden voor gezinshereniging. 

 

Verweerder laat nog gelden dat verzoekende partij, voorafgaandelijk aan de hereniging, gedurende een 

lange periode gescheiden was van haar echtgenoot nu deze al acht jaar onafgebroken in het Rijk 

verblijft. Terwijl verzoekende partij pas in 2013 België is binnengekomen. 

 

In het licht van deze feitelijke en juridische situatie, en gelet op de ruime appreciatiebevoegdheid die 

artikel 8 van het EVRM biedt aan de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie dient dan ook in 

alle redelijkheid te worden besloten dat de in casu vermeende inmenging in het familiaal leven van 

verzoekende partij niet als onrechtmatig of disproportioneel kan worden beschouwd. De gemachtigde 

van de Staatssecretaris heeft een correcte toepassing gemaakt van de ter zake geldende wettelijke 

bepalingen. 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bovendien bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM 

als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat 

waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, 

Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor 

een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat 

van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te 

staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van 

een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare 

orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf 

van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 

hiertoe vast te leggen. 
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De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

heeft wel degelijk een afweging gemaakt tussen de private en de openbare belangen. 

 

Een schending van art. 8 EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Voorts werpt verzoekende partij op dat een intrekking na jaren een verblijfsrecht te genieten, zonder dat 

de situatie veranderd is, een schending vormt van het vertrouwensbeginsel. 

 

Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 

93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat het bestuur de bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dient te honoreren (RvS 28 januari 2008, nr. 179.021). 

 

Er is in casu geen sprake van rechtmatige verwachtingen. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris kende immers slechts een verblijfsrecht toe tot 21.05.2016. 

Binnen zijn discretionaire bevoegdheid besloot de gemachtigde terecht op 21.09.2016 dat verzoekende 

partij niet langer voldoet aan een van de voorwaarden van artikel 10 van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoekende partij argumenteert dat de situatie onveranderd is in vergelijking met de vorige 

verlengingen. 

 

Verweerder laat hier echter gelden dat uit de neergelegde stukken van verzoekster blijkt dat de 

referentiepersoon in 2016 tot oktober slechts 4 maanden werkte en over deze gehele periode een 

schamele € 1.441,91 verdiende. Dit is beduidend minder dan de afgelopen jaren. 

 

Zelfs indien men de inkomsten van verzoekende partij hierbij telt, blijft men ver onder hetgeen de 

referentiepersoon vorige jaren verdiende. 

 

Op basis van artikel 11, §2, eerste lid, 1° kan de gemachtigde het verblijfsrecht in voormeld geval 

intrekken. 

 

Er kan dan ook geen sprake zijn van een rechtmatige verwachting wanneer verzoekende partij niet 

voldoet aan de vereisten van het verkrijgen van een verblijfsrecht op basis van een gezinshereniging. 

 

Een schending van het vertrouwensbeginsel kan niet aangenomen worden. 

 

Het eerste middel is ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3.1. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, 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.” 

 

Vooreerst wordt erop gewezen dat inzake immigratie het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(hierna: EHRM) er bij diverse gelegenheden aan herinnerd heeft dat het EVRM als dusdanig geen enkel 

recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan 

is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 

26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 

van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting 

inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te 

respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van 

internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het 
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bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 

18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te 

leggen. 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

In casu betreft het een beslissing tot intrekking van verblijf. Hierbij aanvaardt het EHRM dat er een 

inmenging is en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is 

evenwel niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het 

openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere 

van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze 

noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het 

de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken 

tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

Te dezen is de bestreden beslissing gebaseerd op artikel 11 van de Vreemdelingenwet, wat door de 

verzoekster niet wordt betwist. De inmenging is dus bij wet voorzien. Deze verblijfsreglementering heeft 

tot doel om de binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen te controleren. Het is een vaststaand 

beginsel van internationaal recht dat het de taak is van de Staat om de openbare orde te waarborgen en 

dat migratiecontrole daar uitdrukkelijk deel van uitmaakt (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka 

en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, 

Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De inmenging streeft aldus één van de in 

artikel 8, tweede lid, van het EVRM opgesomde doelen na. De volgende vraag die rijst, is of de 

inmenging noodzakelijk is, met name gerechtvaardigd wordt door een dwingende sociale behoefte en 

proportioneel is met het nagestreefde doel (cf. EHRM 19 februari 1998, nr. 26102/95, Dalia v. Frankrijk, 

§ 52). 

 

In casu wordt in de bestreden beslissing overwogen dat er in het dossier “geen sprake (is) van familiale 

banden of gezinsband buiten deze met de echtgenoot in België” en dat er “geen reden (is) om er niet 

van uit te gaan dat de banden niet sterk zijn met land van herkomst”, waarbij wordt toegelicht dat de 

echtgenoot van de verzoekster acht jaar legaal in het land verblijft en de verzoekster drie jaar en dat zij 

“zijn getrouwd in Ghana eind 2011”. Vervolgens overweegt de gemachtigde dat de referentiepersoon “al 

voor een heel lange periode van een werkloosheidsuitkering (geniet)”, dat er nergens sollicitaties 

werden overgemaakt en dat de verzoekster en de referentiepersoon samen niet “één maand in de 

nabijheid (komen) van het bedrag van honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14,1 §, 

3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie”. De gemachtigde 

van de bevoegde staatssecretaris concludeert dat “de aard en de hechtheid van de gezinsband met de 

echtgenoot niet op(wegen) tegen het niet voldoen aan de voorwaarde van de bestaansmiddelen”. 

 

In een eerste middel werpt de verzoekster op dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris niet 

de juiste belangenafweging heeft gemaakt. Zij stipt aan dat uit de bestreden beslissing blijkt dat zij en 

haar echtgenoot, zijnde de referentiepersoon, samen in geen enkele maand in de nabijheid komen van 

het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 en dat dit in de vorige aanvragen 

tot verlenging van de A-kaart en bij de visumaanvraag evenmin het geval was. Aldus betwist de 

verzoekster niet dat zij en haar echtgenoot niet “één maand in de nabijheid van het bedrag van 

honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14,1§, 3° van de wet van 26 mei 2002 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie (komen)”. Er wordt niet ingezien – en de 

verzoekster verduidelijkt niet – in welk opzicht het gegeven dat de verzoekster in het verleden wel een 

visum en A-kaart werden toegekend ertoe kan leiden dat de wettelijke voorwaarden ter verlenging van 

haar verblijf, die door de verzoekster niet geschonden worden geacht, terzijde worden geschoven. 

Bovendien kan er nog op worden gewezen dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 121/2013 van 

26 september 2013, weliswaar met betrekking tot de bestaansmiddelenvereiste in artikel 40ter van de 
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Vreemdelingenwet, beschouwde dat de verplichting voor de Belgische gezinshereniger om over 

stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen te beschikken geen onevenredige inbreuk vormt 

op het recht op respect voor het privéleven en gezinsleven, zoals gewaarborgd door artikel 8 van het 

EVRM (cf. de consideransen B.64.7 iuncto B.65, en B.52.3). 

 

Voorts stipt de verzoekster in het eerste middel aan dat zij en haar echtgenoot actief op zoek zijn naar 

werk. Zij verwijst hierbij naar de opleidingen die haar echtgenoot heeft gevolgd (zie stukkenbundel 

verzoekster, stuk 5) en een overzicht van de interimkantoren waar haar echtgenoot zich heeft 

aangemeld (zie stukkenbundel verzoekster, stuk 6). Er dient evenwel op te worden gewezen 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 zijn beslissing kon beschikken om deze 

beslissing te nemen. Dit betekent dat de stukken waarop het bestuur zich kan baseren voor het nemen 

van de bestreden beslissing zich in het administratief dossier moeten bevinden, of ten laatste vóór het 

nemen van de bestreden beslissing aan het bestuur moeten worden overgemaakt. Te dezen blijkt uit de 

stukken van het administratief dossier dat de verzoekster de documenten met betrekking tot de 

opleiding van haar echtgenoot en het overzicht van de interimkantoren waar haar echtgenoot zich heeft 

aangemeld niet heeft voorgelegd aan het bestuur, zodat hiermee geen rekening kon worden gehouden 

bij het nemen van de bestreden beslissing. Deze stukken en informatie worden pas voor het eerst 

toegevoegd bij huidig verzoekschrift. In zoverre de verzoekster zich baseert op deze stukken om aan te 

tonen dat zij wel degelijk voldoet aan de voorwaarden die artikel 10 van de Vreemdelingenwet stelt, lijkt 

het haar bedoeling te zijn de Raad de kwestieuze feiten te laten heronderzoeken. Het behoort evenwel 

niet tot de bevoegdheid van de Raad om zijn beoordeling van de feiten in de plaats te stellen van die 

van de bevoegde administratieve overheid. De bij het verzoekschrift gevoegde documenten met 

betrekking tot de opleiding van haar echtgenoot (zie stukkenbundel verzoekster, stuk 5) en het overzicht 

van de interimkantoren waar haar echtgenoot zich heeft aangemeld (zie stukkenbundel verzoekster, 

stuk 6) kunnen aldus niet dienstig worden aangebracht in onderhavige procedure. 

 

Waar de verzoekster opwerpt dat haar echtgenoot sinds oktober 2016 voltijds aan de slag is in een 

nieuwe job als productiearbeider, beperkt zij zich tot een loutere bewering die niet in concreto wordt 

gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs. 

 

In het tweede middel laat de verzoekster nog gelden dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris nooit heeft kunnen vaststellen dat zij een actueel gevaar betekent voor de openbare 

orde en de veiligheid, dat zij zich steeds heeft gedragen als een bonus pater familias, dat zij pas bij haar 

echtgenoot is komen wonen wanneer zij daartoe de toelating kreeg, dat zij een inburgeringscursus is 

gestart, dat zij een arbeidsovereenkomst van zes uur per week heeft en dat zij verdere inspanningen 

levert om Nederlands te leren en om een uitgebreidere arbeidsovereenkomst te vinden. De verzoekster 

toont evenwel niet aan dat de gemachtigde deze elementen bij de belangenafweging zou hebben 

veronachtzaamd, nu nergens in de bestreden beslissing wordt gesteld dat zij een gevaar zou betekenen 

voor de openbare orde en de gemachtigde erkent dat zij een inburgeringscursus heeft gevolgd, doch 

overweegt dat “aangezien het volgen van deze cursus een verplichting is, (zij) (…) niet aan(toont) dat 

(zij) (…) op een bijzondere manier reeds geïntegreerd is in België of grote moeite doet om geïntegreerd 

te geraken”, wat door de verzoekster niet wordt weerlegd, en dat de verzoekster “in nabijheid van het 

vervallen van de A-kaart (…) een kleine inspanning (…) (heeft geleverd) door een contract van 6uur in 

een week voor te leggen”, wat door de verzoekster wordt vergoelijkt, maar dit volstaat niet om aan te 

tonen dat in de bestreden beslissing geen correcte afweging werd gemaakt nopens haar privéleven of 

dat de desbetreffende motieven van de bestreden beslissing een schending inhouden van het door de 

verzoekster aangevoerde artikel 8 van het EVRM. 

 

Gelet op het voorgaande toont de verzoekster met haar betoog, dat in se erin bestaat dat zij bij haar 

echtgenoot die zij heeft vervoegd in het Rijk wenst te verblijven hoewel zij niet voldoet aan de 

verblijfsvoorwaarden en dat haar gezinsleven dient te primeren op de belangen van de Belgische staat 

in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering, niet aan dat er sprake is van een 

disproportionele inmenging in haar gezinsleven of haar privéleven. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

 

2.3.2. De bescherming die geboden wordt door artikel 22 van de Grondwet is gelijkaardig aan deze die 

geboden wordt door artikel 8 van het EVRM. De Grondwetgever heeft immers “een zo groot mogelijke 

concordantie nagestreefd met artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van 
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de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), teneinde betwistingen over de inhoud van dit 

Grondwetsartikel respectievelijk art. 8 van het EVRM te vermijden” (Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 997/5, 

2). Daar bij de voorgaande bespreking van de middelen reeds werd geconcludeerd dat geen schending 

van artikel 8 van het EVRM aannemelijk werd gemaakt en de verzoekster niet aantoont dat artikel 22 

van de Grondwet ter zake in een ruimere bescherming zou voorzien dan wat in artikel 8 van het EVRM 

wordt gewaarborgd, kan ook geen schending van artikel 22 van de Grondwet worden weerhouden. 

 

2.3.3. Het eerste en het tweede middel zijn ongegrond. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekster.  

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig maart tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


