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 nr. 184 693 van 30 maart 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 24 oktober 2016 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 3 oktober 2016 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 oktober 2016 met 

refertenummer X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 december 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 januari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. DIERICKX, die loco advocaat T. HERMANS verschijnt voor 

de verzoekende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Kosovaarse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X. 

 

Op 22 juli 2015 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie. 

Op 12 januari 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de staatssecretaris) de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Deze beslissing 
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wordt bij arrest van 3 mei 2016 met nummer 167 118 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) vernietigd. 

 

Op 3 oktober 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van 

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

bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5
de

 lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 22.07.2015 en 

5.04.2016 werd ingediend door: 

Naam: D. […]   Voornaam: D. […]   Nationaliteit: Kosovo  

Geboortedatum: 22.11.1993   Geboorteplaats: P.  Rr: (…)  

Verblijvende 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  

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt: ‘de bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de 

familieleden van een Belg voor zover het betreft: 1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste 

lid,1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen.’ 

Artikel 40ter van dezelfde wet stelt ook dat bij een aanvraag gezinshereniging ‘de familieleden bedoeld 

in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg: 1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen 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 en zoals geïndexeerd volgens 

artikel 15 van voormelde wet. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden 

met hun aard en regelmatigheid. Er wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen 

verkregen uit het leefloon, de financiële maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en 

toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt 

alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat hij actief werk zoekt.’  

 

De vorige bijlage 19ter dateert van 22 juli 2015. Deze werd geweigerd met een bijlage 20 met bevel op 

12/01/2016. De RVV vernietigde de beslissing op 3/05/2016 vandaar dat heden ook voor die aanvraag 

een nieuwe beslissing dient te worden genomen.  

Als bewijs van zijn bestaansmiddelen legt de Belgische referentiepersoon (opnieuw dezelfde en ook 

bijkomende) documenten voor waaruit blijkt dat zij een zelfstandige activiteit uitoefent: loonfiches voor 

de periode december 2015 tot maart 2016; bijbehorende loonstaat voor december tot maart 2016; 

eindejaar werken –inkomstenjaar 2015 (individuele rekeningen en fiches 281.20 jaar 2015).  

Uit de voorgelegde documenten blijkt dat de Belgische referentiepersoon tewerkgesteld is als 

zelfstandig zaakvoerder en zichzelf in deze hoedanigheid een loon uitkeert. Het is onduidelijk hoeveel 

de netto-inkomsten van de referentiepersoon bedragen gezien we geen zicht hebben op de sociale 

bijdragen die zij als zaakvoerder moet betalen. Op de loonfiches is enkel rekening gehouden met de 

bedrijfsvoorheffing, ook de individuele rekeningen en fiches bieden geen uitsluitsel daarover. Er steekt 

enkel een bewijs in het dossier dat de referentiepersoon aangesloten is bij een sociale kas voor 

zelfstandigen, niet hoeveel ze per kwartaal moet betalen, derhalve hebben we geen zicht op de 

beschikbare bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon.  

Daarnaast werden er opnieuw bewijzen voorgelegd met betrekking tot de persoonlijke inkomsten van 

betrokkene zelf, overeenkomstig de opmerkingen van de Raad in het vernietigingsarrest moeten deze 

wel degelijk in rekening worden genomen. Uit nazicht van de databank van de RSZ, Dolsis, blijkt dat 

betrokkene niet mee tewerkgesteld is. Met de voorgelegde loonstaten van betrokkene zelf kan dus geen 

rekening meer worden gehouden, ze zijn achterhaald. Nergens uit het dossier blijkt dat hij heden over 

een vervangingsinkomen zou kunnen beschikken.  

De behoefteanalyse overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 is in dit geval 

overbodig. Er werd immers niet vastgesteld dat het inkomen niet aan de voorwaarden overeenkomstig 

art. 40ter voldoet, wel dat er niet kan vastgesteld worden hoeveel het inkomen, dat ten grondslag ligt 

aan de bestaansmiddelen, bedraagt. De toetsing aan art. 40ter kan niet gebeuren.  

 

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. Hierbij 

wordt art. 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. Van 
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gemeenschappelijke kinderen is hier geen sprake, evenmin van een probleem betreffende de 

gezondheid van betrokkene. Verder, wat het gezins- en familieleven betreft: het bevel is het logische 

gevolg van het niet voldoen aan de verblijfsvoorwaarden. Indien het lang verblijf niet kan worden 

toegestaan en er geen andere rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen 

verblijven, wat hier het geval is, is een bevel het enige alternatief. Betrokkene en zijn partner zullen een 

andere manier moeten vinden, voor zover zij de relatie wensen verder te zetten, om hun gezinsleven uit 

te bouwen/te beleven.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van het recht van verdediging 

door een gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van de beslissing, van artikel 62 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) en van artikel 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

2.1.1. De verzoekende partij licht als volgt haar eerste middel toe: 

 

“Doordat de bestreden beslissing niet op afdoende en niet op correcte wijze is gemotiveerd. 

 

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. 

 

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

voldoende redenen voorhanden zijn om de aanvraag gezinshereniging van verzoekende partij te 

weigeren. 

 

Toelichting: 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken weerhoudt volgend element om de aanvraag tot gezinshereniging van 

verzoekende partij af te wijzen: 

 

“Uit de voorgelegde documenten blijkt dat de Belgische referentiepersoon tewerkgesteld is als 

zelfstandig zaakvoerder en zichzelf in deze hoedanigheid een loon uitkeert. Het is onduidelijk hoeveel 

de netto-inkomsten van de referentiepersoon bedragen gezien we geen zicht hebben op de sociale 

bijdragen die zij als zaakvoerder moet betalen. Op de loonfiches is enkel rekening gehouden met de 

bedrijfsvoorheffing, ook de individuele rekeningen en fiches bieden geen uitsluitsel daarover. Er steekt 

enkel een bewijs in het dossier dat de referentiepersoon aangesloten is bij een sociale kas voor 

zelfstandigen, niet hoeveel ze per kwartaal moet betalen, derhalve hebben we geen zicht op de 

beschikbare bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon.”  

 

“Daarnaast werden er opnieuw bewijzen voorgelegd met betrekking tot de persoonlijke inkomsten van 

betrokkene zelf, overeenkomstig de opmerkingen van de Raad in het vernietigingsarrest moeten deze 

wel degelijk in rekening worden genomen. Uit nazicht van de databank van de RSZ, Dolsis, blijkt dat 

betrokkene niet meer tewerkgesteld is. Met de voorgelegde loonstaten van betrokkene zelf kan dus 

geen rekening meer worden gehouden, ze zijn achterhaald. Nergens uit het dossier blijkt dat hij heden 

over een vervangingsinkomen zou kunnen beschikken.” 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken is bij haar motivering substantieel in gebreke gebleven: haar beslissing 

is ondermaats en foutief gemotiveerd. 

 

Verzoekende partij heeft diverse stukken overgemaakt in verband met zijn eigen inkomsten, alsook van 

de inkomsten van de referentiepersoon, mevrouw J. 

 

Daarbij werden onder ander gevoegd: loonfiches voor mevrouw J. voor de periode juli – november 

2015, loonfiches voor mevrouw J. voor de periode december 2015 – maart 2016 met bewijs van betaling 

van de bedrijfsvoorheffing door de VOF en de uitbetaling van een jaarlijkse bonus, loonfiches van 

verzoekende partij voor de periode september – december 2015, loonfiches voor verzoekende partij 

voor de periode februari – maart 2016, bewijs van aansluiting én een volmacht voor Cleaning en 

Repairing J. VOF bij het sociaal secretariaat Handel, Diensten en Industrie VZW, het bewijs van 
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aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds Zenito, het verslag van de buitengewone vergadering van 

Cleaning en Repairing J. VOF d.d. 01.03.2016 en een fiscaal attest. 

 

De overvloedige voorgelegde stukken stellen de Dienst Vreemdelingenzaken met andere woorden 

perfect in staat om een zeer gedetailleerd beeld te verwerven over de exacte inkomsten van 

verzoekende partij en van mevrouw J. 

 

Desalniettemin stelt de Dienst Vreemdelingenzaken letterlijk dat het “onduidelijk is hoeveel de netto-

inkomsten van de referentiepersoon bedragen gezien we geen zicht hebben op de sociale bijdragen die 

zij als zaakvoerder moet betalen”. 

 

Zulks is volstrekt onzinnig. 

 

Mevrouw J. voegde diverse loonfiches waaruit blijkt dat zij een netto-inkomen geniet van 2.000 EUR. 

 

Daarnaast kreeg zij in 2015 een bonus ten bedrage van 10.000 EUR uitgekeerd én lag een verslag van 

de buitengewone algemene vergadering d.d. 01.03.2016 voor waarin letterlijk staat vermeld: “De sociale 

bijdragen worden ten laste genomen door de vennootschap” alsook “In meer worden de sociale 

bijdragen net zoals vorig boekjaar voortaan ten laste genomen van de vennootschap”. 

 

Samenvattend beschikte de Dienst Vreemdelingenzaken dus over: 

- Loonfiches waaruit zij de netto-inkomsten van mevrouw J. kon opmaken 

- Het bewijs van aansluiting van een sociaal verzekeringsfonds (waaruit geenszins kan worden 

afgeleid dat er sprake zou zijn van niet-betaalde bijdrages) 

- Een uittreksel van de algemene vergadering waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de VOF de kosten van 

de sociale bijdrage van mevr. J. ten laste neemt 

 

Ondanks deze stukken stelt verwerende partij dat het onmogelijk zou zijn om zicht te hebben over de 

bestaansmiddelen van mevr. J.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken argumenteert op geen enkele wijze waarom zij geen geloof hecht aan 

het gevoegde uittreksel van de algemene vergadering waaruit blijkt dat de VOF de sociale bijdrage ten 

hare laste neemt. Dit stuk wordt zelfs niet eens vermeld zodat het voor verzoekende partij onmogelijk is 

om na te gaan of dit stuk in overweging werd genomen bij de beoordeling van het dossier. 

 

Opgemerkt moet worden dat de loonfiches worden opgesteld door een erkend sociaal secretariaat. 

Verzoekende partij voegde bij zijn aanvraag zelfs het bewijs van aansluiting.  

 

Ook hier is het niet duidelijk waarom verwerende partij meent dat zij met de loonfiches in het bezit geen 

zicht kan hebben op de netto-inkomsten. Deze staan letterlijk vermeld op de loonfiches. 

 

Voorts negeert verwerende partij de fiscale wetgeving. Zo lag er een fiscaal attest voor waarnaar wordt 

verwezen in de bestreden beslissing (fiche 281.20). Het voorgelegd stuk betreft een fiche met 

bezoldiging van een bedrijfsleider waaruit de inkomsten kunnen worden afgelezen. Conform de 

geldende fiscale wetgeving kan dus perfect de verschuldigde sociale lasten worden afgeleid – voor 

zover de Dienst Vreemdelingenzaken geen geloof zou hechten aan het uittreksel van de buitengewone 

algemene vergadering en de overige stukken die bewijzen dat deze lasten gedragen worden door de 

VOF –.  

 

Indien mevr. J. deze lasten zelf zou moeten dragen, dient – volgens art. 2.8 van het Koninklijk Besluit 

d.d. 27 september 1966 tot vaststelling, wat de particulier sector betreft, van de gegevens die de 

afrekening moet bevatten welke bij elke definitieve betaling van het loon aan de werknemer overhandigd 

wordt – dit vermeld te worden op de loonfiche. 

 

Dit is niet het geval zodat enkel kan worden afgeleid dat de sociale lasten effectief door de VOF worden 

gedragen. In elk ander geval stelt de Dienst Vreemdelingenzaken de facto blijvend geen waarde te 

hechten aan de loonfiches, afkomstig van een erkend sociaal secretariaat alsook de diverse andere 

stukken.  

Het is met andere woorden niet in het minst duidelijk waarom de Dienst Vreemdelingenzaken meent 

geen zicht te hebben op de netto-inkomsten.  
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Er kan enkel worden vastgesteld dat verwerende partij bij haar beoordeling niet is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, minstens deze niet correct heeft beoordeeld waardoor zij tot een onredelijk en 

foutief besluit is gekomen.  

 

Verzoekende partij voegt bij huidig verzoekschrift opnieuw diverse stukken inzake het inkomen van 

mevrouw J. Dit bewijst ten overvloede wat verwerende partij weigert in te zien: aan de 

inkomstenvoorwaarde is voldaan. 

 

Verder is het duidelijk dat verwerende partij zich louter beperkt heeft op de inkomensvoorwaarden van 

artikel 40ter, alinea 2 van de wet van 15.12.1980, zonder evenwel de concrete situatie van verzoekende 

partij te beoordelen (schending van artikel 42, tweede alinea van de Wet van 15.12.1980, van artikel 17 

van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging 

en van de materiële motiveringsplicht). 

 

Ten langen leste moet worden opgemerkt dat art. 40ter van de wet van 15.12.1980 voorschrijft dat 

voldaan is aan de voorwaarde “beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen” indien deze middelen gelijk zijn aan 120% van het leefloon.  

 

Het is met de voorgelegde stukken volstrekt onmogelijk om met een netto-inkomen van mevr. J. sociale 

lasten verschuldigd te zijn die ervoor zorgen dat er minder beschikbaar is dan 120% van het leefloon. 

 

Ook met betrekking tot de eigen inkomsten van verzoekende partij is verwerende partij geheel 

onduidelijk. 

 

Verzoekende partij wisselt verschillende interimjobs af. Het is dan ook niet duidelijk waarom verwerende 

partij meent met de voorgelegde loonfiches niet in rekening zouden moeten worden genomen. 

Verwerende partij verklaart immers niet op welk ogenblik zij nazicht heeft gedaan in Dolsis én of zij 

nagegaan heeft of verzoekende partij kort daarvoor wel tewerkgesteld was. Zoals verwerende partij 

weet heeft interimarbeid nu eenmaal een wisselende graad van activiteit. De interpretatie van 

verwerende partij betekent namelijk dat 1 dag van niet-tewerkstelling zou betekenen dat alle overige 

gewerkte dagen buiten beschouwing gelaten mogen worden. Een dergelijke redenering is volstrekt 

zinledig. 

 

Ook dient verwerende partij rekening te houden met de kosten die verzoekende partij dient te dragen. 

Hij woont samen met zijn echtgenote kosteloos in bij zijn schoonouders die eveneens instaan voor alle 

dagelijkse kosten (huisvesting, nutsvoorzieningen, voeding,…) zodat het echtpaar quasi geen enkele 

kostenpost heeft. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken blijft dan ook zwaar in gebreke in onderhavig dossier. Men dient de 

elementen in hun geheel te bekijken, waaruit overduidelijk blijkt dat het gezin van verzoekende partij 

beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen.  

 

Klaarblijkelijk acht men het zelfs niet nodig dit na te gaan. 

 

De beslissing werd dan ook niet op afdoende wijze gemotiveerd. 

 

Het middel is gegrond.” 

 

2.1.2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen 

op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die 

in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 

2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). De 

materiële motiveringsplicht vereist dat er voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven moeten bestaan, wat onder meer inhoudt dat die motieven steunen op werkelijk bestaande en 

concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld (RvS 29 maart 

2012, nr. 218.725). Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid 

van de Raad om zijn beoordeling in de plaats te stellen 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.  
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In casu betwist de verzoekende partij in haar verzoekschrift het motief van de bestreden beslissing 

waarin gesteld wordt dat gemachtigde van de staatssecretaris geen zicht heeft op de sociale bijdragen 

die zij als zaakvoerder moet betalen. De verzoekende partij stelt in haar verzoekschrift dat: “Daarnaast 

kreeg zij in 2015 een bonus ten bedrage van 10.000 EUR uitgekeerd én lag een verslag van de 

buitengewone algemene vergadering d.d. 01.03.2016 voor waarin letterlijk staat vermeld: “De sociale 

bijdragen worden ten laste genomen door de vennootschap” alsook “In meer worden de sociale 

bijdragen net zoals vorig boekjaar voortaan ten laste genomen van de vennootschap”. 

 

Uit de aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie van 5 april 2016, 

dat zich in het administratief dossier bevindt en opgesteld werd door de gemeente, blijkt dat de 

verzoekende partij het verslag van de buitengewone algemene vergadering C&J VOF van 1 maart 2016 

heeft neergelegd. Voormeld document bevindt zich echter niet in het administratief dossier. Nochtans 

wordt het document ook vermeld in het overzicht van documenten die de gemeente aan de verwerende 

partij heeft overgemaakt. Bijgevolg gaat de Raad ervan uit dat de verwerende partij kennis diende te 

hebben van voormeld verslag. Voormeld document wordt wel aan het verzoekschrift gevoegd, waardoor 

de Raad kennis van de inhoud kan nemen. Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering 

van 1 maart 2016 blijkt dat de sociale bijdragen ten laste van de vennootschap zijn. Uit de motieven van 

de bestreden beslissing blijkt niet dat met voormeld document, dat nochtans bij de aanvraag werd 

neergelegd, rekening werd gehouden. Bijgevolg kan in de bestreden beslissing niet zonder meer gesteld 

worden dat de verwerende partij geen zicht heeft op de sociale bijdragen. De verzoekende partij maakt 

de schending van de materiële motiveringsplicht aannemelijk. 

 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. De overige aangevoerde schendingen 

behoeven geen verder onderzoek.  

 

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 het bevel om het grondgebied 

te verlaten niet rechtsgeldig werd gegeven. De gemachtigde van de staatssecretaris kan in casu immers 

geen bevel om het grondgebied te verlaten aan de verzoekende partij betekenen zonder eerst op een 

correcte en zorgvuldige wijze te hebben nagegaan of zijn aanspraak op een recht op verblijf van meer 

dan drie maanden al dan niet kan worden ingewilligd.  

 

Ook het bevel om het grondgebied te verlaten wordt zodoende vernietigd. 

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 3 oktober 2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) wordt vernietigd. 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 
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Artikel 3 

 

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

 

 

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

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


