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 nr. 188 024 van 6 juni 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Israëlische en Belgische nationaliteit te zijn, op 

15 november 2016 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

18 oktober 2016 tot weigering van de opheffing van het Ministerieel Besluit van terugwijzing van 2 

augustus 2005. 

 

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 17 november 2016 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 19 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MALUMGRE, die loco advocaat A. FLIEGER verschijnt voor 

de verzoekende partijen, en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 2 augustus 2005 wordt ten aanzien van de eerste verzoekende partij een ministerieel besluit tot 

terugwijzing genomen. Voormeld besluit wordt aan de eerste verzoekende partij betekend in de 

gevangenis op 10 augustus 2005 en treedt in werking vanaf de datum van invrijheidsstelling, met name 

21 oktober 2009. 

 

1.2. Op 7 november 2009 wordt de eerste verzoekende partij gerepatrieerd naar Israël. 

 

1.3. Op 17 mei 2016 dient de eerste verzoekende partij een aanvraag in tot het verkrijgen van een 

visum gezinshereniging. 

 

1.4. Op 21 juni 2016 wordt het in punt 1.3. gevraagde visum geweigerd. 

 

1.5. Op 7 juli 2016 wordt ten aanzien van de eerste verzoekende partij een administratief verslag 

vreemdelingencontrole opgesteld op het Belgische grondgebied. 

 

1.6. Op 7 juli 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging ten aanzien van de eerste verzoekende partij een beslissing houdende 

een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

1.7. Op 14 juli 2016 wordt de eerste verzoekende partij gerepatrieerd naar Israël. 

 

1.8. Op 26 september 2016 verzoeken de verzoekende partijen om opheffing van het ministerieel besluit 

tot terugwijzing van 2 augustus 2005. 

 

1.9. Op 18 oktober 2016 weigert de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging het verzoek vermeld in punt 1.8. Dit is de bestreden beslissing 

waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Geachte 

 

Uw cliënt D., M. (…) geboren te H. (…) op 26.06.1977onderdaan van Israël maakt het voorwerp uit van 

een Ministerieel Besluit van terugwijzing van 02.08.2005, betekend aan betrokkene op 10.08.2005 en in 

voege getreden op de datum van zijn invrijheidsstelling op 21.10.2009 waarbij betrokkene de toegang 

tot het Rijk verboden wordt voor een periode van tien jaar, wegens ernstige schending van de openbare 

orde. Betrokkene werd op 07.11.2009 gerepatrieerd. Op 17.05.2016 diende betrokkene een aanvraag in 

voor een visum met het oog op gezinshereniging met zijn Belgische echtgenote A.M. (…). Deze 

aanvraag werd geweigerd. Ondanks deze weigering en ondanks het Ministerieel Besluit kwam 

betrokkene op clandestiene wijze opnieuw het Schengengrondgebied binnen. 

Dit Ministerieel Besluit tot terugwijzing werd niet opgeschort noch opgeheven. 

Op 07.07.2016 werd de genaamde D., M. (…) geboren op 26.06.1977 van Israëlische nationaliteit (pv. 

nr. xxx) geïntercepteerd door de politie van Antwerpen. Naar aanleiding van zijn arrestatie werd 

betrokkene vanaf 07.07.2016.weerhouden door Dienst Vreemdelingenzaken met het oog op een 

effectieve verwijdering. 

D., M. werd voor de tweede maal effectief gerepatrieerd op 14.07.2016 , met als bestemming Tel Av 

Betrokkene respecteert de reglementeringen niet, bijgevolg blijft het Ministerieel Besluit behouden en 

verloopt dit besluit op 20.10.2019. 

 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit kan de betrokkene na 

afloop van het Ministrieel Besluit een visumaanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire beroepspost die bevoegd is voor zijn (haar) woon- of verblijfplaats in het buitenland om 

eventueel op een legale wijze terug te keren naar België mits betrokkene voldoet aan de opgelegde 

voorwaarden.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoekende partij heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. Overeenkomstig 

artikel 39/81, zevende lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet), “doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 

39/60”. 
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3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. In de nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie van onontvankelijkheid op 

wegens gebrek aan belang bij het beroep in zoverre het werd ingediend door de tweede verzoekende 

partij.  

 

De verwerende partij zet haar exceptie uiteen als volgt: 

 

“De verweerder heeft de eer de exceptie van gebrek aan belang bij de vordering op te werpen. 

Artikel 39/56 lid 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat “de beroepen bedoeld in artikel 39/2 voor de 

Raad kunnen worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of van een 

belang” (vetschrift toegevoegd). 

Dit belang dient persoonlijk en rechtstreeks te zijn (zie o.m. R.v.St. nr. 66.657bis dd. 10 juni 1997; 

R.v.St. nr. 66.659 dd. 10 juni 1997). 

De verweerder stelt evenwel vast dat de in casu bestreden beslissing houdende de weigering van 

opheffing van het ministerieel besluit, geen betrekking heeft op verzoekende partij, mevr. A.M. (…), die 

nochtans onderhavige vordering instelt. 

Zodoende bezit verzoekende partij niet het vereiste persoonlijk en directe belang hiertoe, hetgeen 

nochtans een vereiste is om te kunnen spreken van een ontvankelijke vordering. Verzoekende partij 

maakt ook op geen enkele wijze aannemelijk dat zij over enig belang zou beschikken voor het indienen 

van onderhavige vordering. 

Verzoekende partij toont met haar betoog niet aan dat zij een direct belang heeft bij de vordering tot 

nietigverklaring van de bestreden beslissing nu de maatregel niet tegen haar gericht is (R.v.V. nr. 9.588 

dd. 7.4.2008). 

De vordering dient dan ook om die reden onontvankelijk te worden verklaard, voor zover ingediend door 

mevr. M. (…). 

“Er dient dan ook te worden vastgesteld dat deze beide beslissingen enkel betrekking hebben op 

diegene wiens aanvraag in casu wordt geweigerd en aan wie bevel wordt gegeven om het grondgebied 

te verlaten, met name de heer A.H. (…) zodat deze beslissingen geen uitstaans hebben met de tweede 

verzoekster die tevens voorliggende vordering heeft ingediend. 

Gelet op het ontbreken van een persoonlijk belang heeft de voorgehouden echtgenote van een 

vreemdeling aan wie een verblijf geweigerd werd en aan wie bevel werd gegeven het grondgebied te 

verlaten niet de vereiste hoedanigheid om deze beslissing aan te vechten (cf. RvS 19 augustus 2005, 

nr. 148.268).” (R.v.V. nr. 128.278 dd. 27.08.2014) 

“2.5. In zoverre het beroep wordt ingediend door (…) in eigen naam dient de Raad vast te stellen dat zij 

geen advocaat is. Verder maakt zij niet het voorwerp uit van de bestreden beslissing en derhalve is zij 

niet benadeeld door de bestreden beslissing en heeft zij evenmin belang bij de vernietiging van de 

bestreden beslissing. Betreffend belang dient immers persoonlijk en rechtstreeks te zijn. Onder het 

persoonlijk karakter van het belang dient te worden begrepen de vereiste dat de verzoeker zich in een 

bepaalde rechtsverhouding ten opzichte van de bestreden beslissing moet bevinden. Er dient steeds 

een voldoende geïndividualiseerd verband te bestaan tussen de bestreden beslissing en de 

verzoekende partij zelf. Het rechtstreeks karakter van het belang heeft betrekking op de relatie die dient 

te bestaan tussen het nadeel en de bestreden beslissing. Het houdt in dat er een direct of rechtstreeks 

causaal verband moet vaststaan tussen beiden. 

In casu betreft het voorwerp van de voorliggende vordering de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris van 26 november 2009 waarbij de ingediende visumaanvraag ten behoeve van (…) 

geweigerd wordt. Deze beslissing heeft enkel betrekking op diegene wiens aanvraag in casu geweigerd 

wordt, met name (…) en heeft geen uitstaans met (…) die voorliggende vordering heeft ingediend. 

Mevrouw (…) beschikt derhalve niet over het vereiste persoonlijk belang bij de huidige vordering nu de 

bestreden beslissing niet aan haar is gericht. Bijgevolg dient te worden besloten dat mevrouw (…) ook 

niet de vereiste hoedanigheid heeft om met betrekking tot de bestreden beslissing een beroep tot 

nietigverklaring in te dienen nu de beslissing niet aan haar gericht is (RvS 19 augustus 2005, nr. 148 

268).” 

(Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, nr. 40 382 van 18 maart 2010)” 

 

3.2. In hun synthesememorie betogen de verzoekende partijen dat de tweede verzoekende partij 

uiteraard ook een belang heeft dat de eerste verzoekende partij haar en haar kinderen terug kan 

vervoegen, dat aldus het ministerieel besluit wordt geschorst of opgeheven, dat in tegenstelling tot wat 

de verwerende partij doet geloven artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet niet inhoudt dat een 

persoon met Belgische nationaliteit, zoals de tweede verzoekende partij, per definitie geen beroep tot 
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nietigverklaring zou kunnen instellen, dat vanzelfsprekend deze Belg ook het bewijs moet leveren van 

het vereiste belang. Zij menen dat er in casu geen twijfel over kan bestaan dat de tweede verzoekende 

partij, echtgenote van de eerste verzoekende partij en moeder van de twee gemeenschappelijke 

kinderen, er een persoonlijk, individueel en rechtstreeks belang bij heeft om terug samen te leven met 

de eerste verzoekende partij en hun twee kinderen. Zij menen dat stellen dat de tweede verzoekende 

partij niet benadeeld wordt door de bestreden beslissing volledig onjuist is en de feitelijkheden miskent. 

Zij wijzen er volledigheidshalve op dat de tweede verzoekende partij als zaakvoerster van een bedrijf 

instaat voor de dagdagelijkse leiding van het bedrijf en dus niet zomaar tot 2019 naar het buitenland kan 

vertrekken. Daarenboven verwijzen de verzoekende partijen naar artikel 46bis van de vreemdelingenwet 

dat uitdrukkelijk bepaalt dat de burger van de Unie of zijn familieleden, bedoeld in artikel 40bis, §2 van 

de vreemdelingenwet, een aanvraag kunnen indienen tot schorsing of opheffing van het betrokken 

besluit, dat deze bepaling aldus expliciet voorziet in een belang voor de tweede verzoekende partij bij 

het verzoek tot opheffing of schorsing van de bestreden beslissing en waarvoor de Raad dan ook 

vervolgens bevoegd is.  

 

3.3. Betreffende het indienen van onderhavig beroep door de tweede verzoekende partij, wijst de Raad 

op de bepaling van artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet die stelt dat: “De beroepen 

bedoeld in artikel 39/2 (…) voor de Raad (kunnen) worden gebracht door de vreemdeling die doet 

blijken van een benadeling of van een belang.” 

 

Betreffend belang dient persoonlijk en rechtstreeks te zijn. Onder het persoonlijk karakter van het belang 

dient te worden begrepen de vereiste dat de verzoekende partij zich in een bepaalde rechtsverhouding 

ten opzichte van de bestreden beslissing moet bevinden. Er dient steeds een voldoende 

geïndividualiseerd verband te bestaan tussen de bestreden beslissing en de verzoekende partij zelf. Het 

rechtstreeks karakter van het belang heeft betrekking op de relatie die dient te bestaan tussen het 

nadeel en de bestreden beslissing. Het houdt in dat er een direct of rechtstreeks causaal verband moet 

vaststaan tussen beiden. 

 

In casu betreft het voorwerp van de voorliggende vordering de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris van 18 oktober 2016 waarbij ten aanzien van de eerste verzoekende partij – daar enkel 

de eerste verzoekende partij vermeld staat op de bestreden beslissing – het door de verzoekende 

partijen ingediende verzoek tot opheffing van het aan de eerste verzoekende partij afgegeven 

ministerieel besluit tot terugwijzing van 2 augustus 2005, wordt geweigerd. Betreffende beslissing heeft 

met andere woorden enkel betrekking op diegene wiens verzoek in casu wordt geweigerd, met name de 

eerste verzoekende partij en heeft geen uitstaans met de tweede verzoekende partij. Gelet op het 

ontbreken van een persoonlijk belang heeft de echtgenote van een vreemdeling aan wie het verzoek tot 

opschorting van een ministerieel besluit tot terugwijzing geweigerd werd niet de vereiste hoedanigheid 

om deze beslissing aan te vechten (RvS 19 augustus 2005, nr. 148 268). Het begrip ‘hoedanigheid’ of 

‘procesbevoegdheid’ is “het vermogen een geschil bij de rechter aan te brengen met het verzoek er 

uitspraak over te doen” (J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie (2. 

Ontvankelijkheid), in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, nr. 137). 

 

Bovendien, zoals zal blijken uit punt 3.4., heeft de tweede verzoekende partij de Belgische nationaliteit 

en kan zij overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet geen beroep voor de Raad 

brengen.  

 

De tweede verzoekende partij heeft in casu niet de hoedanigheid om met betrekking tot de bestreden 

beslissing een beroep tot nietigverklaring in te dienen nu de beslissing niet tegen haar gericht is. In de 

mate dat het beroep wordt ingesteld door de tweede verzoekende partij, is het derhalve onontvankelijk. 

 

3.4. Betreffende het betoog van de verzoekende partijen betreffende het persoonlijk belang/de vereiste 

hoedanigheid van de tweede verzoekende partij bij onderhavig beroep, wijst de Raad er vooreerst op 

dat artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet stelt dat de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van 

de vreemdelingenwet voor de Raad kunnen worden gebracht door de ‘vreemdeling’ die doet blijken van 

een benadeling of een belang. De verzoekende partijen kunnen geenszins ernstig voorhouden dat deze 

bepaling niet inhoudt dat een persoon met de Belgische nationaliteit per definitie geen beroep tot 

nietigverklaring zou kunnen instellen. Immers wordt voor de toepassing van de wet, overeenkomstig 

artikel 1, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, onder ‘vreemdeling’ verstaan: “al wie het bewijs niet 

levert dat hij de Belgische nationaliteit bezit”. De tweede verzoekende partij is aldus geen vreemdeling in 

de zin van de vreemdelingenwet en kan aldus, overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de 

vreemdelingenwet geen beroep voor de Raad  brengen.  
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Waar de verzoekende partijen wijzen op artikel 46bis van de vreemdelingenwet en menen dat het 

belang van de tweede verzoekende partij bij het aanvechten van de beslissing waarbij het verzoek van 

haar echtgenoot tot opheffing of schorsing van het ministerieel besluit wordt geweigerd door de wet 

expliciet is voorzien, kunnen zij niet worden gevolgd.  

 

Artikel 46bis, §1 van de vreemdelingenwet, luidt als volgt: 

 

“De burger van de Unie of zijn familieleden, bedoeld in artikel 40bis, § 2, kunnen ten vroegste na een 

periode van twee jaar nadat het koninklijk besluit tot uitzetting of het ministerieel besluit tot terugwijzing 

werd uitgevoerd, onder aanvoering van argumenten om te bewijzen dat er een wijziging in materiële zin 

is opgetreden in de omstandigheden die het besluit destijds rechtvaardigden, bij de gemachtigde van de 

minister een aanvraag indienen tot schorsing of opheffing van het betrokken besluit.” 

 

De Raad wijst er op dat de verzoekende partijen geenszins aannemelijk maken dat de tweede 

verzoekende partij, die overigens de Belgische nationaliteit bezit, een familielid van een burger van de 

Unie is zoals bedoeld in artikel 40bis, §2 van de vreemdelingenwet. Immers is de eerste verzoekende 

partij geen burger van de Unie zodat de tweede verzoekende partij, geen familielid is van een burger 

van de Unie. Ten overvloede wijst de Raad er nog op dat de burger van de Unie of zijn familieleden 

enkel een aanvraag tot schorsing of opheffing kunnen indienen voor een ministerieel besluit tot 

terugwijzing dat ten aanzien van hen persoonlijk werd genomen. Aldus kan de burger van de Unie een 

aanvraag indienen tot schorsing of opheffing van het ministerieel besluit tot terugwijzing dat in zijn 

hoofde werd genomen, doch niet van het ministerieel besluit tot terugwijzing dat in hoofde van een 

familielid werd genomen en kan een familielid van een burger van de Unie enkel een aanvraag indienen 

tot schorsing of opheffing van het ministerieel besluit tot terugwijzing dat in zijn hoofde werd genomen, 

doch niet va, het ministerieel besluit tot terugwijzing dat in hoofde van de burger van de Unie werd 

genomen.   

 

3.5. De exceptie van de verwerende partij is in de aangegeven mate gegrond. 

 

3.6. Het beroep is enkel ontvankelijk in zoverre het is ingediend door de eerste verzoekende partij, 

hierna de verzoekende partij.  

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. In haar synthesememorie zet de 

verzoekende partij haar eerste middel uiteen als volgt: 

 

“1. Aangezien in de bestreden beslissing de weigering tot opheffing of schorsing van het M.B. 

Terugwijzing dd. 02.08.05 als volgt wordt gemotiveerd : 

 

"Betrokkene respecteert de reglementering niet, bijgevolg blijft het Ministerieel Besluit behouden en 

verloop dit besluit op 20.10.19. 

 

Aangezien de wet betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen uiteraard van toepassing 

is op de Vreemdelingenwet, zijnde de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Dat verzoekende partijen in hun verzoek tot opheffing of schorsing van het M.B. tot terugwijzing dd. 

02.08.05 (stuk nr. 2) expliciet gebaseerd hadden op art. 46bis zijnde de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en aldus, 

conform het genoemde art. 46bis gewezen hebben op de gewijzigde materiële omstandigheden in 

hoofde van beide verzoekende partijen, vergeleken met deze op het ogenblik van het M.B. dd. 02.08.05: 

 

“… 

- de heer M. D. (...) is op datum 07.06.2010 in het huwelijk getreden met mevrouw A.M. (…), van 

Belgische nationaliteit. Uit deze relatie werden er 2 kinderen geboren, nl. E.M. (…) (° 25.09.06) en N.D. 

(…) (° 05.09.11). 
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Zijn echtgenote is met de kinderen ingeschreven in België, te 2018 Antwerpen, xxx (sedert augustus 

2015; tevoren xxx). 

 

Na zijn ontslag uit de gevangenis heeft de heer M. D. (…) in Israël gewoond. Zijn echtgenote heeft hem 

aldaar gevoegd waar ook het huwelijk tussen partijen voltrokken werd. De echtgenote van de heer M. D. 

(…) is echter met de kinderen naar België teruggekeerd gelet op de politieke en bijzonder onveilige 

situatie in Israël, alsook om familiale redenen daar een groot deel van de familie van mevrouw A. M. (…) 

in België verblijft.  

 

Het is uiteraard de bedoeling dat de heer M. D. (…) bij zijn echtgenote en de kinderen gaat inwonen 

zodat hij een vaste verblijfplaats heeft ; 

 

- de echtgenote van de heer M. D. (…), is zaakvoerster van een eigen bedrijf, de B. V.B.A. N.J. (…), 

actief in de juwelenhandel, en met zetel te 2018 Antwerpen, xxx; 

 

- de echtgenote van de heer M. D. (…) is ook in orde met heel de sociale regelgeving (inschrijving 

mutualiteit). Deze dekking geldt uiteraard ook voor de heer M. D. (…) indien hem terug toegang zou 

worden verleend tot België en hij vervolgens zijn gezin zou kunnen vervoegen ; 

 

- dat heer M. D. (…), sedert de feiten waarvoor hij in 2004 en 2005 werd veroordeeld, dus sedert meer 

dan 10 jaar, zich aan geen strafbare feiten meer heeft schuldig gemaakt, noch in het buitenland (Israël), 

noch in België; 

 

- dat de heer M. D. (…) vanaf 2013 tot op heden in Israël heeft gewerkt in een bakkerij. In België zou hij 

echtgenote helpen bij de exploitatie van haar bedrijf. Hij zou er een inkomen hebben van circa 2.500,00 

Euro/maand (netto). 

…” 

 

Dat uit het voorgaande alleen maar kan worden afgeleid dat eerste verzoekende partij geen enkel 

gevaar meer vormt voor de openbare orde in België. 

 

Dat, gelet het verzoek tot opheffing of schorsing van het M.B. tot terugwijzing dd. 02.08.05 gebaseerd 

was op art. 46bis, de verwerende partij verplicht was om te formeel te motiveren waarom het verzoek op 

qrond van art. 46bis van de Vreemdelingenwet diende verworpen te worden (cfr. R.v. St., nr. 41.055, 12 

november 1992). 

 

Dat de verwerende partij door dit niet te doen, de op haar rustende formele motiveringsplicht heeft 

geschonden. 

 

Dat de formele motivering in casu uiteraard in functie van de door de verzoekende partijen aangehaalde 

rechtsgrond diende te gebeuren, nl. art 46bis van de Vreemdelingenwet. 

 

De rechtsleer is terzake duidelijk : 

“… 

Wel moet impliciet of expliciet blijken dat de argumentatie van de betrokkene in de besluitvorming werd 

betrokken en moet hieruit minstens impliciet kunnen worden afgeleid waarom de argumenten in het 

algemeen niet werden aanvaard. " 

(OPDEBEEK, I. en COOLSAET, A, Formele motivering van bestuurshandelingen. Die Keuren, Brugge, 

1999, p. 160). 

 

Dat het voorgaande niet blijkt uit de bestreden beslissing. 

 

2. Aangezien de verwerende partij in haar nota met opmerkingen nopens het voorgaande opwerpt dat 

de bestreden beslissing wel degelijk ten genoege naar recht zou zijn gemotiveerd, quod non. 

 

Dat art. 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen moeten 

worden omkleed. Uit het voorgaande dient te worden afgeleid dat de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen van toepassing is. 

 

De verzoekende partijen wensen nog eens te herhalen dat het verzoek tot schorsing of opheffing van 

het M.B. van terugwijzing van 2 augustus 2005 gebaseerd was op art. 46bis van de Vreemdelingenwet. 
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Verzoekers hebben in dit verzoek talrijke argumenten aangevoerd waaruit blijkt dat er, ten opzichte van 

het tijdstip waarop het M.B. van terugwijzing werd genomen, de omstandigheden die het besluit destijds 

rechtvaardigden gewijzigd waren :  

 

 “… 

- de heer M. D. (...) is op datum 07.06.2010 in het huwelijk getreden met mevrouw A.M. (…), van 

Belgische nationaliteit. Uit deze relatie werden er 2 kinderen geboren, nl. E.M. (…) (° 25.09.06) en N.D. 

(…) (° 05.09.11). 

 

Zijn echtgenote is met de kinderen ingeschreven in België, te 2018 Antwerpen, xxx (sedert augustus 

2015; tevoren xxx). 

 

Na zijn ontslag uit de gevangenis heeft de heer M. D. (…) in Israël gewoond. Zijn echtgenote heeft hem 

aldaar gevoegd waar ook het huwelijk tussen partijen voltrokken werd. De echtgenote van de heer M. D. 

(…) is echter met de kinderen naar België teruggekeerd gelet op de politieke en bijzonder onveilige 

situatie in Israël, alsook om familiale redenen daar een groot deel van de familie van mevrouw A. M. (…) 

in België verblijft.  

 

Het is uiteraard de bedoeling dat de heer M. D. (…) bij zijn echtgenote en de kinderen gaat inwonen 

zodat hij een vaste verblijfplaats heeft ; 

 

- de echtgenote van de heer M. D. (…), is zaakvoerster van een eigen bedrijf, de B. V.B.A. N.J. (…), 

actief in de juwelenhandel, en met zetel te 2018 Antwerpen, xxx; 

 

- de echtgenote van de heer M. D. (…) is ook in orde met heel de sociale regelgeving (inschrijving 

mutualiteit). Deze dekking geldt uiteraard ook voor de heer M. D. (…) indien hem terug toegang zou 

worden verleend tot België en hij vervolgens zijn gezin zou kunnen vervoegen ; 

 

- dat heer M. D. (…), sedert de feiten waarvoor hij in 2004 en 2005 werd veroordeeld, dus sedert meer 

dan 10 jaar, zich aan geen strafbare feiten meer heeft schuldig gemaakt, noch in het buitenland (Israël), 

noch in België; 

 

- dat de heer M. D. (…) vanaf 2013 tot op heden in Israël heeft gewerkt in een bakkerij. In België zou hij 

echtgenote helpen bij de exploitatie van haar bedrijf. Hij zou er een inkomen hebben van circa 2.500,00 

Euro/maand (netto). 

…” 

 

Geen enkele van deze gewijzigde omstandigheden werden in de bestreden beslissing besproken. Meer 

nog, ze werden zelfs niet eens betwist door de verwerende partij. 

 

Verzoekers hebben er aldus het raden naar waarom deze (toch aanzienlijk) gewijzigde omstandigheden 

niet werd weerhouden of niet afdoende waren om over te gaan tot de schorsing of opheffing van het 

M.B. van terugwijzing. 

 

Dat er, gelet het voorgaande, geen sprake is van een motivering die pertinent is en de bestreden 

beslissing draagt. Een motivering moet concreet en precies zijn, toegespitst op de concrete situatie 

(OPDEBEEK, I. en COOLSAET, A., 'Formele motivering van bestuurshandelingen', in Administratieve 

Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1999, nr. 191).  

 

Op geen enkele wijze wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd waarom niet het bepaalde in art. 

46bis van de Vreemdelingenwet werd voldaan. In de bestreden beslissing werd niet, zoals de 

verwerende partij, nu in haar nota met opmerkingen doet, gemotiveerd waarom er geen sprake is van 

gewijzigde omstandigheden. 

 

Dat, gelet het voorgaande, dit middel ernstig en gegrond is.” 

 

4.2. In een vierde middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van artikel 46bis van de 

vreemdelingenwet.  

 

In haar synthesememorie licht de verzoekende partij haar vierde middel toe als volgt: 
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“Aangezien verzoekende partijen in hun verzoek tot opheffing of schorsing van het M.B. tot terugwijzing 

dd. 02.08.05 (stuk nr. 2) expliciet gebaseerd hadden op art. 46bis zijnde de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en aldus, 

conform het genoemde art. 46bis gewezen hebben op de gewijzigde materiële omstandigheden in 

hoofde van beide verzoekende partijen, vergeleken met deze op het ogenblik van het M.B. dd. 02.08.05: 

- de heer M. D. (…) is op datum 07.06.2010 in het huwelijk getreden met mevrouw A.M. (…), van 

Belgische nationaliteit. Uit deze relatie werden er 2 kinderen geboren, ni. E.M. (…) (° 25.09.06) en N.D. 

(…) (° 05.09.11). 

Zijn echtgenote is met de kinderen ingeschreven in België, te 2018 Antwerpen, xxx (sedert augustus 

2015; tevoren xxx). 

Na zijn ontslag uit de gevangenis heeft de heer M. D. (…) in Israël gewoond. Zijn echtgenote heeft hem 

aldaar gevoegd waar ook het huwelijk tussen partijen voltrokken werd. De echtgenote van de heer M. D. 

(…) is echter met de kinderen naar België teruggekeerd gelet op de politieke en bijzonder onveilige 

situatie in Israël, alsook om familiale redenen daar een groot deel van de familie van mevrouw A.M. (…) 

in België verblijft. 

Het is uiteraard de bedoeling dat de heer M.D. (…) bij zijn echtgenote en de kinderen gaat 

inwonen zodat hij een vaste verblijfplaats heeft ; 

- de echtgenote van de heer M.D. (…), is zaakvoerster van een eigen bedrijf, de B.V.B.A. 

N.J. (…), actief in de juwelenhandel, en met zetel te 2018 Antwerpen, xxx; 

- de echtgenote van de heer M.D. (…) is ook in orde met heel de sociale regelgeving (inschrijving 

mutualiteit). Deze dekking geldt uiteraard ook voor de heer M. D. (…) indien hem terug toegang zou 

worden verleend tot België en hij vervolgens zijn gezin zou kunnen vervoegen ; 

- dat heer M. D. (…), sedert de feiten waarvoor hij in 2004 en 2005 werd veroordeeld, dus sedert meer 

dan 10 jaar, zich aan geen strafbare feiten meer heeft schuldig gemaakt, noch in het buitenland (Israël), 

noch in België; 

- dat de heer M. D. (…)  vanaf 2013 tot op heden in Israël heeft gewerkt in een bakkerij. In België zou hij 

echtgenote helpen bij de exploitatie van haar bedrijf. Hij zou er een inkomen hebben van circa 2.500,00 

Euro/maand (netto). 

Dat uit het voorgaande alleen maar kan worden afgeleid dat eerste verzoekende partij geen enkel 

gevaar meer vormt voor de openbare orde in België. 

Dat de verwerende partij het voorgaande op geenerlei wijze weerlegd, of zelfs maar betwist heeft in de 

bestreden beslissing. 

Ook in zijn nota met opmerkingen weet de verwerende partij het voorgaande niet te weerleggen. 

Dat, gelet het voorgaande, dit middel ernstig en gegrond is.” 

 

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

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 

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

beslissing.   

 

4.4. De verzoekende partij heeft een aanvraag ingediend op basis van artikel 46bis van de 

vreemdelingenwet. 

 

Voormeld artikel luidt als volgt: 

 

“De burger van de Unie of zijn familieleden, bedoeld in artikel 40bis, § 2, kunnen ten vroegste na een 

periode van twee jaar nadat het koninklijk besluit tot uitzetting of het ministerieel besluit tot terugwijzing 

werd uitgevoerd, onder aanvoering van argumenten om te bewijzen dat er een wijziging in materiële zin 

is opgetreden in de omstandigheden die het besluit destijds rechtvaardigden, bij de gemachtigde van de 

minister een aanvraag indienen tot schorsing of opheffing van het betrokken besluit.” 

 

De gemachtigde van de minister c.q. staatssecretaris dient dus na te gaan of de aangevoerde 

argumenten kunnen aantonen dat er een wijziging in materiële zin is opgetreden in de omstandigheden 

die het besluit destijds rechtvaardigden. 
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4.5. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat het ministerieel besluit tot terugwijzing van 2 

augustus 2005 destijds werd gerechtvaardigd doordat de verzoekende partij door haar persoonlijk 

gedrag de openbare orde heeft geschaad en dat het winstgevende karakter van de misdadige 

bedrijvigheid van de verzoekende partij een ernstig en actueel risico aantoont van een nieuwe 

schending op de openbare orde.  

 

4.6. In haar aanvraag van 26 september 2016 tot schorsing of opheffing van het ministerieel besluit tot 

terugwijzing van 2 augustus 2005, stelt de verzoekende partij wat volgt:  

 

“Geachte Minister, 

 

In de bovengenoemde zaak treed ik op als raadsman van de heer M.D. (…), van Israëlische 

nationaliteit, thans verblijvende te Israël, xxx, en zijn echtgenote, mevrouw A.M. (…), thans verblijvende 

te België, xxx. Beide partijen doen keuze van woonplaats op mijn kantoor.  

 

De heer M. D. (…) maakt, ingevolge 2 strafrechtelijke veroordelingen tot een gevangenisstraf van 4 jaar 

in 2004 en 2005, het voorwerp uit van een M.B. van terugwijzing van 02.08.2005, dat aan hem werd 

betekend op datum van 10.08.2005, dat in voege is getreden op datum van zijn invrijheidsstellng op 

21.10.2009, en waarbij hem de toegang tot het Rijk verboden wordt voor een periode van 10 jaar, 

wegens ernstige schending van de openbare orde.  

 

Dit inreisverbod neemt een einde op datum van 20.10.2019.  

 

De heer M. D. (…) en zijn echtgenote wensen nu, conform art. 46bis van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen, bij wege van dit schrijven om een schorsing of opheffing van dit M.B. van terugwijzing te 

verzoeken.  

 

Dat heel de materiële situatie van de heer M. D. (…) aanzienlijk gewijzigd is waardoor er zeker geen 

sprake meer kan zijn van een gevaar voor de openbare orde indien aan de heer M. D. (…) opnieuw 

toegang wordt verleend tot België :  

 

- de heer M. D. (…) is op datum 07.06.2010 in het huwelijk getreden met mevrouw A.M. (…), van 

Belgische nationaliteit. Uit deze relatie werden er 2 kinderen geboren, nl. E.M. (…) (° 25.09.06) en N.D. 

(…)(° 05.09.11). 

 

Zijn echtgenote is met de kinderen ingeschreven in België, te xxx (sedert augustus 2015; tevoren xxx). 

 

Na zijn ontslag uit de gevangenis heeft de heer M. D. (…) in Israël gewoond. Zijn echtgenote heeft hem 

aldaar gevoegd waar ook het huwelijk tussen partijen voltrokken werd. De echtgenote van de heer M. . 

(…)r is echter met de kinderen naar België teruggekeerd gelet op de politieke en bijzonder onveilige 

situatie in Israël, alsook om familiale redenen daar een groot deel van de familie van mevrouw A.M. (…) 

in België verblijft.  

 

Het is uiteraard de bedoeling dat de heer M. D. (…) bij zijn echtgenote en de kinderen gaat inwonen 

zodat hij een vaste verblijfplaats heeft ; 

 

- de echtgenote van de heer M. D. (…), is zaakvoerster van een eigen bedrijf, de B. V.B.A. N.J. (…), 

actief in de juwelenhandel, en met zetel te xxx; 

 

- de echtgenote van de heer M. D. (…) is ook in orde met heel de sociale regelgeving (inschrijving 

mutualiteit). Deze dekking geldt uiteraard ook voor de heer M. D. (…) indien hem terug toegang zou 

worden verleend tot België en hij vervolgens zijn gezin zou kunnen vervoegen ; 

 

- dat heer M. D. (…), sedert de feiten waarvoor hij in 2004 en 2005 werd veroordeeld, dus sedert meer 

dan 10 jaar, zich aan geen strafbare feiten meer heeft schuldig gemaakt, noch in het buitenland (Israël), 

noch in België; 

 

- dat de heer M. D. (…) vanaf 2013 tot op heden in Israël heeft gewerkt in een bakkerij. In België zou hij 

echtgenote helpen bij de exploitatie van haar bedrijf. Hij zou er een inkomen hebben van circa 2.500,00 

Euro/maand (netto). 
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Uit al het voorgaande kan alleen maar worden afgeleid dat de heer M. D. (…) geen gevaar meer vormt 

voor de openbare orde in België. 

 

Conform art. 8.1. van het EVRM heeft eenieder recht op eerbiediging van zijn gezinsleven. Hiervan kan 

de overheid afwijken ter bescherming van de openbare orde. Maar tevoren werd reeds op uitvoerige 

wijze aangetoond dat de heer M. D. (…) geen gevaar meer vormt voor de openbare orde. Niet alleen is 

de heer M. D. (…) getrouwd, maar zijn er 2 kinderen van 10 en 5 jaar die hun vader nodig hebben. Er 

kan geen twijfel over bestaan dat er een voldoende hechte band bestaat tussen de heer M. D. (…), zijn 

echtgenote en hun 2 gemeenschappelijke kinderen. Met hun belangen dient ook rekening te worden 

gehouden bij het verzoek tot tot schorsing of opheffing van dit M.B. van terugwijzing dd. 02.08.05. 

 

Het Europees Hof voor de rechten van de mens ( cfr. : Hof Mensenrechten, Boultif v. Switzerland, arrest 

van 2 augustus 2001, NJCM-Bulletin, 2002, vol. 27, nr. 5, 616-630) in oordeelde in het verleden reeds 

dat er sprake i/i/as van een schending van art. 8 EVRM door uitzetting van een met een Zwitserse 

gehuwde man met legaal verblijf na het plegen van een misdrijf. In deze zaak werd ook rekening 

gehouden met het belang van de echtgenote om niet naar het land van de (uitgezette) echtgenoot te 

moeten reizen teneinde het gezinsleven te kunnen verder zetten. De feiten zijn in dit dossier identiek. 

Gelet de vele gewelddadige aanslagen in Israël en de zeer gespannen politieke situatie vreest de 

echtgenote van de heer M. D. (…) voor de veiligheid van haar kinderen (en van haar zelf) en durft zij 

aldus niet meer naar daar te gaan teneinde het gezinsleven met de heer M. D. (…) in Israël verder te 

zetten.  

 

In het genoemde arrest (Boultif v. Switzerland) heeft het Europees Hof voor de rechten van de mens, 

net zoals in andere zaken (o.m. Hof Mensenrechten, Sen v. Netherlands, arrest van 21 december 2001, 

NJCM-Bulletin, 2002, vol. 27, nr. 5, 616-630), meer belang gehecht aan de belangen van de andere 

gezinsleden die door de uitzetting van een gezinslid geraakt werden.  

 

Dat er dan ook geen redenen zijn die zich verzetten tegen het verzoek van de heer M. D. (…) en 

mevrouw A.M. (…) conform art. 46bis, tot schorsing of opheffing van dit M.B. van terugwijzing dd. 

02.08.05. 

 

In bijlage vind u de nodige stavingsstukken, incl. inventaris.” 

 

4.7. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing geen motieven bevat waarom de door de 

verzoekende partij opgegeven omstandigheden, onder meer het huwelijk met een Belgische onderdane 

in Israël en de twee kinderen die uit de relatie werden geboren, het terugkeren van de echtgenote en de 

twee kinderen naar België gelet op de politieke en onveilige situatie in Israël en omwille van familiale 

redenen, de bedoeling terug in te wonen bij haar vrouw en kinderen, het feit dat haar echtgenote 

zaakvoerster is van een eigen bedrijf in België, het feit dat zij zich sedert de feiten waarvoor zij 

veroordeeld werd in 2004 en 2005, aldus sedert meer dan 10 jaar, aan geen strafbare feiten meer heeft 

schuldig gemaakt en dat zij vanaf 2013 tot heden in Israël werkte in een bakkerij en in België haar 

echtgenote zou helpen met de exploitatie van haar bedrijf – waarbij de verzoekende partij er op wijst dat 

hieruit afgeleid kan worden dat zij geen gevaar meer is voor de openbare orde – niet kunnen aantonen 

dat er een wijziging in materiële zin is opgetreden in de omstandigheden die het besluit destijds 

rechtvaardigden. De bestreden beslissing beperkt zich tot de vaststelling dat de verzoekende partij 

voorwerp uitmaakt van een ministerieel besluit tot terugwijzing dat in voege is getreden bij haar 

invrijheidsstelling op 21 oktober 2009 en dit wegens ernstige schending van de openbare orde, dat zij op 

7 november 2009 werd gerepatrieerd en op 17 mei 2016 een visumaanvraag indiende met het oog op 

gezinshereniging met haar echtgenote, dat deze aanvraag geweigerd werd en de verzoekende partij, 

ondanks deze weigering, toch clandestien het Schengengrondgebied binnenkwam, dat het ministerieel 

besluit niet werd opgeheven of opgeschort, dat de verzoekende partij op 7 juli 2016 werd gearresteerd 

en weerhouden door de verwerende partij met het oog op een effectieve verwijdering, die plaatsvond op 

14 juli 2016 naar Israël, dat de verzoekende partij de reglementering niet respecteert en het ministerieel 

besluit behouden blijft. In de bestreden beslissing wordt er wel nog op gewezen dat de verzoekende 

partij na afloop van het ministerieel besluit een visumaanvraag kan indienen bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire post in het buitenland om eventueel op een legale wijze terug te keren naar 

België mits zij voldoet aan de opgelegde voorwaarden. Uit voormelde motieven blijkt echter niet, het 

weze herhaald, waarom de door de verzoekende partij opgegeven omstandigheden niet kunnen 

aantonen dat er een wijziging in materiële zin is opgetreden in de omstandigheden die het besluit 

destijds rechtvaardigden. 
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4.8. Waar de verwerende partij in haar nota met opmerkingen stelt dat de gemachtigde uit het 

administratief dossier kon afleiden dat, ondanks het weigeren van de visumaanvraag, de verzoekende 

partij op 7 juli 2016 geïntercepteerd werd door de politie en dit gedrag wijst op het feit dat de 

verzoekende partij nog steeds niet van plan is de reglementeringen te respecteren en aantoont dat er 

geen gewijzigde materiële omstandigheden aan de orde zijn, zoals de gemachtigde terecht heeft 

gemotiveerd, gaat zij er aan voorbij dat de omstandigheden die het besluit destijds rechtvaardigden 

omstandigheden van openbare orde betroffen en geenszins de omstandigheid dat de verzoekende partij 

de verblijfsreglementering niet respecteerde. Uit haar aanvraag blijkt dat de verzoekende partij allerlei 

argumenten aanvoerde om te bewijzen dat er een wijziging in materiële zin is opgetreden in de 

omstandigheden die het besluit destijds rechtvaardigden, namelijk een ernstige schending van de 

openbare orde waarbij het winstgevende karakter van de misdadige bedrijvigheid een ernstig en actueel 

risico aantoont voor een nieuwe schending van de openbare orde. De Raad kan enkel vaststellen dat de 

verwerende partij in de bestreden beslissing geenszins heeft gemotiveerd waarom de door de 

verzoekende partij aangevoerde omstandigheden niet kunnen aantonen dat er een wijziging in materiële 

zin is opgetreden in de omstandigheden die het besluit destijds rechtvaardigen, namelijk een ernstige 

schending van de openbare orde waarbij het winstgevende karakter van de misdadige bedrijvigheid een 

ernstig en actueel risico aantoont voor een nieuwe schending van de openbare orde. Het motief dat de 

verzoekende partij na afloop van het ministerieel besluit een visumaanvraag kan indienen om eventueel 

op een legale wijze terug te keren naar België, volstaat niet, daar de verzoekende partij, ingevolge 

artikel 46bis van de vreemdelingenwet, geen argumenten moet aanvoeren die aantonen dat een 

terugkeer naar België heden noodzakelijk is, doch wel argumenten om te bewijzen dat er een wijziging 

in materiële zin is opgetreden in de omstandigheden die het besluit destijds rechtvaardigden Hieruit kan 

dan ook afgeleid worden dat indien bewezen wordt, onder aanvoering van argumenten, dat er een 

wijziging in materiële zin is opgetreden in de omstandigheden die het besluit destijds rechtvaardigden, 

de gemachtigde een ministerieel besluit tot terugwijzing kan schorsen of opheffen.  

 

Bovendien, zelfs indien zou kunnen worden gesteld dat de verwerende partij terecht kon stellen dat het 

gedrag van de verzoekende partij wijst op het feit dat zij nog steeds niet van plan is de reglementering te 

respecteren en aantoont dat er geen gewijzigde materiële omstandigheden aan de orde zijn, kan de 

verwerende partij niet dienstig aanvoeren dat de door de verzoekende partij aangevoerde elementen, 

die vooral betrekking hebben op haar echtgenote en gezin en werkgelegenheid, hieraan geen afbreuk 

doen – motief dat evenmin in de bestreden beslissing kan gelezen worden –, zonder de reden te 

vermelden waarom deze aangevoerde elementen, niettegenstaande het niet respecteren van de 

reglementering, niet kunnen aantonen dat er een wijziging in materiële zin is opgetreden in de 

omstandigheden die het besluit destijds rechtvaardigden, namelijk een ernstige schending van de 

openbare orde waarbij het winstgevende karakter van de misdadige bedrijvigheid een ernstig en actueel 

risico aantoont voor een nieuwe schending van de openbare orde. 

 

4.9. Een schending van de formele motiveringsplicht en artikel 46bis van de vreemdelingenwet wordt 

aannemelijk gemaakt.  

 

Het eerste en het vierde middel zijn in de aangegeven mate gegrond en leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing.  

 

4.10. Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen van het middel en van de andere 

middelen niet tot een ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 

december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

5. Kosten 

 

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

verzoekende partij en de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 18 oktober 2016 tot weigering van de opheffing van het Ministerieel Besluit van 

terugwijzing van 2 augustus 2005 wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van de tweede verzoekende partij en 

van de verwerende partij, elk voor de helft. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes juni tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


