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 nr. 190 076 van 26 juli 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 Ghanese nationaliteit te zijn, op 16 maart 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 25 januari 2017 tot 

intrekking van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 14ter). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 mei 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 mei 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. BELDERBOSCH, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

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

 

Op 22 januari 2014 vraagt de verzoekende partij een visum lang verblijf, type D, aan op grond 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Op 18 juni 2014 beslist de verwerende partij tot afgifte van een visum lang verblijf. 

 

Op 4 november 2014 wordt de verzoekende partij in het bezit gesteld van een A-kaart. 

 

De toelating tot verblijf wordt jaarlijks verlengd tot 22 oktober 2016.  
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Op 25 januari 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

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

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 14ter). Dit is de bestreden beslissing, die als volgt 

gemotiveerd is: 

 

“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: 

 

Naam: F. [...] 

Voorna(a)m(en): H. […] 

Nationaliteit: Ghana 

Geboortedatum: 04.08.1976 

Geboorteplaats: K. […] 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te: (…) 

 

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: 

 

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 hij beschikt over stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen zoals bepaald in artikel, §5 van de wet van 15.12.1980 om in zijn 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. 

 

De A-kaart van betrokkene vervalt op 22.10.2016. 12.10.2016 vraagt de gemeente in naam van 

betrokkene een verlenging van haar verblijfskaart en legt volgende stukken voor: 

werkloosheidsuitkering van referentiepersoon startende van december 2015 tot en met augustus 2016, 

waaruit blijkt dat de referentiepersoon elke maand een bepaald bedrag ontvangt, gemiddeld over deze 9 

maand gezien, gaat dit over 971,92 euro per maand. Een aantal interimcontracten (voornamelijk 

dagcontracten) met bijhorende loonfiches op naam van de referentiepersoon werden onze diensten over 

gemaakt. 

 

Om samen te vatten uit onze gegevens blijkt dat dit over 6 dagen in oktober 2015, 5 dagen in november 

2015, 5 dagen in december 2015,9 dagen in december 2015, geen loonfiches of aangeleverde 

documenten van januari 2016 tot en met midden juli 2016,7 dagen in tweede helft van juli, 15dagen in 

augustus, 11 dagen in september en 18 gewerkte dagen in oktober gaat. De voorgelegde loonfiches zijn 

noch stabiel, noch regelmatig, noch toereikend. Volgens art. 10 §5 tweede lid 3° worden de 

wachtuikering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt. Vorig jaar was er ook sprake dat er ongeveer zes maand geen 

loonfiches of sollicitaties over gemaakt werden en zij werkloosheidsuitkering genieten, maar betrokkene 

kreeg een waarschuwing voor de volgende verlenging van de A-kaart. Zij kregen het voordeel van de 

twijfel toen. Betrokkene en referentiepersoon zijn op de hoogte en kiezen ervoor om niet in orde te zijn. 

Zij leggen namelijk geen bewijsstukken voor actief te zoeken naar werk. 

 

Betrokkene ondertekende op 29.11.2016 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 
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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: 

 

* Dagcontracten (ook recente van eind 2016) en werkloosheidsuitkering; dit onderdeel is reeds 

besproken en betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden van art.10 van de vreemdelingenwet 

*Lessen Nederlands voor betrokkene, van 2015 en 2016, en cursus maatschappelijke oriëntatie 

(werkjaar 2015-2016). aangezien het volgen van deze cursussen 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, dit zegt niets over betrokkene zelf en haar integratie in België 

* Arbeidskaart C van betrokkene afgeleverd op 22.12.2016, momenteel geen gegevens bekend dat 

betrokkene zelf werkt, bovendien is deze kaartpas van een paar maand na het vervallen van haar A-

kaart en het versturen van documenten dat betrokkene niet in orde is 

* attest niet ten laste OCMW betrokkene opgesteld op 27.12.2016 Betrokkene wordt gerekend als 

persoon ten laste van vervoegde vreemdeling, dit wil niets meer zeggen over de huidige situatie 

*Gezinssamenstelling op 29.12.2016 betrokkene is ingeschreven op 24.09.2014 op vermeld adres, zij 

hebben vier gemeenschappelijke kinderen, de oudste drie kinderen (E. geboren op 29.04.1998, H. F. op 

11.10.2001 en P. B. op 20.09.2004) zijn vermeld op adres op 29.10.2012, het jongste kind is geboren in 

Antwerpen. Dit bewijst dat ze een duurzame relatie hebben, wat niet betwist werd, evenwel is het 

belangrijk om hierbij te vermelden dat de referentiepersoon in het rijksregister getrouwd staat met 

iemand anders dan betrokkene in 1991 en zij pas gescheiden staan in 2009. deze persoon is intussen 

een Belgische onderdaan sinds 2005. Hij heeft drie kinderen met betrokkene (volgens rijksregister), 

terwijl hij met iemand anders getrouwd is. In 2006 komt hij zich hier vestigen met de echtgenoot die 

intussen Belg is, hij woont al op andres in 2007. Zo bekomt hij een verblijfskaart in België (onderzoek 

lopende hierover). De kinderen zijn pas in 2012 ingeschreven (in V.R. op datum van 24.08.2012). 

 

Aangezien betrokkene pas recentelijk in België gevestigd is (in het vreemdelingenregister opgenomen 

op 24.09.2014), is het ondenkbaar dat er geen banden meer zijn met land van herkomst. Er zijn verder 

geen bezwarende documenten overgemaakt die het tegendeel beweren. Medisch zijn er ook geen 

bezwaren aanwezig die een terugkeer in de weg staan.  

Referentiepersoon heeft al een onbeperkt verblijf sinds 2006. Het feit dat mevrouw hier een echtgenoot 

en kinderen heeft, is geen reden om betrokkene te ontslaan van de verplichting om te voldoen aan de 

voorwaarden voor het verlengen van de verblijfskaart. Dit garandeert op zich niet het verblijfsrecht. De 

vervoegde vreemdeling doet geen inspanning om actief werk te zoeken, hij legt bijvoorbeeld geen 

sollicitaties voor, alleen een beperkt aantal dagcontracten of weekcontracten en dit voor ongeveer een 

half j aar. 

 

Indien mevrouw en de echtgenoot er tijdens haar afwezigheid voor zorgen dat er aan de wettelijke 

voorwaarden wordt voldaan, kan mevrouw een visum verkrijgen. In 2014 kon de referentiepersoon 

loonfiches voorleggen voor de aanvraag van het visum. Opvallend bij binnenkomst is dat dit nu al twee 

jaar niet in orde is, en daarnaast ook niet actief naar werk gezocht wordt. 

Het hoger belang van het kind en het gezin (artikel 74/13 vreemdelingenwet) wordt niet geschaad door 

een tijdelijke afwezigheid van één ouder. De echtgenoot kan tijdelijk instaan voor de opvang van het 

kind. De oudste kinderen zijn hier al een aantal jaar zonder moeder. De referentiepersoon heeft toen 

ook oplossingen gevonden naar opvang en dergelijke toe. Het jongste kind is niet schoolplichtig en kan 

eventueel meegaan met de moeder. 

Mevrouw kan tijdens haar afwezigheid contact houden met het gezin en bijdragen tot de opvoeding van 

het kind. 

 

Er zijn geen aanwijzingen dat er verder bijzondere omstandigheden zijn (gezondheid van de kinderen, 

andere,...) die de permanente aanwezigheid van de moeder vereisen. Tevens kan mevrouw, indien zij 

dit verkiest, haar kinderen tijdelijk meenemen tijdens schoolvakanties. De aard en de hechtheid van de 

gezinsband wegen niet op tegen het niet voldoen aan de voorwaarde van de bestaansmiddelen, 

aangezien zij bewust kiezen om niet te voldoen aan de voorwaarden voor een verlenging beschreven 

onder art. 10 van de vreemdelingenwet. Indien de referentiepersoon zich inspant om te voldoen aan de 

wettelijke voorwaarden zoals niet ten laste van de openbare overheden zijn of allerminst actief zoeken 

naar werk, kunnen zij een visum gezinshereniging aanvragen. 

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.” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van 

de Vreemdelingenwet, van het redelijkheidsbeginsel, van het proportionaliteitsbeginsel en 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 de wet van 13 mei 1955 

(hierna: het EVRM). 

 

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

 

“Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt wat volgt : 

 

"De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed (…)" 

 

Aan artikel 62 Vreemdelingenwet is slechts voldaan wanneer de motivering van de administratieve 

beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St., n° 43.522, 29 juni 1993, R.A.C.E., 1993), en meer 

bepaald passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St., n° 53.583, 7 juni 1995, REV.DR.ETR. 1995, 326), of 

nog duidelijk, nauwkeurig en ter zake dienend (R.v.St., n° 42.199, 8 maart 1993, R.A.C.E., 1993). 

 

Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepalen het volgende : 

 

Art. 2 : De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in art. 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

 

Art. 3 : De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden 

die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. 

 

De motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur vereist dat de motivering van een 

bestuurshandeling die een aanvraag verwerpt volledig, precies en relevant is (R.v.St., n° 55.056, 7 

september 1995, REV.DR.ETR. 1996, 249). 

 

“Het redelijkheidsbeginsel staat nauw in verband met de discretionaire bevoegdheid, d.w.z. de 

beoordelingsvrijheid van het bestuur, bij het beoordelen over wat in het algemeen belang moet 

gebeuren, waarbij de afweging van de in aanmerking komende belangen in alle redelijkheid moet 

plaatsvinden. 

De beoordelingsvrijheid van het bestuur heeft echter de redelijkheid als grens” (W. LAMBRECHTS : 

“Geschillen van bestuur”, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1984, p. 52). 

 

Artikel 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden bepaalt : 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht dan zover 

bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van ’s lands 

veiligheid, de openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen”. 

 

Verzoekster meent dat bovenvermelde rechtsregels door de Dienst Vreemdelingenzaken in casu 

werden geschonden. 

 

De motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken lijkt verzoekster niet afdoende. 

 

De bestreden beslissing verwijst naar het gevoerde onderzoek betreffende de voorwaarden bepaald in 

artikel 11 §2 voorlaatste lid van de wet van 15.12.1980, met name het onderzoek van de aard en 

hechtheid van de gezinsband, de duur van het verblijf in het Rijk, familiebanden of culturele of sociale 
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banden met het land van herkomst, en motiveert de intrekking van het verblijf in dit kader dan onder 

meer als volgt : 

 

“Aangezien betrokkene pas recentelijk in België gevestigd is (in het vreemdelingenregister opgenomen 

op 24.09.2014), is het ondenkbaar dat er geen banden meer zijn met land van herkomst… 

Indien mevrouw en de echtgenoot er tijdens haar afwezigheid voor zorgen dat er aan de wettelijke 

voorwaarden wordt voldaan, kan mevrouw een visum verkrijgen… 

Het hoger belang van het kind en het gezin (artikel 74/13 vreemdelingenwet) wordt niet geschaad door 

een tijdelijke afwezigheid van één ouder. De echtgenoot kan tijdelijk instaan voor de opvang van het 

kind. De oudste kinderen zijn hier al een aantal jaar zonder moeder. De referentiepersoon heeft toen 

ook oplossingen gevonden naar opvang en dergelijke toe. Het jongste kind is niet schoolplichtig en kan 

eventueel meegaan met de moeder. 

Mevrouw kan tijdens haar afwezigheid contact houden met het gezin en bijdragen tot de opvoeding van 

het kind. 

Er zijn geen aanwijzingen dat er verder bijzondere omstandigheden zijn (gezondheid van de kinderen, 

andere,…) die de permanente aanwezigheid van de moeder vereisen. Tevens kan mevrouw, indien zij 

dit verkiest, haar kinderen tijdelijk meenemen tijdens schoolvakanties…” 

 

Deze motivering gaat er aan voorbij dat verzoekster na jaren scheiding haar drie oudste kinderen 

eindelijk heeft teruggezien, en dat een nieuwe langdurige scheiding bij haar terugkeer naar haar land 

van herkomst de vervreemding tussen verzoekster en haar kinderen verder in de hand werkt. 

 

De bestreden beslissing suggereert dat verzoekster en haar echtgenoot zich eenvoudigweg moeten in 

orde stellen met de Belgische wetgeving inzake bestaansmiddelen, en dat dan aansluitend een visum 

gezinshereniging kan aangevraagd worden, terwijl alles er op wijst dat de afwezigheid van verzoekster 

immers langdurig zal zijn. 

 

De wet vereist stabiele, toereikende en regelmatige inkomsten, zodat het lange tijd in beslag zal nemen 

vooraleer kan bewezen worden dat de inkomsten van de echtgenoot van verzoekster stabiel en 

regelmatig zijn. 

 

Regelmaat en stabiliteit kunnen immers slechts na verloop van tijd bewezen worden. 

 

De echtgenoot van verzoekster zal trouwens grotere moeilijkheden ondervinden om een stabiele 

betrekking te vinden ingeval hij alleen dient in te staan voor de opvang en de opvoeding van zijn drie 

oudste schoolplichtige kinderen. 

 

Het feit dat hij in het verleden daarvoor een oplossing heeft gevonden neemt dit obstakel voor de 

toekomst niet weg, zeker niet wanneer hij ook nog voor zijn jongste kind moet instaan. 

 

Het feit dat het jongste kind kan meegaan met de moeder houdt alleszins in dat de vader zijn kind voor 

lange tijd, eventueel zelfs definitief, niet zal zien, wat gezien de jonge leeftijd van het kind een grotere 

vervreemding met zich meebrengt in vergelijking met oudere kinderen die zich tenminste de andere 

ouder nog kunnen herinneren. 

 

Dat verzoekster haar kinderen tijdelijk kan meenemen tijdens schoolvakanties is onrealistisch, gelet op 

de kostprijs van intercontinentale vliegreizen voor vier of vijf personen. 

Het feit dat volgens de motivering van de bestreden beslissing al deze elementen niet opwegen tegen 

het niet voldoen aan de voorwaarde van de bestaansmiddelen, maakt dat het redelijkheids- of 

proportionaliteitsbeginsel wordt geschonden, temeer omdat verzoekster door het neergelegde OCMW-

attest aantoont dat zij niet ten laste is van de overheid en anderzijds de bestreden beslissing de 

duurzaamheid van de relatie niet betwist. 

 

De motivering van de bestreden beslissing is om dezelfde reden niet afdoende. 

 

Tenslotte vormt verzoekster in geen enkel opzicht een gevaar voor ’s lands veiligheid, de openbare 

veiligheid, de bescherming van de openbare orde, de gezondheid, de goede zeden of de bescherming 

van de rechten en vrijheden van anderen, brengt zij het economisch welzijn van het land niet in gevaar 

(gezien zij niet ten laste is van overheden) en heeft zij geen strafbare feiten begaan, noch dreigt zij er te 

begaan, zodat inmenging van het openbaar gezag in het gezinsleven van verzoekster niet toegestaan 
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is, en de bestreden beslissing derhalve artikel 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden schendt.”  

 

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

bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, 

hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 

hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 

recht hem verschaft. Ze 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. De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief 

aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt 

verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 11, §2, van de Vreemdelingenwet en naar het 

feit dat referentiepersoon niet over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen beschikt en 

dat hij ook een werkloosheidsuitekering heeft, maar niet aantoont dat hij actief naar werk zoekt. Voorts 

motiveert de verwerende partij omtrent de aard en de gehechtheid van de gezinsbanden en de duur van 

het verblijf in het Rijk alsmede over de banden met Ghana. Ook het bevel om het grondgebied te 

verlaten bevat een juridische grondslag, met name artikel 7, eerste lid 2°, van de Vreemdelingenwet als 

een feitelijke grondslag: het legaal verblijf van de verzoekende partij is verstreken. Ook bevat het 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten een motivering in het licht van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet.  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij. 

 

De verzoekende partij voert voorts de schending aan van artikel 8 van het EVRM.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

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

 

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 louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. 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. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) oefent slechts een wettigheidscontrole uit 

op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad na of de verwerende partij alle relevante feiten en 

omstandigheden in haar belangenafweging heeft betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende 

partij zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een 
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"fair balance" tussen enerzijds het belang van een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en 

gezins-/ privéleven hier te lande en anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving bij 

het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of gezinsleven, veronderstelt het bestaan 

van een privé- en/of gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het EVRM. Dit privé- 

en/of gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of gezinsleven door het nemen van de bestreden 

beslissing. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat het bestaan van een privé/gezinsleven dat beschermenswaardig is 

onder artikel 8 van het EVRM, niet wordt betwist. 

 

Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken is of er sprake is van een schending van het recht op 

eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven.  

 

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

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er 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 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). 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; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben 

het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun 

verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-

onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De Staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden 

voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM.  

 

Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet onderzocht worden in het licht van de vraag of de vreemdeling 

voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, dan wel of het gaat om 

een weigering van een voortgezet verblijf. 

 

In casu betreft het een situatie van weigering van een voortgezet verblijf. Hierbij aanvaardt het EHRM 

dat er een inmenging  is in het privé- en/of familie- en gezinsleven en 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 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 (legaliteit), ze geïnspireerd is door een of meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM vermelde legitieme doelen (legitimiteit) en voor zover ze noodzakelijk is in een 

democratische samenleving om ze te bereiken (proportionaliteit). Staten beschikken over een zekere 

beoordelingsmarge wat betreft de noodzaak aan inmenging. 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 op het recht op respect van het privé- en/of familie- en 

gezinsleven (EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland 

(GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, Sarközi en 

Mahran/Oostenrijk, § 62). Dit wordt onderzocht aan de hand van ‘fair balance’-toets, waarbij wordt 

nagegaan of een redelijke afweging werd gemaakt tussen de belangen van het individu en de belangen 
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van de samenleving (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 23 juni 2008, 

Maslov/Oostenrijk (GK), § 76). 

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 

door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Deze procedurele vuistregel is volgens het EHRM 

tevens van toepassing zowel op situaties waar sprake is van een weigering van voortgezet verblijf 

(EHRM 11 juli 2000, Ciliz/Nederland, § 66). Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten en schenden 

artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige wijze een redelijke belangenafweging te maken 

(EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

In voorkomend geval wordt de bestreden beslissing genomen krachtens de wet van 15 december 1980, 

waarvan de bepalingen dienen beschouwd te worden als zijnde maatregelen die, binnen een 

democratische samenleving, nodig zijn om de toegang en het verblijf van niet-nationale onderdanen op 

het nationale grondgebied te controleren. In casu vormt artikel 11 van de Vreemdelingenwet de 

juridische grondslag, daar de bestreden beslissing op deze bepaling is gestoeld. Deze bepaling luidt als 

volgt:  

 

“§ 2 

De minister of zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die op grond van artikel 10 toegelaten 

werd tot een verblijf in het Rijk in een van de volgende gevallen niet meer het recht heeft om in het Rijk 

te verblijven: 

1° de vreemdeling voldoet niet meer aan een van de in artikel 10 bepaalde voorwaarden; 

2° de vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd werd, onderhouden niet of niet meer een werkelijk 

huwelijks- of gezinsleven; 

3° de vreemdeling, die toegelaten werd tot een verblijf in het Rijk in de hoedanigheid van geregistreerde 

partner op grond van artikel 10, § 1, 4° of 5°, of de vreemdeling die vervoegd werd, is in het huwelijk 

getreden of heeft een wettelijk geregistreerd partnerschap met een andere persoon; 

4° de vreemdeling of de persoon die hij vervoegt, heeft valse of misleidende informatie of valse of 

vervalste documenten gebruikt, of heeft fraude gepleegd of onwettige middelen gebruikt die van 

doorslaggevend belang zijn geweest voor de erkenning van het recht op verblijf, of het staat vast dat het 

huwelijk, het partnerschap of de adoptie uitsluitend afgesloten werden opdat de betrokken vreemdeling 

het Rijk zou kunnen binnenkomen of er verblijven. 

[…] 

Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf op basis van het eerste lid, 1°, 2° of 3°, 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 met het bestaan van 

familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van herkomst. 

[…]” 

 

De relevante bepalingen van artikel 10 van de Vreemdelingenwet, waarnaar artikel 11, §2, eerste lid, 

van de Vreemdelingenwet verwijst, luidt als volgt:  

 

“§ 1 

Onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, zijn van rechtswege toegelaten om meer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven: 

(…) 

4° de volgende familieleden van een vreemdeling die sedert minimaal twaalf maanden toegelaten of 

gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimaal twaalf maanden 

gemachtigd is om er zich te vestigen. Die termijn van twaalf maanden vervalt indien de echtelijke band 

of het geregistreerde partnerschap reeds bestond voor de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk 

aankwam of indien zij een gemeenschappelijk minderjarig kind hebben, of indien het familieleden betreft 

van een vreemdeling die erkend is als vluchteling of die de subsidiaire bescherming geniet: 

– de buitenlandse echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap gesloten 

werd dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het huwelijk in België, die met hem komt samenleven, 

op voorwaarde dat beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter 

teruggebracht tot achttien jaar wanneer, naargelang het geval, de echtelijke band of dit geregistreerd 

partnerschap, reeds bestond vóór de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk aankwam; 

(…) 
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§ 2 

(…) 

De in § 1, eerste lid, 4° tot 6°, bedoelde vreemdelingen moeten het bewijs aanbrengen dat de 

vreemdeling die vervoegd wordt over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de 

familieleden, die gevraagd heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en die 

voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als 

hoofdverblijfplaats zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het 

Burgerlijk Wetboek en over een ziektekostenverzekering beschikt die de risico's in België voor hem en 

zijn familieleden dekt. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de 

wijze waarop de vreemdeling bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

De vreemdeling bedoeld in § 1, eerste lid, 4° en 5°, moet het bewijs aanbrengen dat de vreemdeling die 

vervoegd wordt beschikt over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen zoals bepaald in § 

5 om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden en om te voorkomen dat zij ten laste van de openbare 

overheden vallen. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de vreemdeling zich enkel laat 

vervoegen door de leden van zijn familie bedoeld in § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje. 

[…] 

 

§ 5  

De bestaansmiddelen bedoeld in § 2, 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 en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet.  

Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen:  

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid;  

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslag, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de gezinsbijslagen 

niet in aanmerking genomen;  

[3° worden de inschakelingsuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en 

wordt de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de vreemdeling bij wie men 

zich voegt, kan bewijzen dat hij actief werk zoekt.]” 

 

De bestreden beslissing kent aldus een wettelijke basis en streeft een legitiem doel na. De inmenging in 

het gezins-/privéleven van de verzoekende partij is bijgevolg formeel in overeenstemming met de 

afwijkende omstandigheden beoogd in voornoemd artikel 8, alinea 2. 

 

Vervolgens moet worden onderzocht of de inmenging noodzakelijk is, met name of de inmenging 

gerechtvaardigd wordt door een dwingende maatschappelijke behoefte en proportioneel is met het 

nagestreefde doel (EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, 

Sarközi en Mahran/Oostenrijk, § 62). 

 

In dit verband wil de  Raad vooreerst benadrukken dat het belang van het kind de eerste overweging in 

de belangenafweging vormt. In casu heeft de verzoekende partij samen met de referentiepersoon vier 

kinderen, die legaal in België verblijven. Hoewel het hoger belang van het kind op zichzelf niet 

beslissend is, moet hieraan wel een belangrijk gewicht worden toegekend in de belangenafweging 

vereist onder artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 109). Het 

beginsel van het belang van het kind omvat twee aspecten, met name enerzijds het behouden van 

eenheid van het gezin en anderzijds het welzijn van het kind (EHRM 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger 

en Shuruk v. Zwitserland (GK), par. 135-136).  

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de toelating tot verblijf van de verzoekende partij, 

die tevens moeder is van vier in België verblijvende kinderen, niet langer verlengd wordt, daar de 

referentiepersoon enerzijds niet beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen 

en anderzijds omdat de referentiepersoon ook geniet van een werkloosheidsuitkering, maar niet 

aantoont actief naar werk te zoeken.  

 

Het stellen van een bestaansmiddelenvereiste en een verblijfsrechtelijke sanctionering indien er een 

afhankelijkheid is van de sociale bijstand houdt verband met een legitiem doel, met name het belang 

van het economisch welzijn van het land. De getroffen maatregelen moeten evenwel noodzakelijk zijn, 

met name is het proportioneel met het nagestreefde legitiem doel. Daarbij geldt een beoordelingsmarge.  
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Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de referentiepersoon op 13 april 2016 een 

deelcertificaat: Basis Metaal en elektriciteit behaald heeft. Uit de arbeidsovereenkomsten en loonfiches 

die de verzoekende partij op 29 december 2016 neergelegd heeft, blijkt dat de referentiepersoon van 19 

tot 22 december 2016, van 7 tot 15 november 2016, van 17 tot 18 november 2016, van 21 tot 25 

november en van 1 tot 4 november 2016 met vervangingsovereenkomsten gewerkt heeft als arbeider bij 

een maatwerkbedrijf. In dit verband wijst de Raad er vooreerst op dat de verwerende partij met 

voormelde stukken geen rekening gehouden heeft bij het nemen van de bestreden beslissing. De 

beslissing werd genomen op 25 januari 2017, maar de verwerende partij verwijst enkel naar de 

arbeidsovereenkomsten en loonfiches tot oktober 2016.  

 

Voorts blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de referentiepersoon van 1 tot 4 november 

2016, 31 oktober 2016, van 24 tot 28 oktober 2016, van 20 tot 21 oktober 2016, van 17 tot 19 oktober 

2016, van 10 tot 12 oktober 2016 en van 6 tot 7 oktober 2016 met vervangingsovereenkomsten gewerkt 

heeft als arbeider bij een maatwerkbedrijf. In juli en augustus 2016 vijftien dagen als seizoenarbeider 

gewerkt heeft, evenals op 12 en 13 september 2016. Op 29 augustus 2016, van 24 tot 26 augustus 

2016, van 18 tot 19 augustus 2016 heeft de referentiepersoon gewerkt als medewerker recycling. Ook 

blijkt uit de stukken van hert administratief dossier dat de referentiepersoon van april 2015 tot augustus 

2016 maandelijks een werkloosheidsuitkering ontvangen heeft, maar deze werkloosheidsuitkering 

afhankelijk was van het aantal gewerkte dagen in die maand. Ook blijkt uit de stukken van het 

administratief dossier dat de verzoekende partij op 13 april 2016 een deelcertificaat basis metaal en 

elektriciteit behaald heeft. Het administratief dossier bevat twee attesten van 26 september 2016 waaruit 

blijkt dat noch de verzoekende partij, noch de referentiepersoon financiële steun bij het OCMW van 

Antwerpen aangevraagd heeft.  

 

De Raad wijst erop dat het EHRM in de zaak Hasanbasic aanmerkt dat het aan de nationale autoriteiten 

is om, op overtuigende wijze en door middel van pertinente en voldoende motieven aan te tonen, dat er 

een dringende sociale behoefte bestond om deze personen de verlening van een verblijfstitel te 

weigeren, en in het bijzonder om aan te tonen dat de genomen maatregel in verhouding is met het 

nagestreefde wettige doel. In dit kader kunnende autoriteiten de openstaande schulden, de middelen 

verkregen uit de sociale bijstand en de afhankelijkheid van de openbare overheid mee in rekening  

nemen, aangezien het economische welzijn van het land uitdrukkelijk door de auteurs van het EHRM als 

wettig doel is voorzien om een inmenging in het kader van de uitoefening van het recht op eerbiedig van 

het familie en privéleven te rechtvaardigen. Hierbij is het Hof van mening dat deze elementen slechts 

een onderdeel vormen van de verschillende factoren die in aanmerking moeten genomen worden. Deze 

redenen moeten aldus op hun juiste waarde en in het licht van het geheel van de omstandigheden van 

de zaak beoordeeld worden. Het is dus nodig om de hechtheid van de sociale, culturele en familiale 

banden met het gastland alsmede met het land van oorsprong, of het gevolg van een terugkeer naar het 

land van oorsprong op de gezondheidstoestand van de belanghebbenden eveneens in overweging te 

nemen (EHRM 11 juni 2013, Hasanbasic/Zwitserland, § 57-67). 

 

Volgens artikel 10, §2, tweede lid, juncto artikel 10, §5, van de Vreemdelingenwet dient de 

referentiepersoon te beschikken over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen. Specifiek 

met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen bepaalt de wet dat deze enkel in aanmerking genomen 

worden voor zover de referentiepersoon kan bewijzen dat hij actief naar werk zoekt. Artikel 11, §2, vijfde 

lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt uitdrukkelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris rekening 

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

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

zijn land van herkomst. Deze artikelen van de Vreemdelingenwet zijn een weerspiegeling van de 

rechtspraak van artikel 8 van het EVRM in de Vreemdelingenwet. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de referentiepersoon ministens sinds juli 2016 

zowel werkt als een werkloosheidsuitkering ontvangt. Ook blijkt dat de referentiepersoon sinds oktober 

2016 tracht te werken in een sector waarvoor hij een deelcertificaat behaald heeft. Daarenboven bevat 

het administratief dossier twee attesten van 26 september 2016 waaruit blijkt dat noch de verzoekende 

partij, noch de referentiepersoon financiële steun bij het OCMW van Antwerpen aangevraagd heeft. 

Gelet op deze concrete stukken van het administratief dossier kan de verwerende partij niet zonder 

meer stellen dat de referentiepersoon niet aantoont actief naar werk te zoeken. Immers blijkt uit de 

stukken van het administratief dossier dat de referentiepersoon verschillende maanden voorafgaand 

aan het nemen van de bestreden beslissing gewerkt heeft en bij het bepalen van de 

werkloosheidsuitkering werd hiermee rekening gehouden. De bestaansmiddelen die de 

referentiepersoon genereert, zijn inderdaad niet stabiel, regelmatig en voldoende, maar deze 
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arbeidsovereenkomsten kunnen wel een bewijs vormen dat de referentiepersoon actief naar werk zoekt. 

De verwerende partij kan bijgevolg niet zonder meer beslissen om de werkloosheidsuitkeringen van de 

referentiepersoon niet in aanmerking te nemen, door abstractie te doen van de verschillende 

arbeidsovereenkomsten die neergelegd werden voor het nemen van de bestreden beslissing in haar 

beoordeling of de verzoekende partij al dan niet aangetoond heeft actief naar werk te zoeken. Bijgevolg 

maakt de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk, daar de 

verwerende partij niet met alle elementen van het administratief dossier rekening heeft gehouden bij 

haar beoordeling of de werkloosheidsuitkeringen al dan niet in aanmerking genomen dienen te worden, 

waardoor de verwerende partij niet aantoont dat de genomen maatregel in verhouding is met het 

nagestreefde wettige doel, met name het waarborgen van het economische welzijn van het land. Het 

gezinsleven van de verzoekende partij is bijgevolg in het kader van artikel 8 van het EVRM geschonden.  

 

Het enig middel is, in de aangegeven mate, gegrond.  

 

Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing zowel wat betreft intrekking 

van het recht op verblijf, in casu de beëindiging, als wat betreft het bevel om het grondgebied te 

verlaten. De gemachtigde van de staatssecretaris kan in casu immers geen bevel om het grondgebied 

te verlaten betekenen aan verzoekende partij zonder een zorgvuldige belangenafweging te maken in het 

licht van artikel 8 van het EVRM, waarbij met alle elementen van het administratief dossier rekening 

wordt gehouden. De overige onderdelen van het middel behoeven dan ook geen verder onderzoek. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

Vereenvoudiging van 25 januari 2017 tot intrekking van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 14ter), wordt vernietigd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig juli tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


