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 nr. 202 018 van 30 maart 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. VAN DEN BOSSCHE 

Volhardingstraat 71 

2020 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Cubaanse nationaliteit te zijn, op 7 november 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 september 2017 die 

een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied 

te verlaten. 

 

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 14 november 2017 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 26 januari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 februari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. VAN DEN BOSSCHE, die verschijnt voor de verzoekende 

partij, en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 26 januari 2015 wordt de man van verzoekster afgeschreven naar het buiteland. 
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1.2. Op 18 april 2017 scheiden zij uit de echt. 

 

1.3. Op 18 april 2017 wordt het recht op verblijf van verzoekster beëindigd op basis van artikel 42quater, 

§1, 4° van de Vreemdelingenwet. Deze beslissing wordt, na het instellen van een beroep bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, ingetrokken. 

 

1.4. Op 25 september 2017 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing die 

een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied 

te verlaten. Deze beslissing wordt bestreden en is gemotiveerd als volgt: 

 

“BESLISSING DIE EEN EINDE STELT AAN HET RECHT OP VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE 

MAANDEN ZONDER BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

In uitvoering van artikel 42quater 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 54 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 van: 

 

Naam: E(…) C(…) 

Voornamen: Y(…) C(…) 

Nationaliteit: Cuba 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te: (…) 

 

Reden van de beslissing: 

 

Artikel 42quater §1van de wet van 15.12.1980: 2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd 

hebben, vertrekt uit het Rijk. 

 

Overeenkomstig de gegevens van het rijksregister blijkt dat dhr.L (…) F(…) (RR (…) zijnde de (ex) 

echtgenoot in functie van wie mevrouw verblijf gekregen heeft in het kader van gezinshereniging) sedert 

26.01.2015 afgeschreven staat naar het buitenland. 

 

Overeenkomstig art. 42quater, §1,2° van de wet van 15.12.1980 kan daarom het verblijfsrecht van 

betrokkene beëindigd worden. 

 

Wat betreft de overweging van mogelijke humanitaire bezwaren die bij een beëindiging van het 

verblijfsrecht overeenkomstig art. 42quater, §1, laatste lid van de wet van 15.12.1980 in overweging 

moeten worden genomen, kreeg betrokkene de kans alle dienstige stavingsstukken over te maken. 

 

Betrokkene legde bij de eerste aanvraag voor het socio-economisch onderzoek dd. 26.11.2015 de 

volgende documenten voor: 

 

- F-kaart betrokkene 

- Brief betrokkene 

- Formulier C1 (RVA): aangifte van de persoonlijke en familiale toestand dd. 22.12.2015 waar 

betrokkene een uitkering aanvraagt vanaf 9.09.2015; attest RVA dd. 6.08.2015 bewijs tijdelijke 

werkloosheid + controleformulieren voor de maanden maart 2015 – juni 2015; arbeidsovereenkomst 

dienstencheques onbepaalde duur bij werkgever Q(…) BVBA dd. 15.01.2015 en dd. 1.07.2015; 

resultaten loonsimulatie 

dd. 8.01.2015; loonbrief correctie en annulatie voor de maand juli 2015 

- Attest van inburgering dd. 8.12.2014; attest voor regelmatige deelname aan de cursus 

maatschappelijke oriëntatie; deelcertificaten Nederlands tweede taal; 

- Diploma expert in arbeids- en landbouwzaken van het ministerie van opvoeding te B(…), Granma op 

8.02.2001: 

Bij de tweede aanvraag voor het socio-economisch onderzoek dd. 28.06.2017 legde betrokkene de 

volgende documenten voor: 

- F-kaart betrokkene 
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- Inschrijvingsformulier Nederlands tweede taal; deelcertificaten Nederlands tweede taal; attest voor 

regelmatige deelname aan de cursus maatschappelijke oriëntatie; attest van inburgering. 

 

Deze documenten zijn echter onvoldoende bewijs van een uitzonderlijke mate van integratie. Immers 

het hebben van een job/inkomen/diploma is een min of meer basisvoorwaarde om een menswaardig 

bestaan te kunnen leiden. Bovendien blijkt hieruit dat betrokkene ook in staat geacht moet worden om te 

werken in het land van herkomst. 

 

Betrokkene legt vervolgens nog documenten voor waaruit blijkt dat zij de lessen Nederlands tweede 

taal, cursus maatschappelijke oriëntatie en de inburgeringscursus gevolgd heeft. Echter, deze 

cursussen zijn een verplichting, deze documenten tonen niet aan dat betrokkene op een bijzondere 

manier reeds geïntegreerd is in België of grote moeite doet om geïntegreerd te geraken. 

Wanneer we de duur van het verblijf van betrokkene in België bekijken kunnen we stellen dat deze in 

verhouding met haar verblijf in het land van herkomst slechts een relatief korte periode betreft. 

Aangezien betrokkene jarenlang in haar land van herkomst gewoond heeft, kunnen we stellen dat het 

redelijk is om aan te nemen dat er nog voldoende banden zijn met het land van oorsprong. 

 

Wat betreft de gezinssituatie kunnen we stellen dat de relatie tussen betrokkene en referentiepersoon 

voorbij is. 

Uit het rijksregister blijkt dat betrokkene en haar ex-echtgenoot gescheiden zijn. We kunnen dus stellen 

dat de relatie met de referentiepersoon in het kader van de gezinshereniging voorbij is. 

 

Een tewerkstelling getuigt niet van een zekere mate van integratie die een terugkeer naar het land van 

herkomst in de weg zou kunnen staan. Tewerkstelling is een noodzakelijkheid om te kunnen voorzien in 

bestaansmiddelen om een min of meer menswaardig leven te kunnen leiden. Betrokkene kan haar 

werkervaringen en de wil om te werken aanwenden in het land van herkomst om aldaar aan de slag te 

gaan. Aangezien betrokkene op economisch actieve leeftijd is en aan de slag is, is het redelijk aan te 

nemen dat haar leeftijd een terugkeer naar het land van herkomst haar niet hindert. 

 

Wat betreft de sociale en culturele integratie legt betrokkene geen documenten voor. Gezien betrokkene 

niks voorlegt toont dit niet aan dat betrokkene op een bijzondere manier reeds geïntegreerd is in België 

of grote moeite doet om geïntegreerd te geraken. 

 

Wat betreft de gezondheidstoestand van betrokkene dient opgemerkt te worden dat betrokkene geen 

enkel document heeft voorgelegd waaruit blijkt dat betrokkene haar gezondheid een probleem zou 

vormen om terug te keren naar het land van herkomst. 

 

Betrokkene heeft er voor gekozen geen andere bewijzen voor te leggen: 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, met dien verstande 

echter dat de aanvrager van een vergunning alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen 

dat hij aan de voorwaarden voldoet om de gevraagde vergunning te krijgen – RvS 12.03.2013.) 

 

Gezien het geheel van bovenstaande elementen kan niet gesteld worden dat betrokkene duurzaam 

verankerd is in België. 

 

Het recht op verblijf wordt ingetrokken.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de Vreemdelingenwet  doet de Raad  uitspraak op basis 

van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Met het oog op een goede rechtsbedeling worden het eerste en tweede middel gezamenlijk 

besproken. 

 

In een eerste middel werpt de verzoekende partij de schending op van 42quater van de 

Vreemdelingenwet. 
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In een tweede middel werpt de verzoekende partij de schending op van het zorgvuldigheidsbeginsel en 

het redelijkheidsbeginsel. 

 

3.2. De middelen luiden als volgt: 

 

“In voormelde nota stelt verwerende partij dat gelet op de samenhang, zij de middelen samen zal 

behandelen. Zij poneert de volgende opmerkingen op de middelen die door verzoekster werden 

aangehaald in haar verzoekschrift dd. 3/11/2017, m.n. : 

1. Dat verzoekster zich niet dienstig kan beroepen op art. 42quater;§4,4° van de Vreemdelingenwet en 

dat verzoeksters beschouwingen omtrent de humanitaire bezwaren vaag zijn en geen afbreuk doen aan 

de motivering van de gemachtigde van de Staatssecretaris van Asiel en Migratie. 

2. Dat verwerende partij het zorgvuldigheidbeginsel niet heeft geschonden. Verzoekster betwist de 

stelling van verwerende partij en zet hieronder haar argumentatie uitvoerig uiteen : 

1. Verwerende partij stelt dat in casu verzoekster zich niet dienstig kan beroepen op art. 42quater,§4,4° 

van de Vreemdelingenwet gezien haar partner vertrokken is uit het Rijk. Verzoekster betwist het 

voorgaande en haalt de tekst van art. 42quater van de Vreemdelingenwet aan : Art. 42quater.[§ 1. In de 

volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde [binnen vijf jaar ]na de erkenning van hun 

recht op verblijf een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van 

de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die verblijven in de hoedanigheid van familielid van de 

burger van de Unie : 

1° er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij begeleid of 

vervoegd hebben; 

2" de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 

3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt; 

4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden [...], het 

geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer; 

5° de familieleden van een burger van de Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° of 3°, vormen 

een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk; 

6° de minister of zijn gemachtigde trekt het verblijf van de begeleide of vervoegde burger van de Unie 

overeenkomstig artikel 44 in.] 

[Voor de toepassing van het eerste lid, 5°, teneinde te bepalen of de familieleden van een burger van de 

Unie een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk vormen, wordt rekening 

gehouden met het al dan niet tijdelijke karakter van hun moeilijkheden, de duur van hun verblijf in het 

Rijk, hun persoonlijke situatie en het bedrag van de aan hen uitgekeerde steun.] 

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

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- 

en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong. 

§ 2. De in § 1, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen zijn niet van toepassing op kinderen van de burger 

van de Unie die in het Rijk verblijven en aan een onderwijsinstelling zijn ingeschreven alsmede op de 

ouder die de bewaring heeft van de kinderen, dit tot hun studie voltooid is. 

§ 3. Het in § 1, eerste lid, 3°, bedoelde geval is niet van toepassing op de familieleden die ten minste 

één jaar in het Rijk verbleven hebben in de hoedanigheid van een familielid van de burger van de Unie, 

en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun 

familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen zoals bedoeld in artikel 40, § 4, tweede 

lid, om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het 

Rijk en te beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid te zijn van 

een in het Rijkgevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. 

§ 4. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing : 

1° indien het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van 

de gerechtelijke procédure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van 

het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, 

waarvan minstens één jaar in het Rijk. In geval van nietigverklaring van het huwelijk dient de echtgenoot 

bovendien te goeder trouw te zijn geweest; 

2° of indien het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in het Rijk verblijven, 

bij overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner die geen burger van de 

Unie is; 
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3° of indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of 

partners als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 

toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, 

§ 2, eerste lid, 1° of 2°, die geen burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van 

bewaring moet uitgeoefend worden in het Rijk en dit zolang het nodig is; 

4° of indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid aantoont 

tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2° 

het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals bedoeld in de artikelen 

375, 398 tot 400,402,403 of 405, van het Strafwetboek; en voor zover betrokkenen aantonen werknemer 

of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun familieleden te beschikken over voldoende 

bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, § 4, tweede lid, om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten 

laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en beschikken over een 

ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid zijn van een in het Rijkgevormde familie van 

een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. 

§ 5. De minister of zijn gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden 

voor de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan.] 

 

In haar beslissing dd. 18/04/2017 ( stuk 2 bundel verzoekster ) werd het recht op verblijf van verzoekster 

beëindigd op basis van art. 42quater § 1, 4° van de Wet van 15 december 1980 (het huwelijk met de 

burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden). Deze beslissing werd echter, 

na het instellen van beroep door verzoekster bij Uw Raad, ingetrokken door verwerende partij en 

verzoekster ontving opnieuw een F-kaart. Het is nl. zo dat verzoekster op 26/10/2012 te Cuba huwde 

met de Belgische onderdaan L (...) François. In mei 2013 kwam verzoekster naar België en vestigde 

zich bij haar partner. Er waren spanningen in het huwelijk. Verzoekster deed aangifte van familiaal 

geweld bij de Politie. Ook de heer L (...) deed aangifte van familiaal geweld bij de Politie. Daarop vertrok 

de heer L (...) in januari 2015 naar Spanje en liet verzoekster in België alleen achter. Er werd geen 

enkele vorm van overleg gepleegd m.b.t. de verhuis naar het buitenland. Verzoekster die hier voltijds 

werkte, bleef alleen in België. Het koppel onderhield wel contacten. 

Middels vonnis dd. 18/04/2017 uitgesproken door de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling 

Familierechtbank, Kamer AF3, zijn zij uit de echt gescheiden. Het huwelijk heeft in casu meer dan 4 jaar 

geduurd, waarvan meer dan anderhalf jaar in België. Dat de heer L (...) plotsklaps naar Spanje vertrok 

en verzoekster achterliet, kan verzoekster niet verweten worden. [ Zie HvJ 8 november 2012, C-40/11, 

lida, punt 58 en HvJ 13 februari 1985, 267/83, Diatta, punten 20-22, zie Grondwettelijk Hof arrest nr. 

121/2013 van 26 september 2013 (overweging B.36.8) ]. 

Het Hof heeft in het kader van de aan richtlijn 2004/38 voorafgaande Unierechtelijke handelingen reeds 

vastgesteld dat het huwelijk niet als ontbonden kan worden beschouwd, zolang de echtscheiding niet 

door de bevoegde instantie is uitgesproken en dat dit niet het geval is bij echtgenoten die enkele 

gescheiden leven, ook wanneer zij voornemens zijn zich later uit de echt te laten scheiden, zodat de 

echtgenoot niet duurzaam bij de burger van de Unie moet wonen om een afgeleid verblijfsrecht te 

hebben (zie arrest van 13 februari 1985, Diatta, 267/83, Jurispr. blz. 567, punten 20 en 22). 

Het is duidelijk dat verwerende partij verzoekster geen verder verblijf in België gunt, ondanks 

verzoeksters inspanningen om te werken, Nederlands te leren en zich optimaal te integreren in de 

Belgische samenleving. Nu een beëindiging van het verblijf van verzoekster op basis van art. 42quater § 

1, 4° Vreemdelingenwet, door verwerende partij kennelijk niet meer weerhouden wordt, is er in de thans 

bestreden beslissing dd, 25/09/2017 sprake van beëindiging van het verblijfsrecht op grond van art. 

42quater § 1, 2° van de Wet van 15 december 1980. Verzoekster had voor de besteden beslissing dd. 

25/09/2017 m.a.w. een onbeperkt verblijfsrecht dat echter de eerste 5 jaar voorwaardelijk is en dat kan 

beëindigd worden onder volgende voorwaarden : 

• Er is niet meer voldaan aan de voorwaarde van toereikende en stabiele bestaansmiddelen, voldoende 

huisvesting of ziekteverzekering. 

• De Belgische echtgenoot of partner verlaat België of overlijdt. Hier geldt een uitzondering bij 

schooigaande kinderen. 

• Er wordt geen gezinscel meer gevormd met je Belgische echtgenoot of partner. Dit is echter juridisch 

betwistbaar. Zie HvJ 8 november 2012, C-40/11, lida, punt 58 en HvJ 13 februari 1985, 267/83, Diatta, 

punten 20-22, zie Grondwettelijk Hof arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013 (overweging B.36.8). 

• Ontbinding, echtscheiding, of nietigverklaring van het huwelijk 

• Formele beëindiging van het geregistreerd partnerschap 

• Gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. ( een strafrechtelijke veroordeling is daarvan op 

zich geen bewijs. Je gedrag moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging zijn voor 

een fundamenteel belang van de samenleving ). 

• Gevaar voor de volksgezondheid. 
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• Fraude die heeft bijgedragen heeft tot de erkenning van het verblijfsrecht. 

Vooraleer het verblijfsrecht wordt beëindigd of ingetrokken zal DVZ eventuele relevante informatie 

opvragen bij de betrokkene. Met volgende elementen dient rekening te worden gehouden : 

• Duur van het verblijf in België 

• De leeftijd 

• De gezondheidstoestand 

• De gezins- en economische situatie 

• De sociale en culturele integratie in België 

• De banden met het herkomstland 

Tevens zijn er een aantal uitzonderingen: 

 

Indien er een einde komt aan de relatie met de Belgische echtgenoot of partner door echtscheiding, 

nietigverklaring van het huwelijk of beëindiging van het partnerschap, dan behoudt men het verblijfsrecht 

toch in de volgende gevallen: 

• Het huwelijk, partnerschap of gezinscel heeft, bij de start van de gerechtelijke procédure tot ontbinding 

van je huwelijk of bij de beëindiging van je partnerschap of de gezinscel  ten minste drie jaar geduurd, 

waarvan minstens één jaar in België, of 

• het recht van bewaring van de kinderen met de Belgische echtgenoot of partner is betrokkene 

toegewezen (in onderlinge overeenstemming of bij gerechtelijke beslissing). De kinderen moeten dan 

wel in België verblijven, of 

• het omgangsrecht met een minderjarig kind is aan betrokkene toegewezen (in onderlinge 

overeenstemming of bij gerechtelijke beslissing) en de rechter heeft bepaald dat het recht van bewaring 

in België moet uitgeoefend worden 

• in bijzonder schrijnende situaties, bv. slachtoffer huiselijk geweld EN voorzover men in elke hypothese 

bewijst dat men: 

• werknemer of zelfstandige is in België, of 

• voor zichzelf en de familie beschikt over voldoende bestaansmiddelen 

• deel uitmaakt van een familie waarvan een persoon voldoet aan al die voorwaarden 

In casu heeft verzoekster steeds gewerkt in België, zij heeft hiervan volgende bewijzen bezorgd aan 

verwerende partij] : 

• F-kaart betrokkene 

• Arbeidsovereenkomst dienstencheques onbepaalde duur bij werkgever QBAGO BVBA dd. 01.04.2015 

& 15.01.2015 + loonbrief annulatie-correctie voor de maand juli 2015 + resultaten loonsimulatie dd. 

08.01.2015 + documenten betreffende opleiding en dergelijke bij de organisatie 

• Deeltijdse arbeidsovereenkomst voor arbeiders voor onbepaalde duur tewerkgesteld met 

dienstencheques bij de werkgever QBAGO BVBA dd. 01.07.2015 

• Attest van RVA - controleformulier tijdelijke werkloosheid C3.2A ( maanden maart - april - mei - juni 

2015 ) bij werkgever QBAGO BVBA + formulier Cl : aangifte van persoonlijke en familiale toestand dd. 

22.12.2015 

• Attest van inburgering + cursus maatschappelijke oriëntatie 

• Deelcertificaten Nederlands tweede taal 

• Buitenlands diploma expert in arbeids- en landbouwzaken 

Verzoekster volgde in het verleden Nederlandse lessen en een cursus inburgering + maatschappelijke 

oriëntatie. Zij leef thans van een pensioenuitkering van haar ex-man. Ze valt NIET ten laste van de 

Belgische Staat. 

Ter staving legt verzoekster de laatste aanslagbiljetten personenbelasting voor. Verzoekster is niet 

ongeletterd. Zij heeft een buitenlands diploma expert in arbeids- en landbouwzaken. Zij volgde in het 

verleden cursussen Nederlands en probeert zo vlug mogelijk terug aan de slag te gaan op de 

arbeidsmarkt. Ze is ingeschreven bij de VDAB en brengt hiervan de bewijzen voor. Verzoekster kon in 

oktober 2017 opnieuw aan de slag bij haar oude werkgever, maar gezien haar F-kaart opnieuw werd 

ingetrokken kon ze niet overgaan tot het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst. 

2. Verwerende partij stelt dat in casu het zorgvuldigheidsbeginsel / redelijkheidsbeginsel niet werd 

geschonden. Het voormelde wordt door verzoekster ter stelligste betwist. Indien er een einde komt aan 

de relatie met de Belgische echtgenoot of partner door echtscheiding, nietigverklaring van het huwelijk 

of beëindiging van het partnerschap, dan kan DVZ een einde maken aan het verblijfsrecht, tenzij je het 

slachtoffer bent van intra familiaal geweld. 

DVZ kan geen einde maken aan het verblijfsrecht als men aantoont dat men tijdens het huwelijk of het 

partnerschap het slachtoffer was van een van de volgende strafbare feiten (artikel 375, 398 tot 400, 402, 

403 of 405 Strafwetboek): 

• verkrachting 
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• opzettelijke verwondingen of slagen, al dan niet met ziekte, arbeidsongeschiktheid of een aantasting 

van je fysieke toestand tot gevolg 

• toediening van stoffen die ziekte, arbeidsongeschiktheid of een aantasting van je fysieke toestand 

veroorzaken 

• Psychische geweld 

Het is niet nodig dat het Parket de dader strafrechtelijk vervolgt of dat de dader al veroordeeld is. 

Verwerende partij kan NIET stellen dat zij niet op de hoogte was van de problemen binnen het huwelijk 

van verzoekster, i.h.b. van het intra familiaal geweld. 

In haar beslissing dd. 18/04/2017 stelt zij : 

Wat betreft de uitzonderingsgrond overeenkomstig art. 42quater, §4, 4° schrijft mevrouw de Procureur 

des Konings Hanne De Vrij het volgende ( brief dd. 2.06.2015 ): " Meneer L(...) François, ° 05.01.1948 

werd op 26 januari 2015 afgeschreven naar het buitenland, Spanje. Zijn echtgenote, ESPINOSA 

CASTANEDA Yonesi Caridad "08.09.1979, werd aanvankelijk mee afgeschreven, maar omdat nadien 

bleek dat ze in België gebleven was, kreeg ze een nieuwe F-kaart. Heeft uw dienst een socio-

economisch onderzoek opgestart nu mevrouw maar sinds 24 mei 2013 in België is en betrokkene 

amper 1,5 jaar later al niet meer samenwonen. Volgens de heer L(...) is het een schijnhuwelijk en heeft 

mevrouw ook valselijk klacht neergelegd wegens intra familiaal geweld. Meneer heeft ook 2 keer klacht 

ingediend tegen mevrouw door feiten van geweld. Alle klachten werden door mijn ambt zonder gevolg 

afgesloten." 

Het voorgaande toont aan dat er daadwerkelijk problemen waren binnen huwelijk. Beide partijen deden 

aangifte van intra familiaal geweld. Het feit dat de klacht van verzoekster werd geseponeerd doet niet ter 

zake. Van zodra er een aanwijzing is over huiselijk geweld of partnergeweld dient er een bijkomend 

onderzoek gevoerd te worden. In casu is dit niet gebeurd. Verwerende partij brengt enkel een citaat uit 

een brief van de PdK dd. 2/06/2015 bij en gaat er zonder onderzoek te voeren vanuit dat er geen sprake 

is van geweld binnen het huwelijk gezien het dossier werd geseponeerd. Verzoekster verwijst in casu 

naar een onderzoek van het NICC, Het strafrechtelijk beleid op het vlak van partnergeweld; een 

evaluatie van de rechtspraktijk en de gevolgen ervan inzake récidivé  

Uit voormeld onderzoek blijkt dat er een zeer hoog aantal van de klachten inzake partnergeweld wordt 

geseponeerd. Tevens verwijst verzoekster naar het arrest nr. 161.145 van Uw Raad van 1 februari 2016 

waarin wordt bevestigt dat de bescherming voor slachtoffers van intra familiaal geweld tijdens de 

procedure gezinshereniging zoals voorzien in de Verblijfswet ook geldt in situaties van psychisch 

geweld. Dat er in casu minstens sprake was van psychisch geweld, is duidelijk. De heer L(...) vertrok 

naar Spanje zonder verzoekster hiervan te verwittigen. Hij liet haar aanvankelijk eerst zelfs afschrijven 

Daarenboven is de beslissing dd. 25/09/2017 geheel onredelijk alwaar zij stelt dat verzoekster 

onvoldoende bewijst dat zij geïntegreerd is in België - quod non - De stukken die verzoekster voorlegde 

aan verwerende partij bewijzen haar integratie in voldoende mate : 

• F-kaart betrokkene 

• Arbeidsovereenkomst dienstencheques onbepaalde duur bij werkgever QBAGO BVBA dd. 01.04.2015 

& 15.01.2015 + loonbrief annulatie-correctie voor de maand juli 2015 + resultaten loonsimulatie dd. 

08.01.2015 + documenten betreffende opleiding en dergelijke bij de organisatie 

• Deeltijdse arbeidsovereenkomst voor arbeiders voor onbepaalde duur tewerkgesteld met 

dienstencheques bij de werkgever QBAGO BVBA dd. 01.07.2015 

• Attest van RVA- controleformulier tijdelijke werkloosheid C3.2A ( maanden maart - april - mei - juni 

2015 ) bij werkgever QBAGO BVBA + formulier Cl : aangifte van persoonlijke en familiale toestand dd. 

22.12.2015 

• Attest van inburgering + cursus maatschappelijke oriëntatie 

• Deelcertificaten Nederlands tweede taal 

• Buitenlands diploma expert in arbeids- en landbouwzaken 

Verzoekster verwijs in casu naar de Belgische nationaliteitswetgeving en de verschillende procedures 

om Belg te worden. Om de Belgische nationaliteit te verkrijgen ( procédure nationaliteitsverklaring op 

basis van integratie ) kan men zijn maatschappelijke integratie bewijzen door het bewijs voor te leggen 

dat men een inburgeringscursus heeft gevolgd. Verzoekster heeft een cursus inburgering gevolgd. 

Daarnaast volgde ze een cursus maatschappelijke oriëntatie, heeft ze gewerkt in het verleden en steeds 

in haar eigen levensonderhoud voorzien ( verzoekster betaalt ook belastingen ) en beheerst ze de 

Nederlandse taal ( zij kan een certificaat NT2 Waystage voorleggen ). Door de bewijzen die door 

verzoekster werden voorgebracht niet te aanvaarden als zijnde afdoende bewijzen van de integratie van 

verzoekster in de Belgische maatschappij heeft verwerende partij het redelijkheidsbeginsel geschonden. 

Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen moet men voor een beslissing staan 

waarvan men na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk is genomen. Mocht 

verzoekster een aanvraag doen voor het bekomen van de Belgische nationaliteit dan zou zij met de 

door haar thans voorgebrachte stukken haar integratie wél kunnen bewijzen. Nu doet ze dit niet volgens 
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verwerende partij. Ondertussen verblijft verzoekster, die thans 38 jaar is, bijna 5 jaar in België. Ze heeft 

haar leven hier opgebouwd. Ze heeft in het verleden voldoende bewezen dat zij op een volwaardige 

manier deel wil uitmaken van de Belgische samenleving.” 

 

3.3. De nota met opmerkingen stelt het volgende: 

 

“In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet  

 

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

- Het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel.  

 

Gelet op de samenhang tussen beide middelen, zal verwerende partij de beide middelen samen 

behandelen.  

Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet stipuleert het volgende:  

“§ 1. In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijf jaar na de 

erkenning van hun recht op verblijf een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden 

van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die verblijven in de hoedanigheid 

van familielid van de burger van de Unie :  

1° er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij begeleid of 

vervoegd hebben;  

2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk;  

3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt;  

4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden [4 ...]4, 

het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 

2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer;  

(…)”  

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de voormalige echtgenoot van verzoekende partij 

in 2015 vertrok naar Spanje en sedert 26.01.2015 afgeschreven staat naar het buitenland, hetgeen door 

de verzoekende partij overigens uitdrukkelijk wordt bevestigd in haar inleidend verzoekschrift.  

Terwijl uit de stukken van het administratief dossier tevens blijkt dat verzoekende partij en haar ex-

partner gescheiden zijn.  

Aldus staat vast dat de relatie van verzoekende partij en de referentiepersoon een einde nam.  

Gelet op het feit dat de referentiepersoon vertrokken is uit België, kon de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging geheel terecht 

toepassing maken van artikel 42quater, §1, 2° van de Vreemdelingenwet.  

Verzoekende partij kan aldus in haar verzoekschrift niet dienstig voorhouden dat het een raadsel is 

waarom de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie de bestreden beslissing heeft 

genomen.  

Vervolgens haalt verzoekende partij aan dat sprake was van partnergeweld binnen haar huwelijk en 

verzoekende partij verwijst naar de uitzondering bepaald in artikel 42 quater, §4 van de 

Vreemdelingenwet.  

Artikel 42quater, §4, 4° van de Vreemdelingenwet bepaalt:  

§ 1. In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijf jaar na de erkenning 

van hun recht op verblijf een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van een 

burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die verblijven in de hoedanigheid van 

familielid van de burger van de Unie :  

1° er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij begeleid of 

vervoegd hebben;  

2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk;  

3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt;  

4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden [4 ...]4, 

het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 

2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer  

(…)  

§4 Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing :  

(…)  

4° of indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid aantoont 

tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2° 
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het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals bedoeld in de artikelen 

375, 398 tot 400, 402, 403 of 405, van het Strafwetboek.”  

 

Verweerder laat gelden dat uitzondering, zoals bepaald in artikel 42quater, §4, 4° van de 

Vreemdelingenwet, enkel van toepassing is als het verblijfsrecht wordt ingetrokken wanneer het huwelijk 

met de burger van de Unie wordt beëindigd.  

In casu werd het verblijfrecht beëindigd op grond van het feit dat de referentiepersoon vertrokken is uit 

het Rijk.  

Aldus kan verzoekende partij zich niet dienstig beroepen op artikel 42quater, §4, 4° van de 

Vreemdelingenwet.  

Ten overvloede benadrukt verweerder dat uit de stukken van het administratief dossier allerminst blijkt 

dat het bewezen is dat de verzoekende partij daadwerkelijk het slachtoffer is geweest van intrafamiliaal 

geweld. Uit een brief van de Procureur des Konings dd. 02.06.2015 blijkt dat verzoekende partij valselijk 

klacht heeft ingediend wegens intrafamiliaal geweld.  

Vervolgens haalt verzoekende partij nog aan dat zij wel degelijk voldoende bewijzen van humanitaire 

bezwaren heeft voorgelegd.  

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft het volgende gemotiveerd over de 

humanitaire bezwaren:  

“De documenten zijn echter onvoldoende bewijs van een uitzonderlijke mate van integratie. Immers het 

hebben van een job/inkomen/diploma is een min of meer basisvoorwaarde om een menswaardig 

bestaan te kunnen leiden. Bovendien blijkt hieruit dat betrokkene ook in staat geacht moet worden om te 

werken in het land van herkomst.  

Betrokkene legt vervolgens nog documenten voor waaruit blijkt dat zij de lessen Nederlands tweede 

taal, cursus maatschappelijke oriëntatie en de inburgeringscursus gevolgd heeft. Echter, deze 

cursussen zijn een verplichting, deze documenten tonen niet aan dat betrokkene op een bijzondere 

manier reeds geïntegreerd is in België of grote moeite doen om geïntegreerd te geraken”  

De vage beschouwingen van verzoekende partij omtrent de humanitaire bezwaren doet geen afbreuk 

aan de motivering van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.  

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de beëindiging van het 

recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21).  

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis  

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.4. Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer een beslissing steunt op 

feitelijk juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van 

de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts 

over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het 

redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele 

redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931, VAN LAETHEM). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

 

“§ 1  

In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijf jaar(2) na de erkenning 

van hun recht op verblijf(1) een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van een 

burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die verblijven in de hoedanigheid van 

familielid van de burger van de Unie:  

(…) 

2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk;  

3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt;  
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4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden, het 

geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer  

(…) 

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

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- 

en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong. 

(…) 

§ 4  

Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing:  

1° indien het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van 

de gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van 

het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, 

waarvan minstens één jaar in het Rijk. In geval van nietigverklaring van het huwelijk dient de echtgenoot 

bovendien te goeder trouw te zijn geweest;  

2° of indien het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in het Rijk verblijven, 

bij overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner die geen burger van de 

Unie is;  

3° of indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of 

partners als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 

toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, die geen 

burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend worden 

in het Rijk en dit zolang het nodig is;  

4° of indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid aantoont 

tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2° 

het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals bedoeld in de artikelen 

375, 398 tot 400, 402, 403 of 405, van het Strafwetboek;  

en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun 

familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, § 4, tweede lid, om 

te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en 

beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid zijn van een in het Rijk 

gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet.” 

 

3.5. De bestreden beslissing wordt genomen op grond van artikel 42quater, §1, 2° van de 

Vreemdelingenwet, die stelt dat het verblijf mag worden beëindigd indien de burger van de Unie die zij 

begeleid of vervoegd hebben, het Rijk heeft verlaten. 

 

Verzoekster somt in eerste instantie nogmaals de feiten op, waar zij beaamt dat de heer F. in januari 

2015 België heeft verlaten en dat zij sinds 18 april 2017 uit de echt zijn gescheiden. Zij stelt vervolgens 

dat het huwelijk meer dan 4 jaar heeft geduurd, waarvan meer dan anderhalf jaar in België. Zij stelt dat 

niet kan worden verweten dat haar ex-partner België heeft verlaten. 

 

Verzoekster merkt zelf op dat er voordien, op 18 april 2017 een gelijkaardige beslissing werd genomen 

maar op grond van artikel 42quater, §1, 4° van de Vreemdelingenwet, die vervolgens werd ingetrokken. 

Zij betwist niet dat de bestreden beslissing echter genomen is op grond van punt 2° van artikel 42quater, 

§1 van diezelfde wet. Verzoekster stelt voorts dat zij voor de bestreden beslissing een onbeperkt 

verblijfsrecht had, wat trouwens door niemand wordt betwist. Verzoekster vervolgt door te verwijzen 

naar §4 van artikel 42quater en te verwijzen naar de uitzonderingsvoorwaarden hierin vervat, gevolgd 

door een betoog dat zij aan alle voorwaarden voldoet van artikel 42quater, §4, laatste lid van de 

Vreemdelingenwet. Verzoekster stelt nog dat zij valt onder artikel 42quater, §4, 4° van diezelfde wet 

gezien zij, zelfs beide partijen volgens haar verwoordingen, aangifte hebben gedaan van partnergeweld. 

In diezelfde zin stelt zij nog dat het feit dat de klachten zijn geseponeerd niet ter zake doet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan niet anders dan vaststellen dat de verzoekster zich niet 

dienstig kan beroepen op de uitzonderingsvoorwaarden vervat in artikel 42quater, §4 van de 

Vreemdelingenwet. De desbetreffende paragraaf vat aan met de volgende bewoording: “onder 

voorbehoud van het bepaalde in §5 is het in §1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van toepassing…”. 

Deze paragraaf stelt duidelijk dat er enkel toepassing mag worden gemaakt van de 
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uitzonderingsvoorwaarden in geval het gaat om een situatie zoals beschreven in het eerste lid, 4°. Dit 

betreft de situatie waar “het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, 

wordt ontbonden, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 

2, eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer”. De bestreden 

beslissing stelt echter duidelijk, en dit wordt tevens bevestigd door verzoekster zelf, dat de bestreden 

beslissing is genomen op grond van punt 2° van het voormelde artikel nu de heer F. het Rijk heeft 

verlaten. De uitzonderingsvoorwaarden zijn dan ook niet van toepassing. 

 

Gelet op het voorgaande zijn de opgeworpen schendingen dan ook niet aangetoond. 

 

Het eerste en het tweede middel zijn ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

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

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


