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 nr. 223 694 van 8 juli 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 5 juli 2019 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 4 juli 2019 tot terugdrijving. 

 

Gezien titel Ibis, 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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 juli 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juli 2019 om 11.00 

uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX, die verschijnt voor de verzoekende partij, en 

van advocaat L. RAUX, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 26 maart 2019 huwt de verzoekende partij te Albanië met haar Roemeense partner, mevrouw M. 

D., die beschikt over een verklaring van inschrijving (E kaart) in België. 
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1.2 Op 3 juli 2019 komt de verzoekende partij aan op de luchthaven van Zaventem, in het bezit van haar 

Albanees paspoort. 

 

1.3 Op 4 juli 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot terugdrijving (bijlage 11). Dit is de 

bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht en die 

luidt als volgt: 

 

“(...) Op 03/07/2019 om 02.30 uur, aan de grensdoorlaatpost Brussel Nationaal, 

werd door ondergetekende, R(...) D(...), Inspecteur 

 

de heer / mevrouw : 

naam D(...) voornaam S(...) 

geboren op (...) te (...) geslacht (m/v) Mannelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Albanië wonende te 

houder van het document paspoort nummer BE(...) 

afgegeven te MPB op : 01/07/2019 

 

afkomstig uit TIRANA met TUI Belgium (TB(...)), op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang tot 

het grondgebied aan hem (haar) wordt geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 

15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, om de volgende reden(en) : 

 

X (H) Staat ter fine van weigering van toegang gesignaleerd (art. 3, eerste lid, 5°, 8°, 9°) in het 

SIS, reden van de beslissing: Betrokkene is SIS-geseind onder nummer SILE(...) 

inhoudende : “aan de buitengrenzen de toegang tot het grondgebied weigeren”. (...)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Artikel 39/57, § 1, laatste 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) bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.” 

 

De onderhavige vordering is een in het voormelde artikel 39/82, § 4, tweede lid bedoelde vordering.   

 

Zij werd ingediend binnen de vijf dagen na kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Zij is 

derhalve tijdig ingediend. 

 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1 De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten moet 

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 
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3.2 Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1 De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

3.2.2 De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoekende partij zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 

en 74/9 van de vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering 

wettelijk vermoed.  

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast, hetgeen door de verwerende partij in 

haar nota met opmerkingen ook niet wordt betwist. Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg 

voldaan. 

 

3.3 Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1 De interpretatie van deze voorwaarde  

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder ‘middel’ wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, 

vierde lid van de vreemdelingenwet een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die 

hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen 

zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden beslissing de verzoekende partij zou blootstellen 

aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens ten aanzien 

waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM). 

 

3.3.2 De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1 In een derde middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van artikel 8 van 

het EVRM juncto de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift in dit verband onder meer het volgende uiteen: 

 

“8. De beslissing tot terugdrijving houdt ten slotte op geen enkele wijze rekening met het gezinsleven 

van verzoeker met zijn echtgenote, M(...) D(...),  hetgeen strijdig is met art. 8 van het EVRM.  

 

Dit gezinsleven werd door verzoeker aangehaald in de “questionnaire (English)” en zijn huwelijksakte 

werd door verzoeker neergelegd en is thans nog steeds in bezit van de Federale Politie, dewelke 

blijkbaar meent dit document te kunnen inhouden… 
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Verzoeker heeft/ had een afspraak op 5 juli 2019 voor de opstart van de procedure gezinshereniging, en 

de betreffende ambtenaar van de gemeente Jette deelde aan de raadsman van verzoeker telefonisch 

mee dat voor haar het dossier volledig en in orde was en dat verzoeker normaliter in bezit zou worden 

gesteld van een attest van immatriculatie.  

 

Het gezinsleven van verzoeker wordt geindiceerd door:  

- de Albanese huwelijksakte dd. 26.03.19 (stuk 2 en 4);   

- de uitnodiging van de gemeente Jette voor de opstart van de procedure gezinshereniging; deze 

uitnodiging werd verstuurd op het adres in Jette waar verzoeker samen met zijn echtgenote verblijft, 

hetgeen de feitelijke samenwoonst aannemelijk maakt (stuk 3);  

- de foto’s (met datum) over de jaren heen waaruit hun affectieve relatie blijkt; het betreft zowel foto’s 

van verzoeker met zijn echtgenote, als van het echtpaar met de ouders van verzoeker, als van het 

echtpaar met de zus van verzoeker (en haar kinderen en echtgenoot) (stuk 6);  

- … 

 

Verzoeker zou nog veel meer stavingsstukken kunnen neerleggen (Whatsapp-conversaties tussen de 

echtgenoten, foto’s,…) en tal van mensen kunnen de beoogde duurzaamheid van zijn relatie attesteren. 

Binnen de korte termijn (van de UDN-procedure) was het nog niet mogelijk al deze documenten reeds te 

verzamelen.  

 

9. Hoewel verzoeker in de “questionnaire” uitdrukkelijk melding heeft gemaakt van dit 

beschermenswaardig gezinsleven en zijn wens om dit voort te zetten, bevat de bestreden beslissing 

dienaangaande geen enkele overweging, laat staan enige belangenafweging.  

 

Zulks is strijdig met art. 8 van het EVRM  dat bepaalt als volgt: (...) 

 

Overeenkomstig de vaste rechtspraak van het EHRM dient derhalve in concreto steeds een 

belangenafweging te worden gemaakt tussen de inmenging in het gezinsleven vervat in artikel 8 van het 

EVRM enerzijds, en de strikte noodzakelijkheid voor de democratische samenleving anderzijds.    

  

De beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke 

afweging maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds.   

  

Of het nu een negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de 

genomen maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn.  

 

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/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 zij kennis heeft of zou moeten 

hebben.    

 

De toepassing van de vreemdelingenwet moet aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden 

getoetst. Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij Verdragsluitende Staten: bij het nemen van een 

verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing dienen steeds nauwgezet de individuele en concrete 

omstandigheden van een bepaald geval te worden onderzocht in het kader van een billijke 

belangenafweging.      

 

In casu ligt geen belangenafweging voor, meer er wordt zelfs geen enkele overweging gewijd aan het 

gezinsleven van verzoeker dat nochtans door verzoeker – zij het in beperkt Engels- werd geïndiceerd en 

dat afdoende blijkt uit de  (selectie van) stukken welke door verzoeker in het kader van huidige 

procedure worden neergelegd.” 

 

3.3.2.2 In haar nota met opmerkingen antwoordt de verwerende partij hierop het volgende: 

 

“5. Wanneer een risico van schending van het respect voor het gezinsleven wordt aangevoerd, dient Uw 

Raad in de eerste plaats na te gaan of er een gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te 

onderzoeken of de verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van het EVRM.  
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Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het 

tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is. Verder wijst verwerende partij er op dat de beoordeling 

of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, een feitenkwestie is. 

 

Het dient te worden aangegeven dat slechts een wettigheidscontrole uitgevoerd dient te worden op de 

bestreden beslissing.  

 

Bijgevolg dient er te worden nagegaan 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 “fair balance” 

tussen enerzijds het belang van een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezinsleven 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 Uw Raad niet de 

bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. Bijgevolg kan de Uw Raad niet zelf de belangenafweging doorvoeren. 

 

In het op heden voorliggende beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid werpt de verzoekende partij 

op dat zij zich op een gezinsleven baseert en stelt dat ze een gezin vormt met haar partner van 

Roemeense nationaliteit. Deze persoon zou over een geldig verblijf beschikken in België.  

 

Men wijst in het ingediende verzoekschrift op een huwelijk dat gevierd zou zijn in Albanië en dat er een 

voornemen zou zijn om een procedure tot gezinshereniging op te starten via de gemeentelijke diensten 

van Jette. 

 

Vermits het privé -en gezinsleven echter niet aangetoond wordt, kan er ook geen sprake zijn van een 

schending van het artikel 8 van het EVRM. 

 

Ondergeschikt en dit ten aanzien van een beslissing tot terugdrijving bij een onmogelijkheid om het 

grondgebied te betreden, en niet bij het einde van het verblijf, heeft het EHRM gemeend dat er geen 

sprake kan zijn van een inmenging en dat er bijgevolg geen onderzoek nodig is op basis van de tweede 

paragraaf van het artikel 8 in die zin dat er geen nood is om na te gaan of verwerende partij een 

gewettigd doel nagestreefd werd en of deze maatregel evenredig was ten aanzien van dit doel. 

 

In dit geval acht het EHRM dat het desalniettemin gepast voorkomt om te onderzoeken of de overheid 

gehouden is tot een positieve verplichting tot het behoud of de ontwikkeling van het privé en/of 

gezinsleven.  

 

Aangaande deze toetsing met betrekking tot het bestaan of ontbreken van deze positieve verplichting, 

heeft het Europees Hof geoordeeld dat : (...) 

 

Immers het dient vastgesteld te worden dat verzoekende partij op heden geen verblijfsrecht heeft in 

België en dat zij niet toegelaten kan worden tot het grondgebied. Als er al sprake zou zijn van een 

gezinsleven, dan wordt dit uitgevoerd in Albanië. 

 

Bovendien merkt verzoekende partij geen enkele onoverkomelijke hindernis op om het voorgehouden 

privé –of gezinsleven verder te zetten in het land van herkomst. Wel integendeel vermits verzoekende 

partij uitdrukkelijk stelt sedert 2016 een relatie te hebben met haar echtgenote en dat zij tot juli 2019 

verder in Albanië verbleef. 

 

Omwille van deze verschillende redenen is er bijgevolg vast te stellen dat de overheid geen enkele 

positieve verplichting had ten aanzien van verzoekende partij om te verblijven in het Rijk. 

Ten laatste, het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en 

privéleven is niet absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM bij diverse gelegenheden eraan 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. 
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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. Met toepassing van 

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

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

van niet-onderdanen te controleren. 

 

6. Het feit dat de verzoekende partij in België een duurzame relatie zou wensen aan te vatten en in deze 

zin reeds stappen ondernam of afspraken maakte met het oog op het indienen van een dossier tot 

aanvraag van een verblijfskaart als familielid van een Unieburger, geeft haar evenmin automatisch recht 

op verblijf.  

 

Bovendien dient de aanvraag voor een verblijfskaart te gebeuren bij de Belgische diplomatieke post 

bevoegd voor Albanië. 

 

7. De opgeworpen middelen zijn ongegrond.” 

 

3.3.2.3 Voorafgaandelijk wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing, in tegenstelling tot wat de 

verzoekende partij in haar verzoekschrift beweert, duidelijk werd genomen door attaché S. R. en dat de 

grenscontroleambtenaar, zijnde inspecteur R. D., slechts heeft ingestaan voor de kennisgeving van 

deze beslissing.  

 

Uit het verslag van 4 juli 2019 van de grenspolitie, opgesteld door inspecteur R. D., blijkt dat de 

verzoekende partij op 3 juli 2019 om 23.49 uur werd opgehouden aan de grenscontrole door O. B., dat 

zij om 00.40 uur werd geïnterpelleerd door inspecteur R. D., dat om 01.00 uur de Dienst 

Vreemdelingenzaken – afdeling grensinspectie per faxbericht op de hoogte werd gebracht van de 

vaststelling, dat om 02.10 uur werd beslist een beslissing tot terugdrijving te nemen en dat deze 

beslissing om 02.30 uur aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt inderdaad dat de kennisgeving plaatsvond op 4 juli 2019 om 02.30 uur 

en dat om 02.10 uur een faxbericht werd gestuurd door het bureau Permanentie van de Dienst 

Vreemdelingenzaken aan het faxnummer van de Luchtvaartpolitie BRUNAT – Grenscontrole. Ook 

bevindt zich in het administratief dossier een intern document van 4 juli 2019 om 01.39 uur, ondertekend 

door attaché S. R., met de vermelding: “SIS geseind. TD”.  

 

Zoals de verzoekende partij zelf aangeeft, wordt in de bestreden beslissing ook uitdrukkelijk gesteld dat 

de verzoekende partij door ondergetekende, inspecteur, R. D., “op de hoogte [werd] gebracht” van het 

feit dat haar de toegang tot het grondgebied wordt geweigerd. De verzoekende partij maakt niet duidelijk 

op grond waarvan zij aanneemt dat ‘op de hoogte brengen’ meer zou betekenen dan louter 

‘kennisgeven’. 

 

Op basis van de bovenstaande elementen valt niet in te zien op welke manier het niet duidelijk zou zijn 

dat de auteur van de bestreden beslissing attaché S. R. is, en niet inspecteur R. D., die slechts is 

overgegaan tot het ter kennis brengen van de bestreden beslissing. Daar waar de verzoekende partij ter 

terechtzitting nog verwijst naar een document in het administratief dossier dat zou uitgaan van 

inspecteur D. en waarin door de zinsnede “te nemen beslissing” zou worden geanticipeerd op de te 

nemen beslissing, stelt de Raad vast dat hij een zulk document niet terugvindt in het administratief 

dossier. Bovendien kan dit hoe dan ook geen afbreuk doen aan de bovenstaande elementen, waaruit 

duidelijk blijkt wie de auteur van de bestreden beslissing is en welke rol inspecteur R. D. in het kader 

van deze beslissing heeft gespeeld. 

 

Vervolgens wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 3, 

eerste lid, 5° van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

“Behoudens de in een internationaal verdrag of in de wet bepaalde afwijkingen, kan de toegang worden 

geweigerd aan de vreemdeling die zich in een van de volgende gevallen bevindt : 

5° wanneer hij ter fine van weigering van toegang of verblijf gesignaleerd staat in het 

Schengeninformatiesysteem of in de Algemene Nationale Gegevensbank;” 

 

In casu blijkt uit de bestreden beslissing en het administratief dossier dat de verzoekende partij in het 

Schengeninformatiesysteem staat gesignaleerd. Uit de gedetailleerde seining blijkt dat het land van 
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seining Slovenië is en dat de reden “weigering van toegang of verblijf voor onderda(a)n(en) van derde 

landen – art. 24 SIS II-verordening” is. Bij te nemen maatregel wordt het volgende aangegeven: “aan 

buitengrens (en bij afgifte van visum): # toegang tot het land weigeren (eerst contact opnemen met het 

Sirene-bureau als de persoon het recht op vrij verkeer binnen de gemeenschap geniet). In het 

binnenland, indien het nationale recht dat toestaat: # de persoon aanhouden en ondervragen # contact 

opnemen met de (DVZ) Dienst Vreemdelingenzaken (...)”. Tijdens haar interpellatie door inspecteur R. 

D. verklaart de verzoekende partij dat zij in Slovenië de toegestane verblijfsduur van drie maanden had 

overschreven en hierdoor was uitgezet. 

 

De verwerende partij voert terecht aan dat de verzoekende partij de feitelijke vaststelling waarop de 

bestreden beslissing is gestoeld, niet betwist. De verzoekende partij voert echter aan dat geen rekening 

werd gehouden met haar gezinsleven en dat de bestreden beslissing daardoor artikel 8 van het EVRM 

juncto het zorgvuldigheidsbeginsel schendt. De Raad wijst erop dat artikel 3, eerste lid van de 

vreemdelingenwet in zijn aanhef inderdaad het volgende bepaalt: “behoudens de in een internationaal 

verdrag (...) bepaalde afwijkingen”.  De verwerende partij kan dan ook niet voorhouden dat het loutere 

feit dat de verzoekende partij niet betwist dat zij zich in het in artikel 3, eerste lid, 5° van de 

vreemdelingenwet voorziene geval bevindt, op zich steeds zou volstaan opdat de bestreden beslissing 

met recht en reden werd genomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

De Raad herinnert eraan dat artikel 8 van het EVRM erop gericht is om het individu te beschermen 

tegen een willekeurige overheidsinmenging in het gezins- en privéleven.  

 

Evenwel benadrukt de Raad dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor 

het gezins- en privéleven niet absoluut is. Inzake immigratie heeft het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens (hierna: EHRM of het Hof) bij diverse gelegenheden eraan herinnerd dat het EVRM als 

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

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

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

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

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

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in 

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

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

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). 

 

Anderzijds, hoewel artikel 8 van het EVRM dus geen absoluut recht omvat en ongeacht of een verblijf 

wordt geweigerd dan wel beëindigd, zijn Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden om, binnen de 

beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de concurrerende 

belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-

69). In zaken die zowel op een gezinsleven als op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van de 

negatieve dan wel positieve verplichtingen van een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van 
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het EVRM afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden van de betrokken personen en het 

algemeen belang (EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 140). 

 

Zowel wanneer sprake is van een eerste vraag om toelating tot verblijf als wanneer het gaat om een 

weigering van een voortgezet verblijf, zijn de toepasselijke beginselen dezelfde en moet dezelfde 

kernvraag worden beantwoord, met name of de Staat binnen haar beleidsmarge een billijke afweging 

gemaakt heeft tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 

28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-69).  

 

De beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke 

afweging maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds. Of 

het nu een negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen moeten de 

genomen maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel zijn. 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/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 zij kennis heeft of zou moeten hebben. De toepassing van de 

vreemdelingenwet moet aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst (cf. RvS 26 

mei 2009, nr. 193.522). Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij Verdragsluitende Staten: bij het 

nemen van een verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing moeten steeds nauwgezet de individuele en 

concrete omstandigheden van een bepaald geval worden onderzocht in het kader van een billijke 

belangenafweging.  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt aldus dat een correcte belangenafweging is vereist waarbij 

rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak kenmerken. 

 

In de eerste plaats moet echter worden nagekeken of er een gezins- en/of privéleven bestaat in de zin 

van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van 

het EVRM. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’ noch het begrip 

‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht moeten 

worden geïnterpreteerd. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezins- of privéleven moet 

de Raad zich plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 13 februari 2001, 

Ezzoudhi/Frankrijk, § 25). 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (zie EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland, § 150). De 

beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, is een feitenkwestie. 

 

De verzoekende partij beroept zich op een gezinsleven met haar echtgenote M. D., die de Roemeense 

nationaliteit heeft en verblijfsrecht heeft in België (met name een E kaart, zijnde een verklaring van 

inschrijving, die ook bij het verzoekschrift wordt gevoegd).  

 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing in het geheel niet wordt gemotiveerd over enig 

gezinsleven van de verzoekende partij, al dan niet in het licht van artikel 8 van het EVRM. Uit deze 

beslissing valt dan ook niet af te leiden of de gemachtigde het voorgehouden gezinsleven al dan niet 

betwist. In de nota met opmerkingen stelt de verwerende partij zonder meer dat het gezinsleven niet 

wordt aangetoond, maar zij laat na concreet uiteen te zetten waarom zij aanneemt dat dit het geval is. 

 

De verzoekende partij wijst in haar verzoekschrift erop dat zij haar gezinsleven heeft aangehaald in de 

“questionnaire (English)” en haar huwelijksakte heeft neergelegd. Zij geeft tevens aan dat zij op 5 juli 

2019 een afspraak had voor de opstart van de procedure gezinshereniging en dat de betreffende 

ambtenaar van de gemeente Jette aan haar raadsman telefonisch meedeelde dat voor haar het dossier 

volledig en in orde was en dat de verzoekende partij normaliter in het bezit zou worden gesteld van een 

attest van immatriculatie. Vervolgens somt de verzoekende partij een aantal elementen op waardoor 

haar gezinsleven volgens haar wordt geïndiceerd, met name de Albanese huwelijksakte van 26 maart 

2019, de uitnodiging van de gemeente Jette, die bovendien werd verstuurd naar het adres in Jette waar 

zij samen met haar echtgenote verblijft, hetgeen de feitelijke samenwoonst aannemelijk maakt, en foto’s 
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(met datum) over de jaren heen waaruit hun affectieve relatie blijkt. De verzoekende partij geeft aan dat 

het zowel foto’s van de verzoekende partij met haar echtgenote betreft als foto’s van het echtpaar met 

de ouders of de zus (en dier kinderen en echtgenoot) van de verzoekende partij. De verzoekende partij 

stelt dat zij nog veel meer stavingstukken zou kunnen neerleggen, zoals Whatsapp-conversaties tussen 

de echtgenoten en foto’s, en dat tal van mensen de beoogde duurzaamheid van de relatie kunnen 

attesteren, maar dat het binnen de korte termijn van de UDN-procedure nog niet mogelijk was al deze 

documenten reeds te verzamelen. 

 

De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij tijdens haar 

interpellatie door inspecteur R. D. heeft aangegeven dat zij getrouwd is met een Roemeense vrouw, M. 

D., die in G(...) te Jette woont, en dat tevens een huwelijksakte werd voorgelegd. Verder verklaarde de 

verzoekende partij reeds in België te wonen en reeds twee maanden in België te hebben verbleven, 

waarbij zij ook een uitnodiging van de gemeente Jette voorlegt. Verder gaf de verzoekende partij aan nu 

definitief naar België te komen. Ook in de voormelde vragenlijst van 4 juli 2019 verklaart de 

verzoekende partij inderdaad dat zij getrouwd is met een Roemeense onderdaan en dat deze in Jette, 

Brussel woont (het blijkt niet dat wordt betwist dat mevrouw M. D. in G(...) te Jette woont). Zij stelt verder 

dat haar vrouw en haar zus in België wonen, dat zij nog geen minderjarige kinderen heeft en dat zij niet 

naar haar land van herkomst kan terugkeren, omdat haar vrouw in België leeft. 

 

Uit het voorgelegde huwelijkscertificaat blijkt daarnaast inderdaad dat de verzoekende partij en 

mevrouw M. D. op 26 maart 2016 in Albanië zijn getrouwd. Met betrekking tot de uitnodiging van de 

gemeente Jette stelt de Raad vast dat deze, zoals de verzoekende partij in haar verzoekschrift ook 

aangeeft, is geadresseerd aan de verzoekende partij op het adres te Jette waarop ook mevrouw M. D. 

woont. Deze uitnodiging dateert van 21 mei 2019. De verzoekende partij wordt gevraagd zich op 5 juli 

2019 persoonlijk aan te melden bij de dienst Vreemdelingen met het oog op haar inschrijving, en in dit 

verband onder meer haar geboorte- en huwelijksakte mee te brengen. 

 

Volgens de vaste rechtspraak van het EHRM heeft de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt in 

beginsel hoofdzakelijk betrekking op het kerngezin, dit zijn gehuwden of partners in een stabiele de 

facto relatie en, desgevallend, hun minderjarige kinderen (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), 

§ 94). Het Hof sluit niet uit dat voldoende hechte banden bestaan, zelfs in gevallen waarin de 

betrokkenen niet samenwonen (cf. EHRM 7 november 2013, Vallianatos e.a./Griekenland, §§ 49 en 73; 

EHRM 27 oktober 1994, Kroon e.a./Nederland, § 30). 

 

Uit de voormelde uitnodiging van de gemeente Jette kan op zich niet worden afgeleid dat de 

verzoekende partij zich moet aanmelden met het oog op het indienen van een aanvraag tot 

gezinshereniging, aangezien slechts melding wordt gemaakt van “inscription” (inschrijving). De 

verzoekende partij kan echter prima facie worden gevolgd dat reeds op basis van de elementen die 

blijken uit het administratief dossier vóór het nemen van de bestreden beslissing, kan worden 

aangenomen dat sprake is van een gezinsleven tussen de verzoekende partij en haar echtgenote. Het 

kan niet worden betwist dat zij getrouwd zijn en het gegeven dat de voormelde uitnodiging is 

geadresseerd aan de verzoekende partij op het adres waarvan niet wordt betwist dat haar echtgenote 

M. D. er woont, vormt minstens een begin van bewijs dat de echtgenoten minstens vanaf 21 mei 2019 

samenwonen, zijnde ongeveer anderhalve maand vóór het nemen van de bestreden beslissing. Dat de 

verzoekende partij reeds twee maanden in België woont, zoals zij aan inspecteur R. D. verklaarde, lijkt 

op grond van de voormelde gegevens prima facie dan ook niet onaannemelijk. In tegenstelling tot wat 

de verwerende partij in haar nota met opmerkingen beweert, heeft de verzoekende partij ook nergens 

gesteld dat zij tot juli 2019 verder in Albanië verbleef en dat het gezinsleven tot nu toe aldus in Albanië 

werd uitgevoerd. Bovendien maakt de verwerende partij, nog los van het gegeven dat haar uiteenzetting 

een a posteriori-motivering vormt, niet duidelijk op grond waarvan zij aanneemt dat het gezinsleven, ook 

wanneer er sprake is of lange tijd is geweest van een latrelatie tussen een burger van de Unie die 

verblijfsrecht heeft en woont in België enerzijds en een Albanese onderdaan die in Albanië woont of 

woonde anderzijds, enkel in Albanië wordt uitgevoerd. Een van beide partners (thans echtgenoten) 

bevindt zich immers in België. Voor het overige maakt de verwerende partij in haar nota met 

opmerkingen niet duidelijk waarom de relatie tussen de verzoekende partij en haar echtgenote niet 

voldoende hecht zou zijn om een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM uit te maken. De 

Raad benadrukt in dit verband nogmaals dat het EHRM voor het bestaan van een 

beschermingswaardige relatie niet automatisch vereist dat sprake is van samenwoonst. Prima facie 

blijken uit het administratief dossier geen elementen op grond waarvan de hechtheid van de relatie zou 

kunnen worden betwist.  
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Aangezien het bestaan van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM prima facie kan 

worden aangenomen, bestaat voor de gemachtigde de verplichting om in dit kader een individuele, 

concrete belangenafweging door te voeren, alvorens de bestreden beslissing te nemen. De bestreden 

beslissing bevat geen enkele overweging met betrekking tot artikel 8 van het EVRM en ook uit het 

administratief dossier blijkt niet dat de gemachtigde de vereiste belangenafweging heeft doorgevoerd. 

Bijgevolg moet prima facie worden aangenomen dat de gemachtigde niet is tegemoetgekomen aan zijn 

onderzoeksplicht uit het voormelde artikel 8 en zodoende ook het zorgvuldigheidsbeginsel heeft 

geschonden. De Raad benadrukt nog dat het aan hem als annulatierechter niet toekomt om zelf alsnog 

een belangenafweging te maken nadat hij heeft vastgesteld dat het bestuur ze niet heeft gemaakt (RvS 

26 september 2018, nr. 242.436). 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM juncto de zorgvuldigheidsplicht wordt prima facie 

aannemelijk gemaakt. 

 

In haar nota met opmerkingen betwist de verwerende partij zoals gezegd op ongestaafde wijze het 

bestaan van het gezinsleven, maar vervolgens voert zij een uitgebreid betoog waarom hoe dan ook 

geen schending van artikel 8 van het EVRM kan voorliggen. De Raad benadrukt echter dat dit betoog 

een a posteriori-motivering uitmaakt. De gemachtigde heeft in de bestreden beslissing immers geen 

enkele motivering met betrekking tot het voormelde artikel 8 opgenomen en ook elders blijkt niet dat hij 

met dit artikel rekening heeft gehouden. De verwerende partij kan dit zorgvuldigheidsgebrek niet 

herstellen door naderhand, in haar nota met opmerkingen, alsnog een onderzoek in het licht van artikel 

8 van het EVRM te voeren. De verwerende partij stelt verder nog dat het feit dat de verzoekende partij in 

België een duurzame relatie zou wensen aan te vatten en in deze zin reeds stappen ondernam of 

afspraken maakte met het oog op het indienen van een dossier tot aanvraag van een verblijfskaart als 

familielid van een Unieburger, haar geen automatisch recht op verblijf geeft. Naast de vaststelling dat 

ook dit een a posteriori-motivering uitmaakt, stelt de Raad vast dat de verzoekende partij ook geenszins 

voorhoudt dat zij een automatisch recht op verblijf zou hebben. Zij heeft enkel aangevoerd dat de 

gemachtigde bij het nemen van de thans bestreden beslissing tot terugdrijving rekening moest houden 

met het gezinsleven tussen haar en haar Roemeense echtgenote met verblijfsrecht in België. Ook het 

feit dat de aanvraag voor een verblijfskaart volgens de verwerende partij moet gebeuren bij de 

Belgische diplomatieke post bevoegd voor Albanië (hetgeen opnieuw een a posteriori-motivering 

uitmaakt), ontslaat de gemachtigde niet van zijn verplichting om in het kader van artikel 8 van het EVRM 

een degelijk onderzoek te voeren en een belangenafweging te maken. Met haar betoog kan de 

verwerende partij dan ook geen afbreuk doen aan de hoger gemaakte vaststellingen van de Raad. 

 

3.3.2.4 Het derde middel is in de besproken mate ernstig. Op de overig aangevoerde schendingen moet 

zodoende niet meer worden ingegaan.  

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.4 Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

3.4.1 Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel moet worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze moet integendeel zeer 

concrete gegevens aanvoeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende precisie in 

te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het moet voor 

verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten en 

argumenten te verdedigen. 

 

De verzoekende partij moet gegevens aanvoeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 

ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 

herstelbaarheid van het nadeel. 
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Er moet evenwel worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen.  

 

De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is ten slotte conform artikel 39/82, § 2, 

eerste lid van de vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op de 

grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is 

uit hoofde van artikel 15, tweede lid van het EVRM. 

 

3.4.2 De beoordeling van deze voorwaarde 

 

Het door de verzoekende partij ingeroepen moeilijk te herstellen ernstig nadeel hangt samen met de 

door haar ontwikkelde ernstige grief ontleend aan artikel 8 van het EVRM. Zij verwijst immers 

uitdrukkelijk naar een schending van deze bepaling. 

 

Aangezien prima facie een ernstig middel gesteund op artikel 8 van het EVRM werd aangevoerd, moet 

overeenkomstig de laatste zin van artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet worden 

aangenomen dat de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is vervuld. 

 

Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan. 

 

3.5 Derhalve is voldaan aan alle cumulatieve voorwaarden, zodat de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid van de bestreden beslissing kan worden bevolen. 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de 

gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 

4 juli 2019 tot terugdrijving wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht juli tweeduizend negentien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN I. VAN DEN BOSSCHE 


