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 nr. 109 932 van 17 september 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 14 maart 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor Maatschappelijke Integratie van 14 februari 2013 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. De 

beslissing werd aan verzoekster betekend op 18 februari 2013. 

 

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 29 mei 2013 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 juli 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 september 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. DRIESEN, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor de 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, geboren te Douar op (…) 1972. 

 

Op 9 juli 2011 diende verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 9bis 

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de vreemdelingenwet). 

Op 4 november 2011 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid de 

door verzoekster ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis onontvankelijk 

te verklaren. Tevens werd op diezelfde dag de instructie gegeven aan de burgemeester om aan 
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verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis te brengen. Tegen de beslissing van 4 

november 2011 en tegen het bevel om het grondgebied te verlaten diende verzoekster een beroep tot 

nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad).  Bij arrest nr. 

76 136 van 29 februari 2012 verwierp de Raad dit beroep. 

 

Op 9 augustus 2012 legde verzoekster een verklaring van wettelijke samenwoonst af met de heer S. A. 

L, die eveneens van Marokkaanse afkomst is en de Nederlandse nationaliteit heeft.  

 

Op 16 augustus 2012 diende verzoekster een aanvraag in voor een verblijfskaart van een burger van de 

Unie (bijlage 19ter). Verzoekster werd daarbij uitdrukkelijk verzocht om binnen de drie maanden, en ten 

laatste op 9 november 2012, volgende documenten over te maken: bewijzen van stabiele relatie. 

 

Op 14 februari 2013 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is thans de bestreden beslissing, 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

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

 lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 16/08/2012 werd 

ingediend door: 

[…] 

om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie. 

Betrokkene heeft niet op afdoende wijze aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben van 

tenminste twee jaar met haar partner, zoals vereist door de wet van 15.12.1980. Betrokkene brengt 

onvoldoende bewijs aan dat zij als partners een jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de 

aanvraag of dat zij elkaar tenminste twee jaar kennen en voorafgaand aan de aanvraag drie maal 

ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen of dat zij een 

gemeenschappelijk kind hebben. 

Betrokkene legt volgende bewijzen voor: 

-Foto's: er werden een drietal foto's van betrokkenen voorgelegd. Echter, louter op basis van foto’s kan 

bezwaarlijk aangenomen worden dat de stabiele en duurzame relatie afdoende bewezen is. Bovendien 

kan op basis van de voorgelegde foto's niet vastgesteld worden dat betrokkenen elkaar voorafgaand 

aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer 

betroffen. 

-Verklaringen op eer door derden: deze verklaringen op eer door derden kunnen niet in aanmerking 

genomen worden als voldoende bewijs van de duurzame en stabiele relatie gezien ze niet op hun 

feitelijkheid en waarachtigheid gecontroleerd kunnen worden. 

Daarenboven blijkt uit de gegevens van het rijksregister [blijkt] dat de partner van betrokkene pas 

op12/10/2011 uit de echt gescheiden is. Er is bijgevolg niet voldaan aan de hierboven vermelde criteria 

en het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene. 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoekster voert in haar eerste en enig middel de schending aan van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht, van het 

redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij licht haar middel toe als volgt: 

 

“In casu dient te worden onderzocht of bovenstaande bepalingen worden gehonoreerd in de bestreden 

beslissing van 14.02.2013. 

Deze beslissing stelt immers dat verzoeker niet op afdoende wijze zou hebben aangetoond dat zij een 

duurzame en stabiele relatie zou hebben van tenminste twee jaar met haar partner, de heer S. A.-L., 

zoals vereist door de wet van 15.12.1980. Vervolgens wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken een 

bevel gegeven om het grondgebied te verlaten binnen dertig dagen. 
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De Dienst Vreemdelingenzaken maakt er (terecht) melding van in de bestreden beslissing dat verzoeker 

verschillende bewijselementen heeft bijgevoegd ter staving van haar aanvraag. Verzoeker voegde onder 

meer meerdere foto's en verklaringen op eer toe om haar stabiele en duurzame relatie met een EU-

onderdaan, de heer S. A. L., aan te tonen. 

Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat verzoeker en haar partner, de heer S. A.-L., gedurende 

hun relatie allesbehalve erop gericht waren bewijsmateriaal te verzamelen van hun relatie. Voor hen 

was enkel hun relatie op zich van belang, niet de bewijsverzameling hiervan. 

Toen verzoeker geconfronteerd werd met de vereiste van artikel 40bis Vreemdelingenwet om 

bewijsmateriaal te verzamelen van hun relatie, heeft zij pas bewijzen beginnen zoeken. 

Dit mag allesbehalve als evident worden aanzien, temeer nu verzoeker en haar partner geen gebruik 

maken van moderne communicatiemiddelen (bv. e-mail, Facebook) en hiervan dus geen stukken 

kunnen voorleggen. 

Verzoeker heeft dan ook naar best vermogen getracht bewijzen aan te leveren van haar duurzame en 

stabiele relatie met de heer S.A.L. 

De bewijslevering moet bijgevolg met de nodige omzichtigheid worden benaderd. 

Verzoeker heeft getracht de nodige bewijzen te verzamelen en verschillende foto's en verklaringen op 

eer van derden overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Deze foto's, dewelke duidelijk bewijsmateriaal vormen van een relatie tussen verzoeker en de heer 

S.A.L., dienen bijgevolg in overweging te worden genomen door de behandelende overheid als 

zorgvuldig bestuur. 

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt in de bestreden beslissing echter alleen maar dat dit hun relatie 

hun relatie niet-afdoende bewijst. 

Op generlei wijze wordt beargumenteerd waarom dit het geval is, dan wel waarom de geleverde foto's 

niet in overweging kunnen genomen worden. 

Foto's vormen immers een duidelijk en onomstotelijk bewijs zij elkaar tenminste twee jaar kennen en 

voorafgaand de aanvraag drie maal elkaar ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 

dagen of meer betreffen, zoals vereist door artikel 40bis, § 2 Vreemdelingenwet. 

 

Onder meer het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur dan ook de verplichting op zijn 

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

De rechterlijke controle sterkt zich hiertoe uit. Mits huidig beroep dient bijgevolg te worden beoordeeld of 

de Dienst Vreemdelingenzaken de feiten correct heeft beoordeeld en of de Dienst Vreemdelingenzaken 

op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen. 

Zoals blijkt uit bovenstaande overwegingen is dit geenszins het geval. 

 

Ook de overige bewijsstukken, zoals de verklaringen op eer door derden, worden door de Dienst 

Vreemdelingenzaken niet getaxeerd. Men stelt onmiddellijk dat deze verklaringen op eer niet in 

aanmerking kunnen genomen worden, wat hun inhoud ook moge zijn of wie ze ook geschreven zou 

mogen hebben. 

 

Daarenboven blijkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen rekening heeft gehouden met het gegeven 

dat verzoeker en de heer S.A.L. een verklaring van wettelijke samenwoonst hebben afgelegd op 

09.08.2012 (stuk 3: de bijlage 19ter). 

Dit document bewijst op zich al in aanzienlijke mate dat er sprake is van een duurzame en stabiele 

relatie en dat verzoeker op de datum van de bestreden beslissing reeds een half jaar samenwoont met 

de heer S.A.L. In de bestreden beslissing genomen op 14.02.2013 wordt echter op geen enkele wijze 

hiermee rekening gehouden. 

Hiermee schendt de Dienst Vreemdelingenzaken de aangehaalde bepalingen in het middel. 

De bestreden beslissing van 14.02.2013 dient bijgevolg te worden vernietigd.” 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 

juli 1991 en in artikel 62 van de vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat 

kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet 

verplichten de administratieve 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 (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 

2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 
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De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, zijnde artikel 52, § 4, 5
e
 lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

verkort het vreemdelingenbesluit) en het feit dat verzoekster niet op afdoende wijze de duurzame en 

stabiele relatie van tenminste twee jaar met haar partner heeft aangetoond, noch het feit dat zij ten 

minste 1 jaar ononderbroken heeft samengeleefd. Verweerder gaat ook in op de onafdoende 

bewijswaarde van de voorgelegde stukken. Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze 

motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar 

bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor 

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Overigens dient vastgesteld te worden dat 

verzoekster de motieven van de bestreden beslissing wel degelijk kent en begrijpt, nu uit de bespreking 

van haar middel blijkt dat ze deze motieven bekritiseert. 

 

Bovendien voert verzoekster ook nog de schending van de materiële motiveringsplicht aan. Tegelijk de 

schending van de formele én de materiële motiveringsplicht aanvoeren is niet mogelijk. Een gebrek aan 

deugdelijke formele motivering maakt het de betrokkene onmogelijk uit te maken of de materiële 

motiveringsplicht geschonden is. Omgekeerd betekent dit dan ook dat wanneer uit de bewoordingen van 

het verzoekschrift kan worden afgeleid dat in wezen een schending van de materiële motiveringsplicht 

wordt aangevoerd, verzoekster van een schending van de formele motiveringsplicht geen schade heeft 

ondervonden (RvS 19 september 2001, nr. 98.937). 

 

Uit het aangevoerde middel blijkt duidelijk dat verzoekster de schending van de materiële 

motiveringsplicht aanvoert zodat zij de schending van de wet van 29 juli 1991 die betrekking heeft op de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de vreemdelingenwet niet 

dienstig kan inroepen. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht of van artikel 62 van de vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen zijn beoordeling over de aanvraag in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

kunnen komen. 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht moet gebeuren in het licht van de 

toepasselijke wetsbepaling, in casu artikel 40bis van de vreemdelingenwet juncto artikel 52, § 4, 5
e
 lid, 

van het vreemdelingenbesluit. 

 

Artikel 40bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1: Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop 

de familieleden van de burger van de Unie zouden kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende 

bepalingen op hen van toepassing. 

§ 2: Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt; 

2° de partner, die hem begeleidt of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie overeenkomstig 

een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. 

 

De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a) bewijzen een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie te onderhouden. 

Het duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond: 

– indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 

onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond; 

– ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de 

aanvraag, kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of 

elektronische berichten met elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand 
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aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen 

betreffen; 

– ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben; 

3°[…] 

4°[…] 

§3:[…] 

§4:[…]” 

 

Artikel 52, § 4, 5
e
 lid van het vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” 

 

Verzoekster voert aan dat zij er tijdens haar relatie niet op gericht was bewijsmateriaal te verzamelen 

van haar relatie en pas na inlichting over de vereisten van artikel 40bis van de vreemdelingenwet 

bewijzen is beginnen verzamelen. Zij meent dat dit voor haar niet evident is daar zij geen gebruik maken 

van moderne communicatiemiddelen, zoals e-mail en Facebook. Zij meent dat zij naar best vermogen 

bewijzen heeft voorgelegd en dat de bewijslevering daarom met de nodige omzichtigheid moet 

benaderd worden.  

 

De Raad merkt op dat de tekst van artikel 40bis van de vreemdelingenwet duidelijk is en dat deze nu 

eenmaal vereist dat de partners die een geregistreerd partnerschap hebben gesloten hun duurzame en 

stabiele relatie aantonen. Volgens dit artikel moet dan aangetoond worden dat zij minstens 1 jaar 

voorafgaandelijk aan de aanvraag hebben samengewoond of dat zij elkaar twee jaar voorafgaand aan 

de aanvraag kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of 

elektronische berichten met elkaar contact onderhielden en elkaar minstens drie maal ontmoet hebben 

gedurende telkens minstens 45 dagen. Er anders over oordelen zou in strijd zijn met het 

legaliteitsbeginsel. Het feit dat deze bewijzen voorleggen voor verzoekster niet evident is daar zij “er in 

eerste instantie niet aan dacht” en bijkomend niet met moderne technieken communiceert met haar 

vriend doet geen afbreuk aan deze duidelijke wetsbepaling waaraan nu eenmaal moet worden voldaan, 

wenst men een verblijfsrecht te verkrijgen als partner van een familielid van de Unie in België. In 

beginsel lijkt verzoekster aldus kritiek te hebben op de wet. Echter kan het bekritiseren van de 

bestaande wetgeving geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Waar verzoekster aanvoert dat de foto’s in overweging moeten worden genomen en stelt dat 

verweerder niet zou motiveren waarom de foto’s niet in overweging kunnen worden genomen, merkt de 

Raad op dat verweerder wel degelijk de foto’s in zijn motivering heeft betrokken en dus in overweging 

heeft genomen, en bovendien motiveert waarom deze geen afdoende bewijs vormen. Verweerder legt 

uit dat op basis van die drie foto’s geen stabiele en duurzame relatie is bewezen en niet kan worden 

vastgesteld dat betrokkenen elkaar voorafgaand aan de aanvraag van 16 augustus 2012 drie keer 

ontmoet hebben en dat die ontmoetingen 45 dagen of meer betroffen. Het feit dat verzoekster gewoon 

poneert dat de foto’s “een duidelijk en onomstotelijk bewijs” zijn van het feit dat ze elkaar tenminste twee 

jaar kennen en in totaal 45 dagen of meer ontmoet hebben, volstaat niet. Uit het administratief dossier 

blijkt immers dat er drie foto’s werden neergelegd op datum van 11 oktober 2010 en 8 augustus 2009. 

De Raad ziet echter niet in hoe met deze foto’s kan aangetoond worden dat verzoekster een naar 

behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie heeft onderhouden, laat staan hoe hiermee 

drie ontmoetingen van telkens 45 dagen kunnen worden aannemelijk gemaakt.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht is niet aangetoond. 

 

Zoals verzoekster aangeeft, legt het zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting op haar 

beslissing 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 derhalve 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. 

 

Ook wat betreft de verklaringen op eer door derden, meent verzoekster dat verweerder deze niet naar 

waarde heeft geschat. Hieromtrent motiveert verweerder dat verklaringen op eer niet op hun feitelijkheid 

en waarachtigheid kunnen gecontroleerd worden. De Raad stelt vast dat verzoekster niet ontkent dat 
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verklaringen op eer door derden niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen getoetst worden. Ze 

laat de motivering van verweerder op dit punt ongemoeid. Het is vaste rechtspraak van de Raad dat 

verklaringen op eer door derden een heel relatieve bewijswaarde hebben aangezien deze een 

gesolliciteerd karakter vertonen, zodat het niet kennelijk onredelijk is van de gemachtigde van de 

staatssecretaris om deze verklaringen niet te aanvaarden als bewijs van het bestaan van een duurzame 

relatie in de zin van de vreemdelingenwet. 

 

Tot slot voert verzoekster ook aan dat verweerder geen rekening heeft gehouden met de verklaring van 

wettelijke samenwoonst afgelegd op 9 augustus 2012. Hiermee bewijst verzoekster echter niet dat zij 

voor de aanvraag minstens één jaar ononderbroken heeft samengeleefd met de heer S.A.L. Hun 

verklaring van samenwoning dateert immers van 9 augustus 2012 en de aanvraag van verblijfskaart 

dateert van 16 augustus 2012, nauwelijks een week later. Van eerdere samenwoning liggen geen 

afdoende bewijzen voor, zodat verzoeker niet aantoont minstens één jaar ononderbroken te hebben 

samengeleefd voor de aanvraag en de motivering van de bestreden beslissing op dit punt dus niet 

weerlegt. Integendeel, uit het administratief dossier blijkt dat de heer S.A.L. een jaar voor het indienen 

van de aanvraag van de verblijfskaart, dus op 16 augustus 2011 nog gehuwd was met een andere 

vrouw. Zoals verweerder terecht opmerkt in de nota is hij pas op 12 oktober 2011 gescheiden van 

mevrouw E.M.O. Het feit dat verzoekster en de heer S.A.L. een half jaar samenwonen voor de 

bestreden beslissing is overeenkomstig artikel 40bis van de vreemdelingenwet irrelevant.  

 

Met haar betoog maakt verzoekster niet aannemelijk dat verweerder geen rekening heeft gehouden met 

alle stukken van het dossier, dat hij deze onzorgvuldig zou beoordeeld hebben of dat hij in kennelijke 

onredelijkheid tot zijn beslissing zou gekomen zijn. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel of van het redelijkheidsbeginsel wordt niet 

aangenomen. 

 

Het eerste en enig middel is ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van verzoekster. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien september tweeduizend dertien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


