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 nr. 111 251 van 3 oktober 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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 11 juni 2013 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 3 mei 

2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 20). 

 

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 tot vaststelling van het rolrecht van 17 juni 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 augustus 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 september 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. MAJUMDAR, die loco advocaat T. DE KEUKELAERE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. SEMENIOUK, 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 22 oktober 2012 legde verzoekster samen met haar Belgische partner een verklaring van 

wettelijke samenwoonst af. 

 

1.2. Op 5 november 2012 diende verzoekster een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie in functie van haar Belgische partner.  
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1.3. Op 3 mei 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappe-

lijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Deze beslissing werd verzoekster 

betekend op 16 mei 2013. 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt:  

 

“(...) 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 één 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 zonder datum: betrokkene diende een USB-stick in met foto’s en er werden ook bijkomend foto’s 

ingediend. Aangezien al deze foto’s niet gedateerd waren, worden deze niet in aanmerking genomen als 

afdoende bewijs voor de relatie. De foto’s kunnen namelijk niet getoetst worden op authenticiteit. 

Reisreserveringen met data: betrokkene legde diverse reisserveringen voor met als data 2011 -2012. 

Aangezien het uitsluitend gaat over heenreizen vanuit Nigeria naar Brussel, heeft dit geen enkele 

meerwaarde als afdoende bewijs van de duurzame relatie en wordt er ook niet voldaan aan de 

voorwaarde die stelt dat zij als partners één 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. 

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 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoekster op, “schending van art. 40bis. § 2. 2° a). eerste streepje Wet 

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

verwijdering van vreemdelingen alsook schending van het redelijkheidsbeginsel, zorgvuldigheids-

beginsel, onderzoeksplicht, schending van artt. 1. 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

formele en materiële motiveringsplicht van bestuurshandelingen”. 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

Overeenkomstig art. 40bis, § 2, 2° a), eerste streepje Wet van 15 december 1980 moet verzoekster 

bewijzen dat zij een duurzame en stabiele relatie heeft met Dhr. [C.]. Dit is het geval wanneer 

verzoekster aantoont dat zij elkaar sedert ten minste 2 jaar kennen en het bewijs levert dat zij 

regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact onderhielden, 

dat zij elkaar voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in 

totaal 45 of meer dagen betreffen. 

In casu legt verzoekster een aantal foto’s over waaruit blijkt dat zij Dhr. [C.] reeds sedert 2009 kent. 

Bovendien legt zij een hele reeks vliegtuigtickets over waaruit kan worden afgeleid dat zij reeds sedert 

minstens oktober ’11 regelmatig naar België reist. 

Jammer genoeg heeft zij oudere tickets niet bijgehouden aangezien zij niet op de hoogte was van de 

vereiste dat zij haar partner meer dan 2 jaar moest kennen alvorens een verblijfsvergunning te kunnen 

verkrijgen om met hem samen te leven. 

Briefwisseling kan niet worden overgelegd aangezien geen brieven werden geschreven daar 

verzoekster op regelmatige basis op bezoek kwam bij Dhr. [C.]. 

Alleszins kunnen deze bewijsstukken samen beoordeeld een degelijk bewijs leveren van de vereiste van 

een duurzame en stabiele relatie. 

1. Verweerster houdt voor dat de overgeiegde foto’s niet op hun authenticiteit kunnen worden getoetst 

aangezien zij niet gedateerd zijn. 

Op dit punt is de bestreden beslissing niet naar recht verantwoord. 

Immers kan aan de hand van de informatie op de USB-stick wel degelijk de aanmaakdatum worden 

gecontroleerd aangezien bij het openen van de fotobestanden op de PC steeds de datum van opname 

wordt vermeld. Dit kan niet worden gemanipuleerd. 

De eerste foto’s dateren van april 2009, dus reeds van meer dan 4 jaar terug! 

Verzoekster stelt zich de vraag of verweerster het fotomateriaal op de USB-stick wel heeft bekeken... 
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3.Verweerster verklaart gans ten onrechte dat de overgelegde vliegtuigtickets uitsluitend heenreizen van 

Nigeria naar Brussel betreffen. Daarentegen betreffen de tickets heenreizen van Spanje (Santander) 

naar België (Charleroi) alsook terugreizen van België naar Spanje (Madrid of Santander). Dit staat heel 

duidelijk op de tickets vermeld. 

De vliegtuigtickets zijn ten andere in de Spaanse taal opgesteld. 

Verzoekster woont en werkt immers sedert meer dan 10 jaar in Bilbao (Noord-Spanje). 

Ook hier rijst het vermoeden dat verweerster de documenten niet of toch amper aan een degelijke 

controle heeft onderworpen. 

4.Volgens de Europese Commissie moet eike weigering van een aanvraag degelijk en schriftelijk 

worden gemotiveerd en moet de betrokkene in beroep kunnen gaan tegen de beslissing. 

De Commissie herhaalt ook dat het bewijs van de duurzame relatie beoordeeld moet worden in functie 

van het doel van de richtlijn vrij verkeer, nl. het handhaven van de eenheid van het gezin in de ruime 

betekenis van het woord. 

Zo moet naast de relatie die verzoekster heeft met Dhr. [C.] verweerster ook rekening houden met 

andere omstandigheden, zoals het feit dat verzoekster financieel afhankelijk is van hem. 

In casu heeft verzoekster geen enkele bron van inkomsten zodat zij financieel volledig afhankelijk is van 

Dhr. [C.]. Dit element werd onterecht niet in aanmerking genomen door verweerster. 

Verweerster had minstens de verplichting om te onderzoeken of de toepassingsvoorwaarden van art. 

40bis, § 2, 2° Wet van 15.12.1980 in hoofde van verzoekster werden voldaan.Immers is verweerster als 

openbare dienst ertoe gehouden alle wettelijke mogelijkheden na te gaan en is het haar niet toegestaan 

zich bij het onderzoek van de rechtspositie van de vreemdeling / rechtsonderdaan te beperkten tot deze 

elementen welke leiden tot een terugleiding naar het land van herkomst. 

 Er dient m.a.w. een volledig en degelijk onderzoek te worden gevoerd naar de rechtspositie van de 

 rechtszoekende. 

 Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit een 

 zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of 

 orgaan zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen 

 aanzien en aanvaarden. 

 Inderdaad behoorde het tot de verplichting van de verweerster een zorgvuldig onderzoek te voeren 

 omtrent de door verzoekster aangehaalde feiten. 

 Het bijzonder onderzoek had overigens moeten blijken uit de motivering van de bestreden beslissing. 

Anderzijds dient elke bestuurshandeling gebaseerd te zijn op juiste en relevante feiten. De 

zorgvuldigheidsplicht verplicht de overheid om zich volledig en correct in te lichten alvorens een 

beslissing te nemen (D. VANHEULE, “De motiveringsplicht en de vreemdelingenwet”, T.V.R. 1993/2, 

67-68). 

 Verweerster is tekort geschoten in haar onderzoeksplicht. 

 Immers heeft zij: 

  - Ten onrechte geoordeeld dat de vliegtuigtickets enkel heenreizen Nigeria - Brussel betreffen 

  - Ten onrechte geoordeeld dat de foto’s niet gedateerd zijn 

  - Niet in aanmerking genomen dat verzoekster financieel volledig afhankelijk is van Dhr. [C.] 

 Deze gegevens - en de correcte beoordeling ervan - zijn vanzelfsprekend van essentieel belang voor 

 de beoordeling van het verzoek van verzoekster. 

 De berstreden beslissing komt om deze redenen onzorgvuldig en kennelijk onredelijk over. 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven 

die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek 

onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve 

vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van 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 om 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301) 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht 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. 

 

2.3. Verzoekster heeft een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een verblijfskaart als familielid van 

een burger van de Unie, met name als partner van een Belgische onderdaan. 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-

gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) 

luidt als volgt: 

 

“Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

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, onafge-

broken 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 aan-

vraag, 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 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; 

(…)” 

 

Deze voorwaarden zijn op grond van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet ook van toepassing op 

partners van een Belgische onderdaan. 

 

2.4. De bewijslast inzake het aantonen van een duurzame en stabiele relatie ligt bij de aanvrager 

 

2.5. Uit het betoog van verzoekster blijkt dat ze het niet eens is met de beoordeling in de bestreden 

beslissing aangaande de door haar overgelegde stukken, namelijk een USB-stick met foto’s en 

vliegtuigtickets.  

 

2.6. De Raad wijst er op dat, bij gebreke aan een wettelijke bewijsregeling ter zake, het bewijs van het 

vervuld zijn van de voorwaarden van een duurzame en stabiele relatie vrij is en dat de bewijslast 

daartoe op de aanvrager rust. Deze vrije feitenvinding en -appreciatie impliceert dat de bevoegde 

administratieve overheid discretionair oordeelt of de aanvrager het bewijs van de voorwaarden tot 

langdurig verblijf levert. Aldus kan de bevoegde overheid, in het raam van de uitoefening van deze 

ruime appreciatiebevoegdheid en zonder dat de regelgeving dit uitdrukkelijk oplegt, rechtmatig het 

voldaan zijn aan de wettelijke voorwaarden tot langdurig verblijf afleiden uit de daartoe relevante 

stukken, verklaringen en dergelijke meer, die het bestuur zelf bepaalt. De Raad heeft enkel de bevoegd-

heid om ter zake een marginale wettigheidstoetsing door te voeren, in die zin dat slechts dan de 

onregelmatigheid van de bestreden beslissing zal kunnen worden vastgesteld indien verzoekster 

aannemelijk maakt dat de beoordeling van verweerder iedere redelijkheid mist. 

 

2.7. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster ten bewijze van haar  duurzame en stabiele 

relatie foto’s alsook een USB-stick met foto’s heeft overgelegd. De betrokken stad liet per faxbericht van 
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22 januari 2013 aan de verwerende partij weten “Betrokkene heeft ook een USB stick binnengebracht, 

deze wordt u opgestuurd via de Post.” Uit het administratief dossier blijkt dat verwerende partij van 

oordeel is dat er op de betrokken stick elf foto’s staan, zonder vermelding van de datum. Verzoekster is 

van oordeel dat bij het openen van de fotobestanden op de PC steeds de datum van opname wordt 

vermeld, dat dit niet kan worden gemanipuleerd en dat er foto’s opstaan van april 2009. Te dezen dient 

de Raad echter op te merken dat verzoekster haar betoog niet aantoont. De betrokken USB-stick werd 

blijkens het administratief dossier  terug aan verzoekster overgemaakt via de betrokken stad op 16 mei 

2013 omdat verzoekster de stick terugvroeg. Verzoekster voegt de USB-stick ook niet bij haar verzoek-

schrift. Verzoekster betwist niet de vaststelling in de bestreden beslissing dat de overige foto’s die ze 

heeft overgemaakt, evenmin gedateerd zijn. De globale beoordeling van de verwerende partij dat de 

foto’s niet gedateerd zijn, blijft derhalve overeind staan. 

 

2.8. Uit het administratief dossier  blijkt dat verzoekster negen afdrukken heeft overgemaakt van 

elektronisch aangemaakte vliegtuiginstapkaarten van Ryanair. Het betreft heen- en terugvluchten tussen 

Santander of Madrid en Charleroi in maart, mei, en  juni 2012 evenals in oktober en  november 2011. Dit 

kan niet meer aantonen dan zoals verzoekster zelf ook stelt in haar verzoekschrift “dat zij reeds sedert 

minstens oktober ’11 regelmatig naar België reist”.  Het feit dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

ten onrechte de elektronisch aangemaakte instapkaarten leest als heenvluchten vanuit Nigeria naar 

Brussel doet geen afbreuk aan de beoordeling dat vliegtuigreizen niet kunnen aantonen dat de in artikel 

40bis, § 2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet gestelde voorwaarden vervuld zijn.        

 

2.9. Met foto’s die niet gedateerd zijn en met het aantonen dat ze regelmatig pendelt tussen 

Santander/Madrid en Charleroi toont verzoekster niet aan dat ze een stabiele en duurzame relatie heeft 

met haar Belgische partner zoals omschreven in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingen-

wet. Verzoeksters overtuiging dat de neergelegde stukken wel volstaan, toont niet aan dat het 

eindoordeel van de gemachtigde van de staatssecretaris dat verzoekster niet voldoet aan de gestelde 

voorwaarden kennelijk onredelijk is  

 

2.10. Verzoeksters eenvoudige verwijzing naar wat de Europese Commissie zou gesteld hebben over 

de beoordeling van het bewijs van de  duurzame relatie, zonder dat de rechtsbron  wordt meegedeeld of 

zonder dat wordt aangetoond dat dit een bindend karakter heeft, kan niet toelaten dat de in punt 2.3. 

bedoelde wettelijk gestelde voorwaarden opzij geschoven worden  

 

2.11. Verzoekster is voor het overige van oordeel dat de verwerende partij is tekortgeschoten in haar 

onderzoeksplicht, maar de Raad herhaalt dat de bewijslast in het kader van een duurzame en stabiele 

relatie bij verzoekster ligt. Het is niet aan de verwerende partij om de leemten in de bewijsvoering te 

gaan opvullen.  

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

 2.12. In een tweede middel werpt verzoekster op, “schending van het beginsel van behoorlijk  beheer 

 en machtsoverschrijding.” 

  

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

  “De bestreden beslissing werd noch handmatig noch elektronisch ondertekend door de gemachtigde 

 ambtenaar van verweerster. Er is daarentegen enkel sprake van een ingescande handtekening. 

  In een recent arrest vernietigde de Raad van State een beslissing van verweerster wegens een 

 substantieel vormgebrek aangezien de handtekening van de gemachtigde ambtenaar op de beslissing 

 werd ingescand (R.v.St. 8 mei 2009, nr. 193.106, niet gepubliceerd). 

  Het manuele karakter vormt een constitutief element van een rechtsgeldige gewone handtekening 

 zodat geen waarde kan worden gehecht aan stempels, afdrukken en andere vormen waarbij die 

 handtekening niet met de hand is gemaakt. De afdruk van een ingescande handtekening kan veeleer 

 met een kopie worden gelijkgesteld, doch geldt niet als een manuele handtekening. 

  Tot bewijs van het tegendeel moet ervan worden uitgegaan dat de handtekening op de bestreden werd 

 ingescand. Overeenkomstig voormelde rechtspraak van de Raad van State behoort het immers aan 

 verweerster om aan te tonen dat de handtekening niet werd ingescand. 

  Mitsdien schendt de bestreden beslissing het beginsel van behoorlijk beheer en overschrijdt 

 verweerster de haar krachtens de Wet en bijzondere rechtsregels toegekende macht. 

  Het tweede middel is gegrond.” 
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2.13. Er zijn meerdere beginselen van behoorlijk bestuur. Waar verzoekster in haar betoog opwerpt dat 

het beginsel van behoorlijk beheer zou geschonden zijn, dient de Raad op te merken dat hem geen 

dergelijk beginsel bekend is. Van machtsoverschrijding is er sprake wanneer de bestuursoverheid zich 

de bevoegdheid aanmatigt die de wet aan een ander overheidsorgaan heeft opgedragen. Verzoekster 

verduidelijkt niet welke rechtsregel verwerende partij heeft overschreden en waaruit dan de machtsover-

schrijding bestaat. Verzoekster maakt in haar betoog gewag van het feit dat verwerende partij “de haar 

krachtens de Wet en bijzondere rechtsregels toegekende macht” overschrijdt, maar het is de Raad niet 

duidelijk wat verzoekster hiermee bedoelt.  

 

Ten overvloede, geen enkele wettelijke bepaling schrijft in het algemeen voor dat een administratieve 

rechtshandeling manueel dient ondertekend te zijn om rechtsgeldig te zijn. Geen enkele bepaling van de 

Vreemdelingenwet of enige uitvoeringsbepaling daarvan bepaalt dat de beslissingen die getroffen 

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

vreemdelingen of die betekend worden een manueel aangebrachte handtekening dienen te bevatten (cf. 

RvS 30 september 2008, nr. 186.670). 

 

Partijen zijn het erover eens dat de handtekening die figureert op de bestreden beslissing een gescande 

handtekening is. Verwerende partij bevestigt ter terechtzitting dat de oorspronkelijke geschreven 

handtekening van attaché R. C. in een beveiligd computerbestand wordt opgeslagen, en daarna bij elke 

afdruk van een beslissing die door attaché R. C. wordt getroffen, in gescande vorm verschijnt. Het betreft 

de digitale afbeelding die met behulp van scantechnieken van een handgeschreven handtekening is 

gemaakt. Deze gescande handtekening is een gewone elektronische handtekening in de zin van artikel 

2, tweede lid, 1° , van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met 

het juridisch kader voor elektronische handtekeningen, de elektronisch aangetekende zending en 

certificatiediensten (cf. RvS 24 september 2010, nrs. 207. 655 en 207.656). Een beslissing kan geen 

rechtsgeldigheid worden ontzegd omdat daarop slechts een gewone elektronische handtekening 

figureert (cf. RvS 24 september 2010, nrs. 207. 655 en 207.656).   

 

Op de bestreden beslissing kan duidelijk de voorgehouden ondertekenaar van de beslissing worden 

geïdentificeerd, namelijk attaché R. C., wiens naam figureert naast de gescande handgeschreven 

handtekening. Verzoekster betwist niet dat dit de elektronische handtekening van attaché R. C. is. Ze 

betwist evenmin dat attaché R. C. de bevoegdheid heeft om de bestreden beslissing te treffen. Er wordt 

niet aangetoond dat iemand zich toegang zou verschaft hebben tot het computerbestand van attache R. 

C. om zich diens naam en hoedanigheid toe te eigenen om de bestreden beslissing te treffen. Dit 

veronderstelt strafbare handelingen zoals valsheid in geschrifte, valsheid in informatica (artikel 210 bis 

van het Sw.), misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatica-

systemen en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen 

(cf. artikelen 550 bis e.v. van het Sw.). Verzoekster heeft een dergelijke klacht niet neergelegd bij het 

parket. De Raad dient te concluderen dat de omstandigheid dat de handtekening van attaché R. C. een 

gescande handgeschreven handtekening betreft, geen afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de  

bestreden beslissing. De verzoekende partij toont niet aan dat de bestreden beslissing getroffen werd 

door een persoon die daartoe niet gemachtigd werd of de schending vormt van een substantiële 

vormvereiste.  

    

Het tweede middel is, zo al onontvankelijk, ongegrond. 

 

3. 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: 
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Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie oktober tweeduizend dertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


