
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 151 259 van 26 augustus 2015 

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, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

2 oktober 2012 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten van 30 augustus 2012. 

 

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 9 oktober 2012 met refertenummer 

X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 februari 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat BOURGEOIS in 

opvolging van advocaat S. COPINSCHI verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE 

MEU, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 30 augustus 2012 neemt de gemachtigde in hoofde van verzoekster een beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden en een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit zijn de bestreden 

beslissingen die zijn gemotiveerd 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 09.03.2012 werd 

ingediend door: 
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[…] 

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. 

Artikel 40bis van de wet van 15.12,1980 stelt: "Als familielid van de burger van de Unie worden 

beschouwd: de bloedverwanten in neergaande lijn (...) of die te hunnen laste zijn (...) 

De betrokkene heeft niet afdoende aangetoond onvermogend te zijn in het land van herkomst; hoewel 

betrokkene een proces-verbaal van staat van behoefte voorlegt, waarin zij door de maatschappelijk 

agent tijdelijk behoeftig wordt verklaard, wordt in de bijlage bij de pv vermeld dat uit het dossier van 

betrokkene blijkt dat zij maandelijks huurgeld krijgt voor de huur van een pand gelegen in Kinshasa. 

Bijgevolg heeft betrokkene niet op afdoende wijze aangetoond dat zij onvermogend is in land van 

herkomst 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging in functie van een 

Belg de Belgische onderdaan moet aantonen dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt. 

Om dit aan te tonen legt betrokkene verschillende bewijzen voor: 

- Contract en overzicht van betalingen dd januari 2011 - december 2011 van de echtgenote van de 

referentiepersoon, de moeder van betrokkene: aangezien de moeder van betrokkene, volgens het 

rijksregister, sinds 05.12.2011 niet meer op hetzelfde adres woont als de betrokkene en de 

referentiepersoon kunnen deze bestaansmiddelen niet in overweging genomen worden ter beoordeling 

van de bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon. Aangezien er geen bijkomende bewijzen 

werden voorgelegd kan er niet met zekerheid worden vastgesteld dat de betrokkene door de 

referentiepersoon financieel ondersteund wordt, 

- Loonfiches dd januari 2012-maart 2012 van de broer van betrokkene: aangezien, betrokkene een 

aanvraag deed in functie van zijn vader en niet in functie van zijn broer, kunnen deze bestaansmiddelen 

niet in overweging genomen worden ter beoordeling van de bestaansmiddelen van de Belg. De broer 

van de betrokkene kan bovendien elk moment het gezin verlaten met verlies van zijn inkomsten als 

gevolg, 

- Werkloosheidsuitkering dd 12/2011-01/2012 van de referentiepersoon: uit het voorgelegde 

document blijkt dat de referentiepersoon een maandelijkse werkloosheidsuitkering ontvangt tussen 

€910,32 en €986,18. Aangezien artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat de bestaansmiddelen 

ten minste gelijk moeten zijn aan honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, §1, 3° 

van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de Belg bewijst een 

gemiddelde te verdienen van €948,25 zijn deze bestaansmiddelen niet voldoende toereikend. 

Bovendien werd de armoederisicogrens voor een huishouden van twee volwassenen vastgelegd op 

€1459,50. Aangezien het inkomen van de vader ver onder deze grens ligt, loopt betrokkene een 

verhoogd risico om ten laste te vallen van de sociale bijstandstelsels van het Rijk 

Bijgevolg heeft betrokkene niet voldaan aan de gestelde voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980 en wordt bet recht op verblijf 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. Verzoekster voert een enig middel aan, dat luidt als volgt: 

 

“Genomen van de schending van de beginselen van zorgvuldigheid en nauwkeurigheid in de motivering 

van de administratieve handelingen; van artikelen 2 en 3 van de wet van 28 juli 1991 betreffende de 

motivering van de bestuurshandelingen; van artikel 62 Vreemdelingenwet; van de beginselen van 

behoorlijk bestuur, in het bijzonder de manifeste beoordelingsfout, het zorgvuldigheidsbeginsel, de 

formele motiveringsplicht en het beginsel audi alteram partem; 

Doordat, eerste tak, verwerende partij mede haar beslissing steunt op een bijlage aan het proces-

verbaal van staat van behoefte neergelegd door verzoekster, die stelt dat verzoekster niet op afdoende 

wijze zou aantonen dat zij onvermogend zou zijn in haar land van herkomst; 

Terwijl zij geen rekening mag houden met deze bijlage zonder de hiervoor aangehaalde beginselen en 

bepalingen te schenden, o.m. de vereiste van formele motiveringsplicht; 

Dat dit beginsel inderdaad inhoudt dat iedere beslissing van een administratieve overheid de 

handtekening van zijn auteur moet dragen, opdat door de bestemmeling van de beslissing zou kunnen 

worden nagegaan indien deze persoon wel de nodige hoedanigheid had om zulke beslissing te nemen; 

Dat men het hier heeft over een grondvoorwaarde van het bestaan zelf van de administratieve 

beslissing; 
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Dat deze vereiste zo strikt geïnterpreteerd wordt door de Raad van State dat zelfs een gescande 

handtekening als onvoldoende werd beschouwd om op afdoende wijze een beslissing tot zijn auteur te 

linken: 

« de verzoekende partijen [...] terecht aanvoeren dat de ‘gescande handtekening die door eender wie 

kan geplaatst worden, [...] niet toelaat] na te gaan wie de werkelijke auteur van de beslissing is en dus 

de hoedanigheid van deze persoon’ en ‘het [...] niet uit te sluiten [is] dat de gescande handtekening kon 

worden aangebracht door een niet gemachtigde ambtenaar5; dat de bestreden beslissing een 

substantieel vormgebrek vertoont en dat het eerste middel in die mate gegrond is »   

Dat indien een gescande handtekening, volgens deze rechtspraak, niet toelaat na te gaan wie de 

werkelijke auteur van de beslissing is en dus welke hoedanigheid deze persoon heeft, dit a fortiori geldt 

wanneer de administratieve handeling geen enkele handtekening draagt, noch enige datum; 

Dat gezien de bestreden beslissing zich rechtstreeks steunt op vermelde bijlage, dit in casu dus een 

geval van motivering per referentie betreft; 

Dat de rechtspraak van de Raad van State de motivering per referentie tevens onderwerpt aan zeer 

strikte voorwaarden: 

« le Conseil d'Etat admet la motivation pat référence à un avis ou à une proposition, à la condition que 

ceux-ci soient annexés à la décision pour faire corps avec elle   »   

Dat wat betreft de motivering van het advies op zich, de Raad van State stelt dat: 

« Lorsque la motivation consiste en un renvoi à un avis rendu antérieurement, une telle motivation est 

une motivation formelle adéquate pour autant que l'avis auquel elle renvoie soit connu de l'intéressé et 

que cet avis soit lui-même motivé adéquatement »   

In dezelfde zin: 

« L'obligation de motivation formelle a pour but d'informer l'intéressé des motifs de fait et de droit sur la 

base desquels la décision a été prise, notamment afin qu'il puisse estimer en toute connaissance de 

cause s'il s'indique d'attaquer cet acte. Il s'ensuit que la motivation formelle d'un acte administratif ne 

peut reposer sur des clauses de style, mais être fonction des éléments invoqués par l'intéressé à l'appui 

de sa demande. Si la motivation par référence peut être admise, encore faut-il que l'avis auquel il est 

référé réponde lui-même aux exigences de l'obligation de motivation formelle »  

Dat in casu de beslissing overduidelijk verwijst en zich mede steunt op vermeld advies ; 

Dat dit advies dus aan alle voorwaarden van de materiële en formele motiveringsplicht moet voldoen; 

Dat dit in casu geenszins het geval is, gelet aan de basisvoorwaarde van de motiveringsplicht, nl. een 

identificeerbare auteur die de nodige hoedanigheid genoot om de bestreden beslissing te nemen, niet 

wordt voldaan; 

Dat de handtekening van een bevoegde auteur een bestaansvoorwaarde van een administratieve 

handeling uitmaakt; 

Dat in afwezigheid van deze handtekening de beslissing gewoonweg niet bestaat, wat in casu het geval 

is; 

Dat overigens de in het advies vermelde informatie (nl. dat verzoekster over huurgelden zou 

beschikken) eigenlijk nóg verwijst naar een ander element of document, die niet vermeld nog uitgelegd 

is door het advies; 

Dat dit advies of bijlage dus als het ware uit het niets verschijnt; 

Dat de bestreden beslissing, door zich erop te steunen en ernaar te verwijzen, dus een schending 

inhoudt van de in het middel aangehaalde bepalingen en beginselen; 

Dat het middel is, in zijn eerste tak, dermate gegrond is. 

Doordat, tweede tak, tegenpartij beschouwt dat aangezien de moeder van verzoekster niet meer op 

dezelfde adres woont als haarzelf, er bijkomende bewijzen zouden moeten worden voorgelegd om aan 

te tonen dat verzoekster nog door haar moeder ondersteund wordt, en dat in afwezigheid van zulke 

bewijzen er niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat verzoekster financieel wordt ondersteund 

door haar moeder; 

Terwijl dit een onaanvaardbare omkering van de bewijslast inhoudt; 

Dat verzoekster inderdaad de nodige bewijzen heeft geleverd omtrent de financiële situatie van haar 

moeder; 

Dat ervan uitgaan dat deze bewijzen nu onvoldoende zouden zijn, zonder verzoekster hieromtrent te 

horen, een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel inhoudt; 

Dat de Raad van State dit beginsel als volgt omschreef: 

« Overwegende dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar 

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

Dat overeenkomstig dit beginsel, alsmede het beginsel midi alteram partem, het aan verwerende partij 

toekwam om desgevallend verzoekster uit te nodigen om haar dossier in die zin te vervolledigen, daar 

zij wél de nodige bewijzen reeds had geleverd, indien verwerende partij beschouwde dat zij bijkomende 

elementen nodig had; 
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Dat dit des te meer het geval is nu de bestreden beslissing een beslissing van weigering van 

gezinshereniging uitmaakt; 

Dat het aan verwerende partij toekomt om in dit soort gevallen aan te tonen dat zij een juist evenwicht 

heeft proberen te bekomen tussen het doel van de bestreden beslissing en de ernst van de aantasting 

van de privé-en familieleven van verzoekster, veroorzaakt door deze beslissing ; 

Dat zulk evenwicht in casu noch behaald, noch nagestreven werd; 

Dat zulke houding dienvolgens een schending van de in het middel aangehaalde bepalingen en 

beginselen inhoudt; 

Dat het middel, in zijn tweede tak dermate gegrond is. 

Doordat, derde tak, verwerende partij de inkomsten van de broer van verzoekster gewoonweg niet in 

aanmerking heeft willen nemen doordat deze op elk moment het gezin zou kunnen verlaten, met verlies 

van zijn inkomsten als gevolg; 

Dat verwerende partij hierdoor overduidelijk een heel oppervlakkige lezing van de familiale situatie heeft 

gedaan, alsmede sommige objectieve elementen van het dossier willens en wetens heeft weggelaten 

om ze te vervangen door haar eigen hypothetische en subjectieve beoordeling; 

Terwijl het hoogst onwaarschijnlijk is dat de broer van verzoekster opeens het gezin zou verlaten, daar 

hij eigenaar is van de familiale woning; 

Dat na inzage van het administratief inderdaad blijkt dat de broer van verzoekster, Dhr. […], inderdaad 

als huurder van de familiale woning, die hij aan zijn vader verhuurt, vermeldt staat; 

(stuk 2) 

Dat het aan verwerende partij toekwam om de situatie van het gezin degelijk en in specie te 

onderzoeken; 

Dat de houding van verwerende partij, die weigert de inkomsten van de broer van verzoekster in acht te 

nemen omdat deze het gezin zou kunnen verlaten, zich niet baseert op de elementen die aan haar 

beoordeling worden onderworpen op het moment dat zij een beslissing neemt, maar speculeert over 

een hypothetische en toekomstige situatie; 

Dat indien de redenering van verwerende partij gevolgd zou worden, er zou kunnen worden aangehaald 

dat, bijvoorbeeld, de vader van verzoekster in de toekomst zou kunnen overlijden, met een verlies van 

inkomsten als gevolg; 

Dat zulke redenering uiteraard onaanvaardbaar is; 

Dat dit een schending inhoudt van het beginsel volgens hetwelk de verwerende partij haar beslissing 

moet stoelen op een correcte feitenvinding, d.i. op de feitelijke elementen die in haar bezit zijn op het 

moment dat zij een beslissing neemt, en niet op loutere speculaties; 

Dat verwerende partij wél rekening heeft gehouden met een subjectief en louter hypothetisch element 

die niet blijkt uit het dossier, nl. dat de broer van verzoekster de familiale woning zou kunnen verlaten; 

Dat integendeel, verwerende partij geen rekening heeft gehouden met een objectief element die blijkt uit 

het dossier, nl. met het feit dat de broer van verzoekster eigenaar is van de familiale woning, wat een 

stabiliserend element uitmaakt betreffende de handhaving van zijn verblijfplaats aldaar; 

Dat verwerende partij evenmin rekening heeft gehouden met een ander objectief element die blijkt uit 

het dossier, nl. de inkomsten van de broer van verzoekster; 

Dat deze manier van handelen een grove schending inhoudt van de in het middel aangehaalde 

bepalingen en beginselen; 

Dat dit des te meer zo is dat verwerende partij, om aan de internationale verplichtingen ondertekend 

door de Belgische staat te voldoen, een geïndividualiseerde analyse van de inkomsten van het gezin 

van de aanvrager moet verrichten; 

Dat dit door de Raad van State, bij zijn onderzoek inzake het nieuw artikel artikel 10 Vreemdelingenwet, 

trouwens uitdrukkelijk werd onderlijnd: 

«De voorgestelde bepaling die een welbepaald bedrag vaststelt waaronder de vreemdeling automatisch 

beschouwd wordt als iemand die niet beschikt over stabiele, regelmatige en voldoende 

bestaansmiddelen, is derhalve onaanvaardbaar. Het enige bedrag dat kan worden vastgesteld is 

immers een referentiebedrag dat er niet aan in de weg mag staan dat de situatie van iedere aanvrager 

concreet wordt onderzocht, waarna het mogelijk moet zijn op basis van de eigen behoeften van de 

aanvrager en zijn gezin te bepalen welke middelen ze nodig hebben om in hun behoeften te voorzien. »  

Dat deze analyse in casu mutatis mutandis moet worden toegepast; 

Dat door de inkomsten van de broer van verzoekster, die samen met hun vader gehuisvest is, 

gewoonweg van de tafel te vegen door te beschouwen dat hij in de toekomst zou kunnen verhuizen, 

geen concrete analyse van de inkomsten en behoeften van de familie uitmaakt; 

Dat ten overvloede moet worden onderlijnd dat de betaalde huur bijzonder laag ligt (475 € voor het 

ganse gezin); 

Dat dit element evenmin in acht werd genomen door verwerende partij; 
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Dat in samenvatting de beoordeling van dit dossier een grove schending inhoudt van de bepalingen en 

beginselen geviseerd in het middel, o.m. de verplichting om de beslissing te steunen op alle bekende 

feitelijke elementen, en enkel op deze elementen; 

Dat het middel, in zijn derde tak, dermate gegrond is.” 

 

2.2. Verzoekster diende een aanvraag in voor een verblijfskaart van een burger van de Europese Unie 

in functie van haar vader, een Belgische onderdaan.  

 

Artikel 40ter, eerste 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 bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft : 

   - de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij 

hem voegen;”  

 

Artikel 40bis, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet stelt wat volgt: 

 

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

   […] 

   3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 

1° of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich 

bij hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde 

geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 

gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 

gegeven;” 

 

Verzoekster was op het ogenblik van de aanvraag meerderjarig en moet dus aantonen dat zij ten laste 

is van haar vader, in de zin van de voormelde bepaling.  

 

In eerste instantie moet worden vastgesteld dat zij zich niet verzet tegen het gegeven dat de 

verwerende partij daarvoor moest nagaan of zij afdoende had aangetoond onvermogend te zijn in haar 

land van herkomst.  

 

Verzoekster betoogt evenwel dat wat dat betreft geen rekening mag worden gehouden met het stuk 

waaruit de verwerende partij afleidt dat zij niet afdoende heeft aangetoond onvermogend te zijn in haar 

land van herkomst omdat blijkt dat zij maandelijks huurgeld krijgt voor de huur van een pand in 

Kinshasa, nu dit stuk niet is ondertekend.  

 

Verzoekster voegde bij haar aanvraag een “proces-verbal de constat d’état d’indigence nr. 

01/DUAS/SS/L.B/116/2010”, waarin wordt vastgesteld dat verzoekster is komen verklaren de afgifte te 

verzoeken van een proces-verbaal van behoefte waarbij zij stelde zonder werk noch financiële middelen 

te zijn en niet in staat te zijn voor zichzelf in te staan. Er wordt besloten: “Gezien wat voorafgaat, 

verklaren wij haar tijdelijk behoeftig en stellen wij de bevoegde instantie voor haar afgifte te doen van 

het door haar gevraagde document.”  

 

Dit document gaat vergezeld van een document houdende legalisatie door de Belgische ambassade, 

ondertekend door de Belgische consul, waarin wordt gesteld: “Deze legalisatie waarborgt de 

authenticiteit van de inhoud van het document niet” en “Zie opmerkingen in bijlage”. Deze bijlage draagt 

de hoofding “PV de constat d’état d’indigence n° 01/116/2010” en gaat, volgens de voor eensluidend 

verklaarde vertaling als volgt: 

 

“PV VAN VASTSTELLING VAN STAAT VAN BEHOEFTE nr. 01/116/2010 

Het is geweten dat de documenten betreffende de behoeftigheid van personen, documenten zijn die 

uitwelwillendheid worden opgesteld op eenvoudig verzoek zonder dat enige controle noch onderzoek 

wordt gedaan tot verificatie van de uitspraken van de persoon. De maatschappelijk diensten van de 

gemeenten beschikken niet over dossiers die het mogelijk maken de financiële toestand van hun 

burgers te bepalen. 

In casu blijkt uit de gegevens van haar dossier, dat de belanghebbende maandelijks huurgeld krijgt voor 

de huur van het pand gelegen […], Kinshasa / Ngaba.” 
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Aldus blijkt dat het document waarin wordt verwezen naar de huurinkomsten als bijlage is gevoegd bij 

de legalisatie door de Belgische consul, legalisatie die door laatstgenoemde werd ondertekend en die 

uitdrukkelijk verwijst naar de “opmerkingen in bijlage”. De bijlage en de erin vervatte informatie maken 

dan ook onlosmakelijk deel uit van de beslissing tot legalisatie. De consul heeft zich, door op het 

ondertekende document te verwijzen naar de bijlage, de inhoud daarvan eigen gemaakt. Dat ook deze 

bijlage zou moeten ondertekend zijn opdat er geldig zou kunnen naar worden verwezen, gaat in de 

geschetste omstandigheden geenszins op.  

 

Bovenal is het verre van ernstig te noemen dat verzoekster, die nota bene zelf de genoemde 

documenten heeft bijgebracht ter staving van haar aanvraag en daarbij gebruik heeft gemaakt van de 

vrije bewijsgaring, plots het geweer van schouder wisselt en afstand doet van de rechtsgeldigheid ervan, 

omdat de erin vervatte informatie door de verwerende partij op een andere manier wordt gehanteerd 

dan zij had gewenst. Stellen dat “dit advies of bijlage dus als het ware uit het niets verschijnt” is dan ook 

alle redelijkheid voorbij.  

 

Het middelonderdeel is alleen al om deze redenen ongegrond.  

 

2.3. De Raad stelt vast dat verzoekster, als meerderjarig kind, pas als familielid van haar Belgische 

vader kan worden beschouwd in de zin van de artikelen 40ter, eerste lid juncto 40bis, § 2, 3° van de 

Vreemdelingenwet indien zij in eerste instantie heeft aangetoond dat zij aan de in deze laatste bepaling 

vermelde voorwaarden voldoet.  Het eerste weigeringsmotief is dus één van de tweede determinerende 

motieven en kan de bestreden beslissing tot weigering van verblijf dragen, zonder meer. Aangezien het 

enige middel(onderdeel) dat is gericht tegen het eerste determinerende weigeringsmotief ongegrond is, 

en dit motief dus onverminderd overeind blijft, moet worden vastgesteld dat verzoekster geen belang 

heeft bij het desgevallend gegrond bevinden van haar grieven tegen het tweede weigeringsmotief, nu dit 

niet kan leiden tot de nietigverklaring van de bedoelde beslissing. Het tweede en derde middelonderdeel 

moeten derhalve niet worden onderzocht.  

 

2.4. Het beroep moet worden verworpen. 

 

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: 

 

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 zesentwintig augustus tweeduizend vijftien 

door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M. DENYS A. WIJNANTS 


