
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 184 078 van 21 maart 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 3 november 2016 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 4 oktober 2016 tot 

weigering van de afgifte van een visum. 

 

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 7 november 2016 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat W. BUSSCHAERT 

verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat COENE, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 1 september 2016 diende verzoekende partij een aanvraag in voor een visum kort verblijf (type C) 

met het oog op een bezoek aan haar voorgehouden dochter en kleinkinderen. 

 

Op 3 oktober 2016 weigerde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de afgifte van een visum kort verblijf (type C) aan verzoekende partij. 

Dit is de bestreden beslissing die luidt: 
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“Het visum wordt geweigerd op basis van artikel 32 van verordening (EG) nr. 810/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke code 

 

* Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond 

 

* Betrokkene verklaart op familiebezoek te willen komen maar er werd echter geen bewijs van 

verwantschap voorgelegd. Het reisdoel wordt dus niet gestaafd. 

 

* U heeft niet aangetoond over voldoende middelen van bestaan te beschikken, zowel voor de duur van 

het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor doorreis 

naar een derde land waar u met zekerheid zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid te verkeren 

deze middelen legaal te verkrijgen 

 

* Tenlasteneming is ontvankelijk en geweigerd. De garant wordt als onvoldoende solvabel beschouwd 

om betrokkene ten laste te nemen rekening houdend met de voorgelegde inkomsten en het aantal 

personen ten laste. De volgende berekening wordt toegepast: 1.000 euro (basis) + 200 euro per 

uitgeriodigde persoon + 150 euro per persoon ten laste.  

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende redenen:  

 

1. [ ] er is een vals/vervalst/nagemaakt reisdocument overgelegd 

 

2. [X] het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond 

 

3. [X] u hebt niet aangetoond over voldoende middelen van bestaan te beschikken, zowel voor de duur 

van het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor 

doorreis naar een derde land waar u met zekerheid zal worden toegelaten, of in de onmogelijkheid 

te verkeren deze middelen legaal te verkrijgen 

4. [ ] u hebt in de lopende periode van 180 dagen reeds 90 dagen op het grondgebied van de lidstaten 

verbleven op grond van een eenvormig visum of een visum met territoriaal beperkte geldigheid 

 

5. [ ] u staat in het Schengen Informatiesysteem (SIS) gesignaleerd ter fine van weigering van 

toegang: deze signalering is ingevoerd door ... (naam lidstaat) 

 

6. [ ] u wordt door een of meer lidstaten beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde, de 

binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid als omschreven in artikel 2, lid 19, van Verordening 

(EG) nr. 562/2006 (Schengengrenscode), of de internationale betrekkingen van een of meer 

lidstaten 

 

7. [ ] er is niet aangetoond dat er een toereikende en geldige medische reisverzekering is afgesloten 

 

8. [ ] de informatie die is verstrekt met betrekking tôt het doel en de omstandigheden van het beoogde 

verblijf is niet betrouwbaar 

 

9. [X] uw voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten 

kon niet worden vastgesteld 

 

10. [ ] er is onvoldoende aangetoond dat u niet in de gelegenheid bent geweest om op voorhand een 

visum aan te vragen, hetgeen een visumaanvraag aan de grens zou rechtvaardigen 

 

De garant legt volgende loonfiches voor: mei: 1453 euro, juni: 1531 euro en juli: +- 2000euro. Dit geeft 

een totaal van 4984 euro en een gemiddeld maandinkomen van 1661 euro en dit met 3 personen en de 

echtgenoot ten laste.  

 

Geen bewijs van voldoende financiële dekking voor het voorziene verblijf, aangezien de tenlasteneming 

niet is aanvaard. Daarenboven levert betrokkene geen bewijs van financiële middelen aan de hand van 

een nominatieve aankoopbordereau van Travelcheques of een kredietkaart bruikbaar op het Belgisch 

grondgebied gelinkt aan een persoonlijke bankrekening met voldoende beschikbare middelen.  
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Betrokkene is huisvrouw en kan geen voldoende en regelmatige inkomsten voorleggen uit 

beroepsactiviteit.  

 

Uw voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten kon 

niet worden vastgesteld.  

 

Andere  

 

Betrokkene is weduwe, reist waarschijnlijk voor de eerste keer binnen het Schengengebied en kan geen 

voldoende en regelmatige beroepsinkomsten aantonen.  

 

Betrokkene toont onvoldoende vaste banden aan  met haar land van origine waardoor zij geen 

voldoende waarborgen biedt die een terugkeer kunnen garanderen.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het eerste middel luidt: 

 

“Schending van artikel 32 van verordening nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad 

van 13 juli 2009 

 

Aangezien de bestreden beslissing als reden voor de visumweigering opgeeft dat : 

(a) het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf onvoldoende zijn aangetoond; 

 

terwijl op de visumaanvraag duidelijk staat dat het om een familiebezoek gaat en dat de graad van 

verwantschap tussen verzoekster en haar mevrouw M. C. deze van moeder is (zei boven); 

 

terwijl 3 officiële documenten (huwelijksakte, affidavit, identificatiecertificaat) duidelijk aantonen dat 

verzoekster de moeder is van mevrouw M. C. en aldus evident haar dochter en kleinkinderen wil 

bezoeken; 

 

Stavingsmiddel (STUK 2) : - bewijs van verwantschap; 

 

terwijl dit gegeven trouwens uitdrukkelijk werd bevestigd door mevrouw M. C. zelf in haar brief naar de 

Belgische ambassade in Abuja. 

 

Stavingsmiddel (STUK3) : - brief dochter verzoekster aan de Belgische Ambassade; 

 

is het dan ook duidelijk dat het doel en de omvang van het geplande verblijf voldoende geduid en 

gestaafd werden en de motivering van de DVZ terzake dan ook ongegrond is. 

 

(b)er niet zou zijn aangetoond over voldoende middelen van bestaan te beschikken, zowel voor de duur 

van het vooringenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor 

doorreis naar een derde land waar verzoekster met zekerheid zal worden toegelaten, of in de 

onmogelijkheid te verkeren deze middelen legaal te verkrijgen; 

  

terwijl verzoekster haar dochter inmiddels bij drie verschillende werkgevers tegelijkertijd werkt en 

zodoende een netto inkomen heeft van ca 2000 EUR. Dit betekent dat wanneer de door DVZ 

gehanteerde berekening wordt toegepast op verzoekster haar dochter, zij aan een bedrag dient te 

komen van 1800 EUR ([basis + 200 EUR voor verzoekster + 600 (4 personen ten laste), Welnu, 

verzoekster toont aan dat zij over dit maandelijks bedrag beschikt, sterker zij overtreft dit bedrag.  

Bovendien dient te worden opgemerkt dat verzoekster haar dochter tevens over maandelijks significant 

kindergeld beschikt dat hier nog niets wordt meegerekend. 

 

Het besluit is dan ook dat er voor het verblijf van verzoekster zich geen financiële moeilijkheden stellen; 

 

Stavingsmiddel (STUK 4) : - maandelijks inkomen van verzoekster; 

 

terwijl verzoekster haar dochter ook expliciet haar verklaring van ten laste neming herneemt. Zij beschikt 

niet alleen over voldoende inkomsten, zij beschikt tevens over een kredietkaart gekoppeld aan een 

Belgische bankrekening die hiertoe dienstig kan gebruikt worden. 
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Stavingsmiddel (STUK5) : - verklaring van ten laste neming + kopie kredietkaart; terwijl de prijs voor een 

vliegtuigticket (heen en terug) ongeveer 600 EUR kost hetgeen verzoekster , dan wel haar dochter 

gemakkelijk kan betalen. Verzoekster kan bevoorbeeld de vermelde kredietkaart hiertoe gebruiken, dan 

wel haar spaargeld, nu zij maandelijks ca 500 EUR spaart,gelet op haar significante inkomsten enerzijds 

en haar beperkte vast kosten (ca 1300 EUR) anderzijds 

 

Stavingsmiddel (STUK6 ) : - voorbeeld van prijs vliegtuigticket 

 

Dus ook voor de betaling van de vliegtuigtickets stelt er zich geen probleem.  

 

De aangehaalde reden van de DVZ is dan ook noch technisch noch inhoudelijk correct. 

 

(c)het voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten niet 

kon worden vastgesteld; 

 

Deze motivering vanwege DVZ is de wereld op zijn kop ! Verzoekster dient immers eerst een 

goedkeuring te bekomen vanwege de Belgische Staat met betrekking tot haar verblijf alvorens zij haar 

vliegtuigtickets (heen/terug) kan aankopen en niet omgekeerd. Verzoekster kan immers tot aan de 

goedkeuring van het visum niet legaal vertrekken richting België. 

 

Bovendien is een terugkeer voor het verstrijken van het einde van het visum evident. Verzoekster baat 

in haar thuisland een winkel uit en kan deze commerciële zaak uiteraard niet te lang overlaten aan 

medewerkers en bedienden. 

 

Stavingsmiddel (STUK ) : - bewijs van uitbaten zelfstandige activiteit; 

 

Tot slotte, voor de goede orde, blijkt de wens en wil om voor het einde van het verstrijken van het visum 

terug te keren naar verzoekster thuisland ook expliciet uit de verklaring van tenlaste neming vanwege 

haar dochter (zie boven); 

 

Ook dit >argument= vanwege de Dienst Vreemdelingenzaken slaat dan ook op niets; 

 

Verzoekster heeft duidelijk aangetoond dat de aangehaalde redenen vanwege de Dienst 

Vreemdelingenzaken uiteindelijk op niets berusten zodat zij dan ook haar visum voor 3 maanden wenst 

te bekomen om zoals elke normale grootmoeder wat tijd te kunnen doorbrengen met haar kleinkinderen, 

zeker nu de feestdagen voor de deur staan. 

 

De bestreden beslissing schendt dan ook de Europese Verordening 810/2009 in de zin dat het onterecht 

beroep doet op artikel 23 van deze verordening om het visum aan verzoekster te weigeren. 

 

Het eerste middel is gegrond.“ 

 

2.2. Onderzoek naar de grieven vergt in casu onderzoek van artikel 32 van de Visumcode dat luidt: 

 

“1. Onverminderd artikel 25, lid 1, wordt een visum geweigerd: 

a) indien de aanvrager: 

i) een vals, nagemaakt of vervalst reisdocument heeft overgelegd; 

ii) het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf niet heeft aangetoond; 

iii) niet heeft aangetoond over voldoende middelen van bestaan te beschikken, zowel voor de duur van 

het voorgenomen verblijf als voor zijn terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor doorreis 

naar een derde land waar hij met zekerheid zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid te verkeren 

deze middelen legaal te verkrijgen; 

iv) in de lopende periode van zes maanden reeds drie maanden op het grondgebied van de lidstaten 

heeft verbleven op grond van een eenvormig visum of een visum met territoriaal beperkte geldigheid; 

v) ter fine van weigering van toegang in het SIS gesignaleerd staat; 

vi) wordt beschouwd als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volks-

gezondheid als omschreven in artikel 2, lid 19, van de Schengengrenscode, of de internationale 

betrekkingen van één van de lidstaten, en met name of hij om dezelfde redenen met het oog op 

weigering van toegang gesignaleerd staat in de nationale databanken van de lidstaten; 
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vii) in voorkomend geval, niet heeft aangetoond te beschikken over een toereikende en geldige 

medische reisverzekering, 

of 

b) indien er redelijke twijfel bestaat over de echtheid van de door de aanvrager overgelegde bewijs-

stukken of over de geloofwaardigheid van de inhoud ervan, de betrouwbaarheid van de verklaringen van 

de aanvrager of zijn voornemen om het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór het verstrijken van 

de geldigheid van het aangevraagde visum. 

2. De afwijzende beslissing en de redenen voor de afwijzing van de aanvraag worden kenbaar gemaakt 

door middel van het standaardformulier van bijlage VI. 

3. Aanvragers aan wie een visum is geweigerd, kunnen in beroep gaan. Het beroep wordt ingesteld 

tegen de lidstaat die de definitieve beslissing over de aanvraag heeft genomen. De nationale wetgeving 

van die lidstaat is op het beroep van toepassing. 

De lidstaten verstrekken de aanvragers informatie over de procedure in geval van een beroep, zoals 

gespecificeerd in bijlage VI. 

4. In de in artikel 8, lid 2, bedoelde gevallen stelt het consulaat van de vertegenwoordigende lidstaat de 

aanvrager in kennis van de beslissing van de vertegenwoordigde lidstaat. 

5. Informatie over geweigerde visa wordt in het VIS ingevoerd overeenkomstig artikel 12 van de VIS-

verordening.” (eigen onderlijning). 

 

Uit de lezing van deze bepalingen volgt dat de Dienst Vreemdelingenzaken op grond van verschillende 

redenen een aanvraag kan weigeren en dat niet in een systeem van cumulatieve voorwaarden wordt 

voorzien. De vaststelling dat aan één van de opgesomde weigeringsmotieven vermeld onder artikel 

32.1.a en b van de Visumcode wordt voldaan, volstaat om een visumaanvraag te weigeren. Dit heeft tot 

gevolg dat indien de bestreden beslissing op correcte wijze gesteund is op één van deze opgesomde 

criteria die elk op zich determinerend kunnen zijn, de bestreden beslissing afdoend gemotiveerd is en de 

overige motieven als overbodige motieven moeten worden beschouwd. 

 

In casu wijst de bestreden beslissing de aanvraag af omdat:  

 

“* Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond 

 

* Betrokkene verklaart op familiebezoek te willen komen maar er werd echter geen bewijs van 

verwantschap voorgelegd. Het reisdoel wordt dus niet gestaafd.” 

 

Samen met de verwerende partij wordt er vastgesteld dat de verzoekende partij een visum kort verblijf 

aanvroeg omdat zij haar familie, zijnde dochter en kleinkinderen wilde bezoeken in België. 

 

Ter staving van de voorgehouden familieband legde de verzoekende partij een verklaring neer van een 

voorgehouden familielid, haar dochter M.C. Dit is een loutere verklaring en vormt geen bewijs van 

verwantschap. Hetzelfde geldt voor wat overgelegde briefwisseling betreft tussen de voorgehouden 

familieleden en de verzoekende partij. 

 

Waar thans de verzoekende partij verwijst naar drie stukken, zijnde een huwelijksakte, een affidavit en 

een identificatiebewijs, merkt de verwerende partij terecht op dat deze documenten nog geen bewijs van 

verwantschap aantonen en dat zelfs in casu geen geboortebewijs is neergelegd van de dochter van de 

verzoekende partij. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat een ‘declaration letter of charge’ werd bijgevoegd, doch dit betreft 

een verklaring op eer door mevrouw C. en is geen bewijs van verwantschap. Daarnaast werd een 

schrijven voorgelegd ook op naam van mevrouw C. dat eveneens geen bewijs van verwantschap 

betreft. Het ‘certificate of registration of marriage’ kan evenmin beschouwd worden als een bewijs van 

verwantschap nu dit zelfs geen melding maakt van ‘moeder-dochter’. Het affidavit betreft een verklaring 

op eer, wat evenmin een bewijs van verwantschap uitmaakt. De verzoekende partij toont niet aan dat zij 

een geboorteakte zou hebben overgemaakt waaruit ontegensprekelijk de verwantschap zou blijken. Het 

is niet kennelijk onredelijk zoals de verwerende partij stelt dat minstens mag verwacht worden dat de 

verzoekende partij een geboorteakte neerlegt en dat bewijzen die louter gesteund zijn op verklaringen 

op eer op zich niet volstaan om verwantschap aan te tonen. 

De vaststelling dat het bewijs van verwantschap niet werd geleverd en dat derhalve het doel van de reis, 

namelijk een familiebezoek niet wordt gestaafd, volstaat om de bestreden beslissing te schragen naar 

recht. 
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Gelet op deze vaststelling dienen de overige grieven niet te worden onderzocht nu de vaststelling dat 

het doel van reis niet is aangetoond volstaat. 

 

Bijgevolg maakt de verzoekende partij de schending van artikel 32 Visumcode niet aannemelijk. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.3. Het tweede middel luidt: 

 

“Schending artikel 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

 

Door de bestreden beslissing wordt verzoekster de toegang geweigerd tot het Belgisch grondgebied en 

kan zij aldus niet bij haar kleinkinderen zijn en met hen verblijven. 

 

Dit kan uiteraard niet ! 

 

Conform artikel 8 heeft iedereen recht op eerbiediging van privé familie-en gezinsleven : 

A1. Een ieder heeft het 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 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@ 

 

Welnu, door de bestreden beslissing wordt het recht op een familieleven voor verzoekster geschonden 

en dit terwijl er geen reden was voor >s lands veiligheid of gezondheid om dit te doen. 

 

De Raad van State heeft reeds in het verleden geoordeeld dat een visumweigering een schending kan 

uitmaken van artikel 8 (RvS 28 juni 1994, nr. 48.291, T. Vreemd. 1994,219) 

 

Deze schending is des te pertinenter nu de weigering van het visum in weze een mensonwaardige 

behandeling in hoofde van verzoekster uitmaakt, hetgeen nochtans door het EVRM niet is toegestaan 

Artikel 3 EVRM voorziet immers dat niemand kan worden onderworpen aan mensonwaardige 

behandelingen. 

 

Het tweede  middel is dan ook gegrond.” 

 

2.4. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

"1. Een ieder 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.” 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 

 

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 
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aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij een door artikel 8 EVRM beschermenswaardig 

familieleven heeft met haar volwassen dochter en kleinkinderen nu zij de verwantschap tussen hen en 

haar zelf niet heeft aangetoond. Daarnaast merkt de verwerende partij terecht op dat evenmin een 

bijzondere band van afhankelijkheid wordt aangetoond tussen de verzoekende partij als ouder en haar 

volwassen kinderen die op hun beurt kinderen hebben. Zij toont evenmin aan dat het voorgehouden 

gezinsleven, zijnde een bezoek aan dochter en kinderen, niet elders kan uitoefenen. De verzoekende 

partij geeft geen enkel beletsel aan waarom deze familieleden, waarvan het bestaan door de 

verwerende partij niet als bewezen wordt aangenomen, niet haar in haar herkomstland kunnen 

opzoeken. Er wordt nog opgemerkt dat de verzoekende partij evenmin aantoont dat de scheiding van 

deze familieleden te wijten is aan haar keuze. 

 

Evenmin wordt er aangetoond dat de verzoekende partij in de onmogelijkheid zou zijn om verder nauw 

contact te onderhouden met haar in België voorgehouden en verblijvende gezinsleden, onder meer via 

de moderne communicatiekanalen, hetzij een nieuwe aanvraag kan indienen dit maal vergezeld van de 

nodige bewijsstukken in toepassing van artikel 32 van de Visumcode of zo het haar bedoeling is een 

visum gezinshereniging te verkrijgen door het aanvragen van een visum type D. 

 

De verzoekende partij is ertoe gehouden de bepalingen van de Visumcode na te leven en het louter 

gegeven dat zij voorhoudt dat zij familie heeft in België, waarvan de verwantschap niet is bewezen, 

geeft haar geen vrijstelling om deze bepalingen niet na te leven. 

De verzoekende partij maakt de schending van artikel 8 EVRM niet aannemelijk. 

 

Wat betreft de voorgehouden schending van artikel 3 EVRM laat de verzoekende partij na aan te tonen 

waarom de bestreden beslissing haar een mensonwaardige behandeling geeft. Een louter feitelijke niet 

onderbouwde of uitgewerkte ponering als deze in het middel volstaat niet om de schending van artikel 3 

EVRM aan te tonen. 

 

Het tweede middel is in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

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. 
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Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig maart tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


