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 nr. 192 350 van 21 september 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 Ghanese nationaliteit te zijn, op 27 april 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 21 februari 2017 tot 

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

 

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 3 mei 2017 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat E. WILLEMS, 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. Verzoekende partij dient op 23 augustus 2016 een aanvraag van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie in.  

 

1.2. Op 21 februari 2017 wordt beslist tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de 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 
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aanvraag een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie die op 23/08/2016 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  

Artikel 40bis, §2, 3° van de wet van 15.12.1980 bepaalt het volgende: ‘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.’ 

Artikel 44 van het KB van 08.10.1981 bepaalt het volgende: ‘De familieleden bedoeld in artikel 40bis, §2, 

van de wet, die geen burger van de Unie zijn, kunnen enkel genieten van dit hoofdstuk indien zij het 

bewijs overleggen aangaande de bloed of aanverwantschap of partnerschap met de burger van de Unie 

die ze begeleiden of bij wie zij zich voegen. Indien wordt vastgesteld dat het familielid de ingeroepen 

bloed- of aanverwantsshapsband of het partnerschap niet kan bewijzen door middel van officiële 

documenten, overeenkomstig artikel 30 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van 

internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde materie, kan de 

minister of zijn gemachtigde rekening houden met andere geldige bewijzen die in dit verband worden 

voorgelegd’ 

Verder bepaald artikel 18 van de wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht het 

volgende: ‘Voor de bepaling van het toepasselijk recht in een aangelegenheid waarin partijen niet vrij 

over hun rechten kunnen beschikken, wordt geen rekening gehouden met feiten en handelingen gesteld 

met het enkele doel te ontsnappen aan de toepassing van het door deze wet aangewezen recht.’ 

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat betrokkene de bloedverwantschap in neergaande lijn ten 

opzichte van de referentiepersoon onvoldoende heeft aangetoond. 

- Ter staving van de verwantschap legt betrokkene een uittreksel van de geboorteakte voor uitgegeven 

op 11.07.2014 en een verklaring op eer van de tante van betrokkene dd. 23.02.2016, alsook van zijn 

ouders dd.4.02.2016. Uit de voorgelegde geboorteakte van betrokkene blijkt dat deze laattijdig 

geregistreerd werd. De in Ghana opgestelde ‘certified copy of entry in registrer of births’ getuigt van de 

registratie van de geboorte van betrokkene in december 2011 of 22 jaar na de geboorte van betrokkene. 

Het getuigenverklaringen bevestigen dat het geboortecertificaat naar waarheid werd opgesteld. Echter, 

de inhoud van de akte wordt door onze diensten betwist overeenkomstig artikel 18 van de wet 

houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht. 

Immers, uit het voorgelegde paspoort van betrokkene blijkt dat hij illegaal in België is binnengereisd. In 

zijn paspoort is immers nergens een spoor van een visum of inreisstempel. Het houdt geen steek dat 

betrokkene zou verkiezen illegaal naar Europa te reizen, wat veel duurder is en heel veel risico inhoudt, 

indien hij werkelijk de zoon zou zijn van de Belgische referentiepersoon. 

Bovendien is in de verklaring van de vermeende vader van betrokkene expliciet opgenomen dat de 

geboorte in Ghana werd geregistreerd ‘toen het nodig’ was. Het is niet onredelijk te stellen dat daarmee 

bedoeld wordt dat de akte werd aangemaakt in functie van de nakende aanvraag gezinshereniging. Bij 

gebrek aan inreisstempel in betrokkenes paspoort kan immers ook niet worden vastgesteld sinds 

wanneer hij reeds in Europa/België ronddwaalt, het kan evengoed onder een andere identiteit zijn 

geweest. Er kan niet worden uitgesloten dat betrokkene op het moment van de registratie van de 

geboorte reeds in België was en contact had met de referentiepersoon, die verblijfsrecht had in België. 

En omwille van verblijfsrechtelijke redenen, in functie van deze persoon, deze akte heeft laten 

aanmaken, om zo via zijn zogenaamde verwantschap met de referentiepersoon zelf verblijfsrecht te 

kunnen verkrijgen. Deze redenering vindt steun in de informatie die te vinden is in: ‘Home Office UK 

Border Agency, GHANA Country of Origin Information (COI) Report, 11may 2012’. Hierin wordt namelijk 

gesteld dat deze gebruiken vaak voorkomend zijn: “The majority of registrations are not made at the 

time of birth, and often no registration is made until an individual requires a birth certificate for 

immigration purposes. Registrations not made within one year of an individual's birth are not reliable 

evidence of relationship, since registration, including late registration, may often be accomplished upon 

demand, with little or no supporting documentation required.” Het is dus vrij makkelijk, en zonder grondig 

onderzoek naar de echtheid van de inhoud, om geboorteakten op te maken via de Ghanese autoriteiten. 

Het is dus redelijk te stellen dat dit ook hier het geval is, waardoor onze diensten de inhoud van de akte 

betwisten overeenkomstig artikel 18 van de wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 

(wetsontduiking). 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Overigens dient opgemerkt te worden dat betrokkene ouder is dan 21 jaar en dus overeenkomstig art. 

40bis, §2, 3° van de wet van 15.12.1980 dient aan te tonen ‘ten laste’ te zijn van de Belgische 

referentiepersoon. Art. 40ter verwijst dienaangaande immers naar 40bis van de wet van 15.12.1980. 

Om als ‘ten laste’ te kunnen worden beschouwd dient er reeds een afhankelijkheidsrelatie te bestaan 

tussen betrokkene en de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine. Ter staving daarvan 

werden volgende documenten voorgelegd: bewijs van het overmaken van geld via Ria door de 

referentiepersoon aan betrokkene op 8/10/2013 twv €594, 24/12/2013 twv €100 en op 11/01/2014 twv 

€350. In hoeverre het geld daadwerkelijk werd afgehaald door betrokkene blijkt echter niet uit de 

voorgelegde bewijsstukken. Bovendien kan bezwaarlijk gesteld worden dat, met een dergelijke 

frequentie en bescheiden bedragen, betrokkene op die steun was aangewezen om in zijn 

basisbehoeften te voorzien. Te meer daar het overmaken van geld ten laaste dateert van januari 2014. 

De eerste aanvraag gezinshereniging dateert immers van 10.10.2014. Er dient bijgevolg te worden 

vastgesteld dat betrokkene tussen januari en oktober 2014 zelfstandig in zijn bestaansmiddelen 

voorzag. 

Enig attest waaruit zou kunnen blijken dat betrokkene onvermogend was in het land van herkomst, 

zowel wat betreft inkomen als wat betreft onroerende goederen, ontbreekt eveneens. Er kan daarom 

bewaarlijk gesteld worden dat betrokkene ten laste was van in het land van herkomst of origine van de 

referentiepersoon. 

Alle andere voorgelegde documenten zoals bvb de attesten die ervan getuigen dat betrokkene 

Nederlandse les heeft gevolgd, de huurovereenkomst van de referentiepersoon, de loonstroken van de 

referentiepersoon, het bewijs van ziekteverzekering, de Verklaring van het OCMW dd 26/08/2016 dat 

betrokkene geen steun krijgt van het OCMW, doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. 

Alle andere voorgelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. 

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

Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. 

Hierbij wordt art. 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. Van 

minderjarige kinderen van betrokkene is hier geen sprake, evenmin van een probleem betreffende de 

gezondheid van betrokkene. Verder, wat het gezins- en familieleven betreft: het bevel is het logische 

gevolg van het niet voldoen aan de verblijfsvoorwaarden. Indien het lang verblijf niet kan worden 

toegestaan en er geen andere rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen 

verblijven, wat hier het geval is, is een bevel het enige alternatief. Gezien de verwantschap en de 

afhankelijkheidsrelatie tussen betrokkene en de referentiepersoon wordt betwist, is het redelijk te stellen 

dat betrokkene, als volwassen persoon, een eigen gezins- en familieleven in het land van herkomst kan 

uitbouwen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“-  Schending van het artikel 40bis, §2 juncto artikel 40ter Vreemdelingenwet ; 

-  Schending van het artikel 62 Vreemdelingenwet – motiveringsverplichting ; 

- Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen ; 

-  Schending van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald 

de zorgvuldigheidsverplichting en het redelijkheidsbeginsel ; 

-  Schending van het artikel 27 Wetboek van internationaal privaatrecht ; 

-  Schending van de artikelen 8 en 13 E.V.R.M. ; 

-  Schending van het artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. 

 

4.1. 

De Dienst Vreemdelingenzaken weigert het verblijfsrecht aan de verzoeker om de volgende reden: 

“..” 

4.2. 

Overeenkomstig het artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk 

moeten worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering 

afdoende moet zijn. 
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De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie stelt in zijn beslissing kortweg dat er, bij 

het vaststellen van de afstamming, geen rekening kan worden gehouden met een laattijdige 

geboorteregistratie, louter gebaseerd op verklaringen. 

De gemachtigde vermeldt echter niet waarom de akte niet aan de voorwaarden voldoet. 

Artikel 27 van het wetboek van internationaal privaatrecht (WIPR) luidt als volgt (eigen onderlijning): 

“§ 1. Een buitenlandse authentieke akte wordt in België door alle overheden erkend zonder dat een 

beroep moet worden gedaan op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld 

overeenkomstig het krachtens deze wet toepasselijk recht, en meer bepaald met inachtneming van de 

artikelen 18 en 21. 

De akte moet voldoen aan de voorwaarden die volgens het recht van de Staat waar zij is opgesteld, 

nodig zijn voor haar echtheid. 

Artikel 24 is, voorzover nodig, van toepassing. 

Ingeval de overheid weigert de geldigheid van de akte te erkennen, kan beroep worden ingesteld bij de 

rechtbank van eerste aanleg, onverminderd artikel 121, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel  

23. Het beroep wordt ingesteld bij de familierechtbank indien de buitenlandse authentieke akte een 

bevoegdheid als bedoeld in artikel 572bis van het Gerechtelijk Wetboek betreft.” 

Nergens blijkt evenwel uit de beslissing dat de Dienst Vreemdelingenzaken concreet heeft onderzocht of 

de geboorteakte al dan niet geldig is volgens het toepasselijke recht, zijnde het Ghanese recht, en op 

basis waarvan ze als onecht wordt beschouwd. 

De verzoeker geeft aan dat het in Ghana gebruikelijk is dat er bij de geboorte enkel een medisch 

document “Road to Health Chart” wordt afgeleverd, waarin, naast de identiteitsgegevens, de vaccinaties 

en opvolging van het gewicht van de baby worden genoteerd (zie stuk 5). 

Een geboorteakte wordt niet automatisch opgemaakt. 

De Dienst Vreemdelingenzaken motiveert geenszins op welke basis de concrete akte van de verzoeker 

niet zou voldoen aan de voorwaarden van het voornoemde artikel 27 WIPR. Meer nog, uit de motivering 

blijkt niet dat er een werkelijk onderzoek werd gevoerd naar de vraag of de voorgelegde geboorteakte in 

concreto voldoet aan de voorwaarden die volgens het Ghanese recht nodig zijn voor de echtheid ervan. 

De verzoeker kan uit de beslissing niet opmaken waarom de authenticiteit en de inhoud van zijn 

geboorteakte niet kan worden erkend. Er wordt immers niet aangegeven op grond waarvan de laattijdige 

registratie van de geboorteakte volgens Ghanees recht niet mogelijk zou zijn. 

De beslissing is niet afdoende gemotiveerd en dient te worden vernietigd. 

4.3. 

Bovendien is de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie niet zorgvuldig te werk 

gegaan bij het beoordelen van de akte. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde de verplichting op zijn beslissingen op een 

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

Dit is in casu niet gebeurd. Nergens blijkt uit de beslissing dat de gemachtigde de geboorteakte heeft 

getoetst aan het toepasselijke recht. 

De beslissing is niet met de nodige zorgvuldigheid genomen. 

Het evenredigheidsbeginsel stelt ertoe dat het bestuur een belangenafweging maakt, en in rechte en in 

feite een verantwoorde beslissing neemt. 

Zo stelde Professor SUETENS in 1981 dat het redelijkheidsbeginsel is geschonden “wanneer het 

bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, m.a.w. 

wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld” (zie M. BOES, “Het redelijkheidsbeginsel” in 

Administratieve Rechtsbibliotheek: Beginselen van behoorlijk bestuur, I. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (eds.), Brugge, die Keure, 2006, nr. 235). 

“Heel precies kan men stellen dat het redelijkheidsbeginsel een aspect is van het motiveringsbeginsel. 

Het motiveringsbeginsel is erg ruim, en zelfs al beperkt men het tot het “afdoende” karakter, omvat het 

vele aspecten zoals OPDEBEEK en COOLSAET aantonen: de motivering moet duidelijk zijn, niet 

tegenstrijdig, juist, pertinent, concreet, precies en volledig” (zie M. BOES, l.c., nr. 238, p. 179). 

“Om na te gaan of het bestuur de grenzen van redelijkheid niet heeft overschreden, zal de rechter tot 

een marginale toetsing van het bestuursoptreden overgaan en de kennelijke wanverhouding tot de 

feiten waarop de beslissing is gebaseerd, sanctioneren. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel over te doen maar is enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het 

tegen alle redelijkheid ingaat, wanneer de door het bestuur geponeerde verhouding tussen beslissing en 

feiten in werkelijkheid ontbreekt” (zie A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE 

LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 55 – 56). 

Het spreekt voor zich dat de bestreden beslissing een enorme impact heeft op de verblijfs- en 

gezinssituatie van de verzoeker. 

Daarentegen neemt het bestuur de ingrijpende beslissing zonder de nodige zorgvuldigheid en zonder 

afdoende motivering. 
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De motivering is niet in rechte en in feite evenredig met het belang van de beslissing voor de verzoeker. 

Een rechtvaardige behandeling van de aanvraag van verzoeker zou inhouden dat het bestuur veel 

zorgvuldiger te werk gaat bij de toetsing aan de wettelijke voorwaarden, en dat de beslissing tot 

weigering afdoende wordt gemotiveerd. 

4.4. 

4.4.1 

Bij de erkenning van buitenlandse akten staat vaak het onderzoek naar wetsontduiking en openbare 

orde centraal. 

In casu zijn beide gevallen niet niet van toepassing toch acht de Dienst Vreemdelingen dat verzoeker de 

aanvraag heeft ingediend met als enkele doel te ontsnappen aan de toepassing van het Belgisch recht. 

Artikel 18 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht stelt inderdaad dat er geen rekening moet 

worden gehouden met feiten en handelingen die gesteld zijn met als enige doel te ontsnappen aan de 

toepassing van het Belgisch recht. 

De Dienst Vreemdelingenzaken dient op de hoogte te zijn dat de theorie van de wetsontduiking met 

omzichtigheid moet worden benaderd. Er kan maar sprake zijn van wetsontduiking als bewezen wordt 

dat verzoekers het enkele doel hebben gehad te ontsnappen aan het Belgisch recht. 

De motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken is louter gebaseerd op de COI report waarin vermeld 

staat dat: 

‘The majority of registrations are not made at the time of birth, and often no registration is made until an 

individual requires a birth certificate for immigration purposes’. 

Het rapport waar de Dienst Vreemdelingen zaken naar verwijst stelt dat de meerderheid van de 

registraties die opgesteld worden in Ghana enkel toe dienen te gebruiken voor verblijfsrecht. De 

verweerster baseert zich hier zich enkel op de veronderstelling dat verzoeker tot de 

meerderheidscategorie behoort en meent dat dit afdoende is om te concluderen dat er sprake zou zijn 

van wetsontduiking. 

Echter wordt er in casu geen effectief onderzoek gevoerd. 

De redenering dat verzoeker omwille van verblijfsdocumenten afgereisd zou zijn naar België en toevallig 

een willekeurig referentiepersoon zou gevonden hebben, die bovendien toevallig een aantal stortingen 

zou gedaan naar zijn land van herkomst raakt kant noch wal. 

Dit zijn pure insinuaties! 

Het is niet bewezen dat verzoeker zijn toevlucht heeft gezocht bij de Ghanese autoriteiten , met het 

enkele doel geboorteakte te bekomen waarin de referentiepersoon als vader werd vermeld. 

Het hoofddoel van verzoeker was ongetwijfeld uitdrukkelijke en jarenlange wens om, een hereniging met 

zijn vader, alsnog te verwezenlijken. Het wordt tevens niet betwist door de Dienst Vreemdelingenzaken 

dat verzoeker in dezelfde woning verblijft als de referentiepersoon. 

Integendeel blijkt de voorgelegde gegevens dat verzoeker wel degelijk een duurzame 

levensgemeenschap tot stand wil brengen, die niet louter de bedoeling heeft, het bekomen van een 

verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan familieleden van een burger van de EU. 

In het bijzonder, op grond van de reeds voorgelegde documentatie die verzoeker heeft voorgelegd, blijkt 

dat er intensief contact werd gehouden en dat het wel degelijk hun bedoeling is om als gezin zich te 

bestendigen. Verzoeker verwijst naar de bedragen die werden overgemaakt door zijn vader. 

De motivering van de verweerster dat de bedragen niet voldoende zouden zijn voor verzoeker om in te 

staan voor zijn bestaansmiddelen is correct, echter overziet de Dienst Vreemdelingenzaken dat de 

voorgelegde bedragen de enigen zijn die de referentiepersoon en verzoeker nog konden terugvinden als 

voorbeeld. 

 

Het is dan ook erg onredelijk van de Dienst Vreemdelingenzaken om hierop zich blind te staren. 

Een intentioneel element is vereist ('le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par le code'), 

en dat moet uiteraard worden aangetoond. 

In casu is dit niet gebeurd. 

4.4.2. 

Het derde lid van artikel 27 WIPR bepaalt dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is om te 

oordelen over de rechtsgeldigheid van de geboorteakte: 

“Ingeval de overheid weigert de geldigheid van de akte te erkennen, kan beroep worden ingesteld bij de 

rechtbank van eerste aanleg, onverminderd artikel 121, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 

23. Het beroep wordt ingesteld bij de familierechtbank indien de buitenlandse authentieke akte een 

bevoegdheid als bedoeld in artikel 572bis van het Gerechtelijk Wetboek betreft.” 

De Dienst Vreemdelingenzaken neemt in de bestreden beslissing evenwel meteen een bevel om het 

grondgebied te verlaten op. 

Ook dit is manifest onredelijk, aangezien de verzoeker elke kans wordt ontnomen op het aanwenden 

van een effectief rechtsmiddel tegen de weigering om de geldigheid van de geboorteakte te erkennen. 
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De beslissing houdt een schending in van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens (EVRM), dat luidt als volgt: 

“Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel: 

Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op 

een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door 

personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie.” 

Hoe kan de verzoeker de weigering van de geldigheid van de geboorteakte aanvechten, als hij 

onmiddellijk van het grondgebied wordt verwijderd? 

4.4.3. 

Aangaande het paspoort van verzoeker is de motivering van verweerster louter gesteld op 

veronderstellingen. 

‘Immers, uit het voorgelegde paspoort van betrokkene blijkt dat hij illegaal in België is binnengereisd. In 

zijn paspoort is nergens een spoor van een visum of inreisstempel. Het houdt geen steek dat 

betrokkene zou verkiezen illegaal naar Europa te reizen, wat veel duurder is en heel veel risico inhoudt, 

indien hij werkelijk de zoon zou zijn van de Belgische referentiepersoon.’ 

Dit is quasi onmogelijk om te bewijzen. De Dienst Vreemdelingenzaken baseert zich op 

veronderstellingen. Het is raden voor verzoeker hoe verweerster bij zulke vaststelling komt. Er zijn veel 

manieren om een illegale oversteek te maken. Over welke dure oversteek heeft de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

Verzoeker betreurt de niet bewezen vaststelling van verweerster. Verzoeker is inderdaad illegaal naar 

België gereisd, aangezien dit de meest voor de hand liggende oplossing was voor verzoeker. Verzoeker 

dacht simpelweg dat dit de beste oplossing was. 

Verder vraagt verzoeker ook bijzondere aandacht voor zijn paspoort. Het paspoort van verzoeker werd 

afgeleverd in 2009. Indien de redenering van verweerster gevolgd zou worden door de Raad, per 

impossible, zou verzoeker en zijn vader sinds 2009 een plan bedacht hebben om verzoeker naar 

Europa te brengen. Dit zou impliceren dat verzoeker tot 2014 rondgedwaald zou hebben vooraleer een 

aanvraag in te dienen. 

Want verweerster stelt: 

“Bij gebrek aan inreisstempel in betrokkenes paspoort kan immers ook niet worden vastgesteld sinds 

wanneer hij reeds in Europa/België ronddwaalt, het kan evengoed onder een andere identiteit zijn 

geweest. Er kan niet worden uitgesloten dat betrokkene op het moment van de registratie van de 

geboorte reeds in België was en contact had met de referentiepersoon, die verblijfsrecht had in België.” 

Het betreft hier louter veronderstellingen. De redenering van de Dienst Vreemdelingen is van toepassing 

op elk individu in gelijkaardige situaties. Het is aan verweerster om aan te tonen dat verzoeker wel 

degelijk ronddwaalde of een andere identiteit zou hebben gehad, aangezien verzoeker niet kan 

aantonen niet te hebben rondgedwaald en zich niet te hebben opgegeven onder een andere identiteit. 

Verzoeker kan het niet aantonen omdat in casu niet van toepassing is. 

4.5. 

In eerdere arresten oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat de beslissing tot weigering 

van een verblijfsmachtiging, gebaseerd op de ongeldigheid van een Ghanese geboorteakte, vernietigd 

diende te worden wegens schending van de motiveringsplicht of zorgvuldigheidsverplichting. 

Zo stelde de Raad in arrest 134 847 van 10 december 2014 vast dat “de verwerende partij in de 

bestreden beslissing op geen enkele wijze blijkt geeft de rechtsgeldigheid van de geboorteakte te 

hebben onderzocht in het licht van de “voorwaarden die volgens het recht van de Staat waar zij is 

opgesteld nodig zijn voor haar echtheid”.“ 

 

Ook bij huidige bestreden beslissing is dergelijk onderzoek niet gebeurd. 

Verder stelde de Raad in arrest 148 785 van 29 juni 2015 het volgende over het feit dat de geboorteakte 

laattijdig is geregistreerd en werd opgesteld op basis van loutere verklaringen: 

“Dit betreft evenwel loutere feitelijke vaststellingen die door verweerder zijn gedaan, doch hieruit blijkt 

nog niet dat een werkelijk onderzoek werd doorgevoerd naar de vraag of de voorgelegde geboorteakte 

voldoet aan de voorwaarden die volgens het Ghanese recht nodig zijn voor de echtheid ervan. 

Verzoeker kan aldus worden gevolgd waar hij stelt dat verweerder heeft nagelaten te onderzoeken of de 

voorgelegde akte overeenkomstig het toepasselijke recht, met name het Ghanese, een rechtsgeldige 

geboorteakte betreft. Dit ontbreken van ook maar het minste werkelijk onderzoek in dit verband noopt de 

Raad tot de vaststelling dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, die 

volledig is gesteund op de weigering van erkenning van de buitenlandse geboorteakte, niet met de 

nodige zorgvuldigheid tot stand is gekomen.” 

Ook bij huidige bestreden beslissing heeft het bestuur nagelaten om dergelijk onderzoek te doen, en 

werd aldus het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. 

In arrest 152 246 van 10 september 2015 tenslotte stelt de Raad als volgt: 
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“De verwerende partij verwijst, zoals reeds gesteld, in de bestreden beslissing naar artikel 27 van het 

WIPR en stelt dat krachtens deze bepaling een buitenlandse akte, om erkend te worden, moet voldoen 

aan de voorwaarden die volgens het recht van de Staat waar zij is opgesteld, nodig zijn voor haar 

echtheid. Daarop stelt zij dat een laattijdige geboorteregistratie niet voldoet aan de voorwaarden van 

artikel 27 van het WIPR. Echter, zowel verzoeker als de Raad hebben er het raden naar hoe zij tot deze 

conclusie is gekomen en in het bijzonder of zij één en ander heeft al dan niet heeft getoetst aan het 

Ghanese recht. 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals opgelegd in de artikelen 2 en 3 van de voormelde 

wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet is derhalve aannemelijk gemaakt, zodat de 

eerste bestreden beslissing moet worden vernietigd.” 

Ook bij huidige bestreden beslissing heeft de verzoeker er het raden naar of zijn geboorteakte al dan 

niet is getoetst aan het Ghanese recht. 

4.6. 

Het moge duidelijk zijn dat de verzoeker de zoon is van de heer (..), die een burger is van de Europese 

Unie en verblijft in België. 

Zo verzond de heer (..) geldsommen aan de verzoeker toen deze nog in Ghana verbleef. Het is duidelijk 

dat hij dit niet zou hebben gedaan als het niet zijn eigen kind betrof. 

Het wordt niet betwist dat de verzoeker samenwoont met zijn vader. 

Door het nemen van de bestreden beslissing schendt de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie het artikel 8 van het EVRM en het artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie. 

Artikel 8 E.V.R.M. bepaalt 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.” 

Artikel 7 van het Handvest bepaalt als volgt: 

“De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven: 

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

communicatie.” 

De verzoeker vormt effectief een gezin met zijn vader, en wordt door de bestreden beslissing 

gedwongen om het land te verlaten. 

Nochtans kan geen enkele rechtvaardigheidsgrond voor de inmenging in casu weerhouden worden. 

De beslissing schendt manifest het E.V.R.M. en het Handvest van de Grondrechten van de Europese 

Unie.” 

 

2.2. De formele motiveringsplicht 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 voornoemde wet van 29 juli 1991 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). Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 

van de vreemdelingenwet.  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. In casu geeft de bestreden beslissing duidelijk de motieven en de 

juridische grond aan op basis waarvan de beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar 

artikel 40bis, §2, 3° van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met 

name enerzijds dat de verzoekende partij onvoldoende aangetoond heeft een bloedverwant in 

neergaande lijn te zijn van de referentiepersoon en anderzijds dat de verzoekende partij onvoldoende 

heeft aangetoond ten laste te zijn van de referentiepersoon waarna wordt ingegaan op de door haar 

voorgelegde documenten.  

 

Verder wordt verwezen naar artikel 7, 1, 2° en artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en wordt 

gemotiveerd waarom de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten krijgt. 
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De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling 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). 

 

2.3. Artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing 

is genomen, luidt als volgt: 

 

“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;” 

 

2.4. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden twee motieven bevat die elk op zichzelf determinerend zijn om de bestreden beslissing te 

dragen: 

 

- enerzijds wordt erop gewezen dat verzoekende partij onafdoende heeft aangetoond een 

bloedverwant te zijn van de referentiepersoon 

- anderzijds wordt vastgesteld dat verzoekende partij onafdoende heeft aangetoond ten laste te zijn 

van de referentiepersoon. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij haar kritiek inzake de laattijdige geboorteregistratie 

integraal gericht is tegen het eerste motief met betrekking tot de bloedverwantschap. Gelet op het feit 

dat het tweede motief op zichzelf voldoende schragend is om de bestreden beslissing te dragen, kan de 

eventuele gegrondheid van voormelde kritiek op het eerste motief onmogelijk tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing tot weigering van verblijf leiden. Er is dan ook geen noodzaak om in te gaan op 

deze kritiek. Nu verzoekende partij de opgeworpen schending van artikel 13 EVRM ook koppelt aan het 

motief inzake de geldigheid van de geboorteakte, bestaat er evenmin een noodzaak tot bespreking van 

dit onderdeel van het middel.  

 

2.5. Waar verzoekende partij betoogt dat “de bedragen niet voldoende zouden zijn voor verzoeker om in 

te staan voor zijn bestaansmiddelen (..) correct (is)” maar dat de Dienst Vreemdelingenzaken het feit 

negeert dat de voorgelegde bedragen de enige zijn die de referentiepersoon en verzoeker nog konden 

terugvinden als voorbeeld en dat verzoekende partij samenwoont met haar vader in België waarbij deze 

laatste haar geldsommen opstuurde toen ze nog in Ghana verbleef, oordeelt de Raad als volgt: 

 

2.6. Artikel 40bis, § 2 van de vreemdelingenwet bepaalt niet onder welke voorwaarden een 

bloedverwant in neergaande lijn kan worden beschouwd als zijnde ‘ten laste’ van de referentiepersoon 

die hij vervoegt.  Bij gebrek aan een wettelijke bewijsregeling ter zake is het bewijs van het vervuld zijn 

van de voorwaarden aldus vrij. Deze vrije feitenvinding en -appreciatie impliceren tevens dat de 

bevoegde administratieve overheid discretionair oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de 

voorwaarden levert. Hierop oefent de Raad slechts een marginale wettigheidstoetsing uit. 
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Dienaangaande kan echter wel worden verwezen naar de rechtspraak van de Raad van State 

aangaande het begrip ‘ten laste’ (RvS 1 maart 2006, nr. 155.694) en naar de interpretatie van het begrip 

door de Grote Kamer van het Hof van Justitie in het arrest Jia (HvJ C-1/05, Yunying 

Jia/Migrationsverket, 9 januari 2007, § 43, bevestigd in HvJ C-423/12, Flora May 

Reyes/Migrationsverket, 16 januari 2014). Meerderjarige kinderen kunnen slechts een verblijfsrecht 

erkend zien indien ze materieel worden ondersteund door de ascendent omdat ze, gezien hun 

economische en sociale toestand, niet in hun eigen basisbehoeften kunnen voorzien. Het komt 

verzoekende partij dus toe om het bestaan aan te tonen van een feitelijke situatie van materiële 

ondersteuning, dit is een situatie van reële afhankelijkheid in het land van herkomst tot op het moment 

van de aanvraag (zie naar analogie HvJ 16 januari 2014, zaak C-423/12, Reyes). 

 

2.7. De Raad acht het derhalve niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde, de voorwaarde bepaald in 

artikel 40bis, § 2, 3° juncto artikel 40ter van de vreemdelingenwet dat men ten laste moet zijn van de 

Belg die men begeleidt of vervoegt, invult door in casu het bewijs te vragen van de descendent dat hij 

zowel in het verleden, dus voor zijn aankomst in het Rijk, als op heden ten laste is van deze Belg. 

 

2.8. Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij volgende stukken heeft 

voorgelegd als bewijs van het ten laste zijn van de Belgische referentiepersoon: 

 

bewijs van het overmaken van geld via Ria door de referentiepersoon aan verzoekende partij op 8 

oktober 2013 ten bedrage van 594 euro, op 24 december 2013 ten bedrage van 100 euro en op 11 

januari 2014 ten bedrage van 350 euro.  

 

Verzoekende partij betwist ook niet dat dit de stukken zijn die zij heeft voorgelegd inzake haar aanvraag 

van 23 augustus 2016. 

 

Dienaangaande heeft de verwerende partij als volgt geoordeeld: 

 

“In hoeverre het geld daadwerkelijk werd afgehaald door betrokkene blijkt echter niet uit de voorgelegde 

bewijsstukken. Bovendien kan bezwaarlijk gesteld worden dat, met een dergelijke frequentie en 

bescheiden bedragen, betrokkene op die steun was aangewezen om in zijn basisbehoeften te voorzien. 

Te meer daar het overmaken van geld ten laatste dateert van januari 2014. De eerste aanvraag 

gezinshereniging dateert immers van 10.10.2014. Er dient bijgevolg te worden vastgesteld dat 

betrokkene tussen januari en oktober 2014 zelfstandig in zijn bestaansmiddelen voorzag. 

Enig attest waaruit zou kunnen blijken dat betrokkene onvermogend was in het land van herkomst, 

zowel wat betreft inkomen als wat betreft onroerende goederen, ontbreekt eveneens. Er kan daarom 

bezwaarlijk gesteld worden dat betrokkene ten laste was van in het land van herkomst of origine van de 

referentiepersoon. 

Alle andere voorgelegde documenten zoals bvb de attesten die ervan getuigen dat betrokkene 

Nederlandse les heeft gevolgd, de huurovereenkomst van de referentiepersoon, de loonstroken van de 

referentiepersoon, het bewijs van ziekteverzekering, de Verklaring van het OCMW dd 26/08/2016 dat 

betrokkene geen steun krijgt van het OCMW, doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. 

Alle andere voorgelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen.” 

 

De Raad kan deze motieven geenszins kennelijk onredelijk bevinden. Verzoekende partij toont 

inderdaad met de door haar voorgelegde documenten niet aan dat zij reeds in het land van herkomst of 

origine ten laste was van de referentiepersoon. De stelling van verzoekende partij dat zij enkel deze 

stukken kon terugvinden, voor zover dit al kan aangenomen worden, doet geen afbreuk aan het feit dat 

zij slechts een bewijs van drie bescheiden stortingen in het verleden heeft voorgelegd zodat de 

verwerende partij op grond van deze summiere gegevens in kennelijke redelijkheid oordeelt dat er 

bezwaarlijk gesteld kan worden dat verzoekende partij op de steun van de referentiepersoon was 

aangewezen om in haar basisbehoeften te voorzien en dat verzoekende partij tussen januari en oktober 

2014 zelfstandig in haar bestaansmiddelen voorzag. Evenmin doet de stelling van verzoekende partij 

afbreuk aan de vaststelling dat zij geen attest van onvermogen heeft voorgelegd. Ook het feit dat 

verzoekende partij thans in België samenwoont met de referentiepersoon doet geen afbreuk aan het feit 

dat zij moet kunnen aantonen reeds in het land van herkomst ten laste te zijn geweest van de 

referentiepersoon, waartoe zij evenwel in gebreke blijft.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

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

 

Gelet op de bespreking hoger maakt de verzoekende partij noch een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel noch een schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk.  

 

Het motief dat verzoekende partij onafdoende aangetoond heeft ten laste te zijn van de 

referentiepersoon in de zin van artikel 40bis, § 2, 3° juncto artikel 40ter van de vreemdelingenwet blijft 

overeind en zoals reeds eerder gesteld, betreft dit een determinerend motief voor wat betreft de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden.  

 

2.9. Waar verzoekende partij nog een schending van artikel 8 EVRM ontwaart met betrekking tot het 

bevel om het grondgebied te verlaten wijst de Raad op hetgeen volgt.  

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.” 

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

De verzoekende partij betoogt dat de bestreden beslissing niet afdoende rekening houdt met haar 

familieleven in België. Zij doelt daarbij op haar familieleven met haar vader. 

 

Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, ligt het evenwel anders in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het 

arrest Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en 

meerderjarige kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la 

Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres 

que les liens affectifs normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het 

Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid 

die anders zijn dan de gewone affectieve banden). 

 

Te dezen toont de verzoekende partij geen bijkomende elementen van afhankelijkheid aan tussen 

haarzelf en haar vader. Verzoekende partij heeft niet afdoende aangetoond ten laste te zijn van haar 

vader en het enkele feit dat zij samenwoont met haar vader maakt niet dat daaruit een bijzondere band 

van afhankelijkheid kan afgeleid worden. Bijgevolg toont de verzoekende partij het bestaan van een 

beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM niet aan, en kan de verwerende 

partij gevolgd worden waar zij stelt: “Gezien de (..) afhankelijkheidsrelatie tussen betrokkene en de 

referentiepersoon wordt betwist, is het redelijk te stellen dat betrokkene, als volwassen persoon, een 

eigen gezins- en familieleven in het land van herkomst kan uitbouwen.” 

 

Gelet op voorgaande toont de verzoekende partij evenmin een schending aan van artikel 7 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.  

 

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

 

3. Kosten 

 

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

partij.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

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 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig september tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


