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 nr. 193 649 van 13 oktober 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 13 juli 2017 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 13 juni 2017 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). 

 

Gezien titel Ibis, 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 augustus 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 

september 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. DEGEEST, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. MUSSEN, 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 15 december 2016 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in functie van haar Nederlandse vader, dhr. S. A. 

 

1.2. Op 31 maart 2017 neemt de burgemeester van de gemeente Neerpelt een beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 20), omdat de verzoekende partij niet binnen de 

gestelde termijn heeft aangetoond dat zij zich in de voorwaarden bevindt om het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden te genieten. Verzoekende partij beschikt over een bijkomende termijn van een 

maand, namelijk tot 28 april 2017, om de vereiste documenten over te maken. Verzoekende partij neemt 

op 29 maart 2017 kennis van deze beslissing. 
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1.3. Op 3 juni 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging  (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden 

beslissing, waarvan de verzoekende partij op 14 juni 2017 in kennis wordt gesteld. De motieven gaan 

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 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 15.12.2016 werd 

ingediend door:  

 

Naam: S. (…) 

Voornamen: N. B. R. (…) 

Nationaliteit: Suriname 

Geboortedatum: (…)1995 

Geboorteplaats: Paramaribo 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te (…) 

 

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 stelt 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.’  

 

Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen ‘ten laste’ te zijn van de Europese 

referentiepersoon. Het concept ten laste veronderstelt dat betrokkene reeds ten laste was van de 

referentiepersoon in het land van herkomst of origine en heden ook in België ten laste komt. Ter staving 

hiervan werden volgende documenten voorgelegd:  

 

- Attest van onvermogen dd. 30.03.2017 opgesteld door dhr. R. (…), notaris te Paramaribo, waarin 

verklaard wordt dat betrokkene geen onroerend goed bezit.  

- Loonfiches van januari, februari en maart 2017 op naam van S., A. (…) (RR: (…)): tewerkstelling bij 

Sodexo Cleaning  

- Verzenden van geld via Moneytrans op 29.08.2016, 15.07.2016 en 25.06.2016 ten bedrage van 

respectievelijk € 30, € 200 en € 100, en via SURI- Change B.V. op 29.03.2016 ten bedrage van € 150. 

Alle verzendingen gebeurden van de Nederlandse referentiepersoon in Nederland (vader) naar 

Suriname aan betrokkene. 

- Verklaring van lidmaatschap bij de Christelijke Mutualiteit dd. 30.03.2017. Op dit attest staat vermeld 

dat betrokkene er ten laste van haar vader is ingeschreven. Echter bewijst dit attest niets over het ten 

laste zijn voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging en van in het land van herkomst of origine.  

 

Ter staving van haar onvermogendheid in het land van herkomst wordt een brief voorgelegd 

ondertekend door notaris R. (…) te Paramaribo dd. 30.03.2017. Dit attest kan helemaal geen uitsluitsel 

geven over de daadwerkelijke onvermogendheid van betrokkene. Het attest bevat immers geen 

informatie over het inkomen dat betrokkene al dan niet in het land van herkomst wist te verwerven. 

Bovendien werd het attest opgemaakt toen betrokkene al in België verbleef.  

 

Betreffende de bewijzen die werden voorgelegd van de verzendingen van geld door de 

referentiepersoon aan betrokkene, toen betrokkene nog in het land van herkomst verbleef, blijkt 

onvoldoende uit de stukken in hoeverre betrokkene daadwerkelijk van deze steun afhankelijk was. Het 

is immers niet omdat men geld ontvangt dat men is aangewezen op dat geld om in de basisbehoeften te 

kunnen voorzien. Zoals eerder gesteld is het niet duidelijk of betrokkene over een inkomen beschikte in 

het land van herkomst.  

 

Gezien betrokkene niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn, er onvoldoende werd 

aangetoond dat zij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine 

financieel en / of materieel ten laste was van de referentiepersoon, er niet blijkt dat de referentiepersoon 
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of de overige gezinsleden niet ten laste vallen / vielen van de Belgische staat, blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens niet afdoende dat er reeds van in het land van herkomst of origine (en tot op 

heden) een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en de referentiepersoon.  

 

Gezien het geheel van de voorgelegde documenten kan er niet toe besloten worden dat betrokkene 

voldoet aan de voorwaarden overeenkomstig art. 40bis, §2, 3° van de wet van 15.12.1980.  

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden 

ingetrokken.  

 

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. Bij het 

nemen van deze beslissing werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 

15.12.1980. Van minderjarige kinderen of een medische problematiek is nergens sprake. Wat betreft 

zijn gezins- en familieleven wordt enige buitengewone afhankelijkheid van de referentiepersoon betwist. 

Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat zij ook een leven kan 

opbouwen in het land van herkomst of origine. Nergens uit het dossier blijkt dat zij daar niet toe in staat 

zou zijn.”  

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing werd genomen door de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. Verzoekende partij kan 

derhalve niet worden gevolgd in haar stelling dat de gemeente Neerpelt als verwerende partij zou 

moeten worden beschouwd. 

 

2.2. Aan verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van verwerende partij om de kosten van het geding te haren laste te 

leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In wat kan worden beschouwd als een enig middel, dat uitsluitend is gericht tegen de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden, haalt de verzoekende partij de schending aan van de 

“algemene beginselen van behoorlijk bestuur”, in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel.  

 

Het middel wordt als volgt beargumenteerd in het verzoekschrift: 

 

“De gemeente Neerpelt komt op een onredelijke wijze tot de beslissing tot weigering van een verblijf van 

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

 

a. Bewijs van onvermogendheid  

 

De gemeente heeft steeds aan verzoekster te kennen gegeven dat een authentieke akte waaruit blijkt 

dat verzoekster geen 'onroerende' bezittingen heeft voldoende zou zijn om te oordelen dat verzoekster 

over onvoldoende middelen beschikt.  

 

Verzoekster heeft een dergelijke akte laten opstellen door een notaris, deze laten legaliseren en 

vervolgens aan de gemeente gevraagd of dit was wat ze nodig hadden, waarop bevestigend werd 

geantwoord.  

 

In de beslissing blijkt dat de gemeente tot het oordeel komt dat het attest/akte onvoldoende de 

onvermogendheid van verzoekster weergeeft aangezien uit dit attest niet is op te maken of verzoekster 

over een inkomen beschikte in het land van herkomst.  

 

Indien de gemeente van in den beginne hier duidelijk over was geweest dat zij dit nodig had dan had 

verzoekster deze documenten uiteraard bij haar aangifte gevoegd.  
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Verzoekster heeft dan ook onmiddellijk na de negatieve beslissing van de gemeente contact 

opgenomen met de 'inspektie der direkte belastingen' in Paramaribo (Suriname) ten einde haar een 

verklaring te bezorgen met betrekking tot de inkomsten van verzoekster.  

 

Verzoekster stuurde op 10.07.2017 aan de raadsman van verzoekster een document/verklaring door 

waar de inspekteur der direkte belasingen verklaart dat verzoekster in 2017 geen inkomsten heeft 

genoten (stuk 7).  

 

De raadsman van verzoekster gaf echter onmiddellijk te kennen dat eveneens een bewijs voor het jaar 

2016 noodzakelijk was. Onmiddellijk werd contact opgenomen met de inspektie en dezelfde dag werd 

nog een bewijs/verklaring van de inspekteur bekomen waarbij deze het volgende meedeelt (stuk 8):  

 

"Uit de door Bel.pl. verstrekte gegevens blijkt dat hij/zij over 2016 geen Zuiver Inkomen geniet/heeft 

genoten"  

 

Verzoekster toont hiermee op voldoende wijze aan dat zij noch onroerende goederen bezit in het 

herkomstland (attest notaris), noch dat inkomsten heeft genoten in 2016 en 2017.  

 

Het feit dat deze documenten zo snel konden worden bekomen toont aan dat indien de gemeente van in 

het begin duidelijk was geweest dat zij deze stukken nodig had dat verzoekster dan ook onmiddellijk 

deze stukken aan haar dossier had toegevoegd. Verzoekster vroeg meermaals of de stukken die zij 

bijvoegde (attest notaris) voldoende was waarop zij een bevestigend antwoord kreeg.  

 

De gemeente heeft aldus onzorgvuldig gehandeld bij het verstrekken van informatie aan verzoekster 

over welke stukken noodzakelijk waren en heeft vervolgens op een onredelijke wijze een negatieve 

beslissing genomen dewelke had kunnen worden vermeden.  

 

Verzoekster heeft niets te verbergen en heeft steeds in alle eerlijkheid gehandeld.  

 

b. Verzendingen van gelden  

 

Voorts oordeelt de gemeente op dezelfde grond, met name dat er geen bewijs voorligt van het feit of 

verzoekster al dan niet inkomsten heeft verworven in het herkomstland, dat de bewijzen die werden 

voorgelegd van verzendingen van geld door de vader aan verzoekster onvoldoende aantonen in 

hoeverre deze stortingen dienen om in de basisbehoefte te kunnen voorzien.  

 

Het feit dat verzoekster over geen onroerende goederen en ook geen inkomsten beschikt in het land 

van herkomst toont aan dat elke storting noodzakelijk is om te voorzien in de basisbehoefte van 

verzoekster.  

 

Aangezien de bewijzen van verzendingen van stortingen onvoldoende blijken te zijn voor de gemeente 

Neerpelt brengt verzoekster nog een aantal bijkomende bewijzen bij.  

 

De vader van verzoekster deed volgende (niet limitatieve opsomming) (stuk 5): 

• Op 07.01.2015:        80,00 euro 

• Op 21.07.2015:        100,00 euro 

• Op 31.07.2015:        50,00 euro 

• Op 20.08.2015:        60,00 euro 

• Op 27.01.2016 (met vermelding family assistance):   50,00 euro 

• Op 03.02.2016 (met vermelding family assistance):   50,00 euro 

• Op 29.03.2016:        150,00 euro 

• Op 25.06.2016 (met vermelding family assistance):   100,00 euro 

• Op 15.07.2016 (met vermelding family assistance):   200,00 euro 

• Op 29.08.2016 (met vermelding family assistance):   30,00 euro 

• Op 10.11.2016 (met vermelding family assistance):   50,00 euro 

• Op 30.11.2016 (met vermelding family assistance):   200,00 euro  

 

Voornoemde bedragen betreffen enkel en alleen de stortingen van dewelke de vader van verzoekster 

de bewijsstroken nog kon terugvinden. In werkelijkheid werden nog meerdere betalingen verricht.  
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Uit deze betalingen in samenhang met het gebrek aan een inkomsten blijkt duidelijk dat verzoekster in 

het herkomstland ten laste is van de vader met Nederlandse nationaliteit.  

 

Eveneens blijkt uit de verklaring van lidmaatschap bij de Christelijke Mutualiteiten dd. 29.06.2017 dat 

verzoekster ook in België ten laste is van haar vader (stuk 9)  

 

c. Niet ten laste van de Belgische staat  

 

Verzoekster brengt voorts ook een attest van steunverlening bij dd. 29.06.2017 waaruit blijkt dat 

verzoekster tot op heden geen steun heeft genoten van het OCMW te Neerpelt noch geniet zij van een 

werkloosheidsuitkering (stuk 10+11).  

 

Verzoekster heeft voldoende mogelijkheden op de arbeidsmarkt (cfr. Supra). Verzoekster werd al 

meermaals aangenomen voor een job bij o.a. Aldi, Action,... doch werd steeds afgewezen bij het 

vertonen van haar tijdelijke verblijfskaart.  

 

Een langdurige verblijfskaart zal verzoekster meer mogelijkheden bieden. Verzoekster is dan ook 

gemotiveerd naar het zoeken van werk en heeft zelfs een 'lange' termijnvisie om samen met haar vader 

een zelfstandige zaak (frituur) uit te baten. Hiervoor werden reeds de nodige voorbereidende  

maatregelen genomen. 

 

d. Voldoende hoog inkomen van de vader van verzoekster  

 

De vader van verzoekster heeft een voldoende hoog inkomen op verzoekster financieel te kunnen 

onderhouden tot het moment dat zij zelf in staat is om voor haar onderhoud te zorgen.  

 

Om het inkomen van de vader van verzoekster in te schatten worden drie loonfiches van de laatste 

maanden bijgebracht waaruit het volgende blijkt:  

• Voor de periode 27.03.2017-23.04.2017 een nettoloon van: 1.690,71 euro  

• Voor de periode 24.04.2017-21.05.2017 een nettoloon van: 2.696,74 euro  

• Voor de periode 22.05.2017-18.06.2017 een nettoloon van: 1.634,14 euro  

 

De vader van verzoekster heeft aldus een gemiddeld nettoloon van 2.007,20 euro.  

 

Aldus is er geen vrees dat de vader van verzoekster niet in staat zal zijn om verzoekster financieel te 

onderhouden.  

 

Er mag toch wel van de overheid verwacht worden dat zij in dergelijke zaken zorgvuldig omspringt met 

gegevens en informatie en zij vervolgens in alle redelijkheid een oordeel velt.  

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.”  

 

3.2. Bij de beoordeling van de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, behoort het niet tot 

de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve 

overheid. 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).  

 

De Raad wijst er op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 

2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954).  

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

3.3. De aangevoerde schendingen van het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel worden 

onderzocht in het licht van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° 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) waarop de bestreden beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden is gesteund. 

 



  

 

RvV X - Pagina 6 van 12 

Op grond van artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet worden beschouwd als familielid 

van een burger van de Unie: 

 

“(…) de bloedverwanten in neergaande lijn (…) beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te 

hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen,(…)” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij een aanvraag van een verblijfskaart als 

familielid van een burger van de Unie indiende. Aangezien verzoekende partij ouder is dan 21 jaar, zal 

zij, om aan de door de wet gestelde vereisten te voldoen, het bewijs moeten leveren dat zij ten laste is 

van de ascendent in functie van wie zij het verblijfsrecht vraagt, in casu haar Nederlandse vader.  

 

Artikel 40bis, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikelen 2, onder c) en 7, lid 1, 

onder d) van de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van 

de Unie en hun familieleden (Pb.L. 29 juni 2004, afl. 229/35; zie samenvatting en memorie van 

toelichting bij het Wetsontwerp van 11 januari 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen, Parl.St. Kamer, 2006-2007, doc. nr. 51-2845/1). 

 

De nationale overheden, en dus ook de nationale rechter, dienen, als gevolg van de in artikel 4, lid 3 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna: het VEU) neergelegde samenwerkingsplicht en het 

loyaliteitsbeginsel, rekening te houden met de uniforme interpretatie die het Hof van Justitie reeds aan 

bepalingen van het Unierecht heeft gegeven. De rechtspraak van het Hof van Justitie vormt overigens, 

naast het primair en secundair Unierecht, eveneens een bron van Unierecht. De uitlegging die het Hof 

krachtens de hem bij artikel 267 van het VWEU verleende bevoegdheid geeft aan een regel van 

Unierecht, verklaart en preciseert, voor zover dat nodig is, de betekenis en strekking van dat voorschrift 

zoals het sedert het tijdstip van zijn inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en toegepast 

(HvJ 13 januari 2004, C-453/00, Kühne en Heitz, par. 21). 

 

Wat betreft de interpretatie van het begrip “ten laste”, is de Raad er derhalve toe gehouden te verwijzen 

naar de interpretatie die aan dit begrip werd gegeven door het Hof van Justitie in het arrest Jia (HvJ C-

1/05, Yunying Jia t. Migrationsverket, 9 januari 2007, par. 43; RvS 3 juni 2014, nr. 10.539 (c)). Deze 

invulling van het begrip “ten laste” werd specifiek voor descendenten van 21 jaar en ouder bevestigd in 

het arrest Reyes van het Hof van Justitie (zaak C-423/12, Flora May Reyes t. Zweden, 16 januari 2014), 

waarin overigens verwezen wordt naar het arrest Jia: 

 

“20  In dit verband moet worden vastgesteld dat, wil een rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn 

van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie als „ten laste” van die burger in de zin van artikel 2, 

punt 2, sub c, van richtlijn 2004/38 kunnen worden beschouwd, het bestaan van een situatie van reële 

afhankelijkheid moet worden aangetoond (zie in die zin arrest Jia, reeds aangehaald, punt 42).  

21 Deze afhankelijkheid vloeit voort uit een feitelijke situatie die wordt gekenmerkt door de 

omstandigheid dat het familielid materieel wordt gesteund door de burger van de Unie die gebruik heeft 

gemaakt van zijn verkeersvrijheid, of door diens echtgenoot (arrest Jia, reeds aangehaald, punt 35).  

22  Om vast te stellen of er sprake is van een dergelijke afhankelijkheid, moet het gastland beoordelen 

of de rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie, 

gezien zijn economische en sociale toestand niet in zijn basisbehoeften voorziet. De noodzaak van 

materiële steun moet in de het land van oorsprong of van herkomst van een dergelijke bloedverwant 

bestaan op het moment dat hij verzoekt zich bij die burger te mogen voegen (zie in die zin arrest Jia, 

reeds aangehaald, punt 37).” 

 

Uit de voormelde arresten Jia en Reyes blijkt derhalve dat de hoedanigheid van het “ten laste” komend 

familielid voortvloeit uit een feitelijke situatie, die wordt gekenmerkt door de omstandigheid dat de 

descendent financieel of materieel wordt gesteund door de Unieburger die gebruik heeft gemaakt van 

zijn verkeersvrijheid en dit omdat hij/zij niet in de eigen basisbehoeften kan voorzien (HvJ, C-1/05,  9 

januari 2007, par. 36).  

 

Het feit dat de gemachtigde de voorwaarde in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet 

als volgt invult: “het concept ten laste veronderstelt dat betrokkene reeds ten laste was van de 

referentiepersoon in het land van herkomst of origine en heden ook in België ten laste komt.”, en in casu 

het bewijs vraagt dat de verzoekende partij in het verleden in het land van herkomst, dus voor haar 

aankomst in het Rijk, ten laste is van de referentiepersoon en dit tot op het moment van de aanvraag tot 
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gezinshereniging, ligt derhalve in lijn met voormelde rechtspraak van het Hof. Dit wordt overigens niet 

betwist in het verzoekschrift. 

 

3.4. De noodzaak van financiële of materiële ondersteuning kan worden aangetoond met ieder passend 

middel. Bij gebrek aan een wettelijke bewijsregeling is het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarde 

van het “ten laste” zijn vrij en rust de bewijslast daartoe bij de verblijfsaanvrager. Deze vrije feitenvinding 

en -appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair oordeelt of verzoeken-

de partij het bewijs van de voorwaarden levert. Hierop oefent de Raad een marginale wettigheids-

toetsing uit.  

 

Om aan te tonen dat zij reeds in het land van herkomst ten laste is geweest van de referentiepersoon, 

legde verzoekende partij de volgende stukken neer: 

 

- een attest d.d. 30 maart 2017, opgesteld door een notaris gevestigd te Paramaribo, waarin verklaard 

wordt dat op naam de verzoekende partij geen onroerende goederen geregistreerd staan; dit attest is 

voorzien van een apostille; 

- een uittreksel van Western Union d.d. 29 augustus 2016, waaruit blijkt dat de Nederlandse referentie-

persoon op die datum 34,90 euro heeft overgemaakt aan de verzoekende partij; 

- een uittreksel van Western Union d.d. 15 juli 2016, waaruit blijkt dat de Nederlandse referentiepersoon 

op die datum 207 euro heeft overgemaakt aan de verzoekende partij; 

- een uittreksel van Western Union d.d. 25 juni 2016, waaruit blijkt dat de Nederlandse referentiepersoon 

op die datum 107 euro heeft overgemaakt aan de verzoekende partij; 

- een uittreksel van Suri-Charge B.V., waaruit blijkt dat de Nederlandse referentiepersoon op 29 maart 

2016 het bedrag van 157 euro heeft overgemaakt aan de verzoekende partij; 

- drie loonfiches op naam van de Nederlandse referentiepersoon voor de periode januari-maart 2017 

waaruit blijkt dat de referentiepersoon respectievelijk 1.790,45 euro, 1.929,25 euro en 1.748,37 euro 

werd uitbetaald; 

- een verklaring van lidmaatschap bij de Christelijke Mutualiteit d.d. 30 maart 2017. Op dit attest staat 

vermeld dat verzoekende partij ten laste van haar vader is ingeschreven. 

 

3.5. De gemachtigde beoordeelt deze stukken als volgt:  

 

“(…) 

- Verklaring van lidmaatschap bij de Christelijke Mutualiteit dd. 30.03.2017. Op dit attest staat vermeld 

dat betrokkene er ten laste van haar vader is ingeschreven. Echter bewijst dit attest niets over het ten 

laste zijn voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging en van in het land van herkomst of origine.  

 

Ter staving van haar onvermogendheid in het land van herkomst wordt een brief voorgelegd 

ondertekend door notaris R. (…) te Paramaribo dd. 30.03.2017. Dit attest kan helemaal geen uitsluitsel 

geven over de daadwerkelijke onvermogendheid van betrokkene. Het attest bevat immers geen 

informatie over het inkomen dat betrokkene al dan niet in het land van herkomst wist te verwerven. 

Bovendien werd het attest opgemaakt toen betrokkene al in België verbleef.  

 

Betreffende de bewijzen die werden voorgelegd van de verzendingen van geld door de 

referentiepersoon aan betrokkene, toen betrokkene nog in het land van herkomst verbleef, blijkt 

onvoldoende uit de stukken in hoeverre betrokkene daadwerkelijk van deze steun afhankelijk was. Het 

is immers niet omdat men geld ontvangt dat men is aangewezen op dat geld om in de basisbehoeften te 

kunnen voorzien. Zoals eerder gesteld is het niet duidelijk of betrokkene over een inkomen beschikte in 

het land van herkomst.  

 

Gezien betrokkene niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn, er onvoldoende werd 

aangetoond dat zij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine 

financieel en / of materieel ten laste was van de referentiepersoon, er niet blijkt dat de referentiepersoon 

of de overige gezinsleden niet ten laste vallen / vielen van de Belgische staat, blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens niet afdoende dat er reeds van in het land van herkomst of origine (en tot op 

heden) een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en de referentiepersoon” 

 

3.6. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij niet akkoord kan gaan met de vaststelling dat zij 

niet heeft aangetoond in het verleden in haar land van herkomst ten laste te zijn geweest van de 

Nederlandse referentiepersoon. Zij voert argumenten aan en zij brengt stukken bij waarmee zij de 
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motieven met betrekking tot het voorgelegde attest van onvermogen, enerzijds, en de motieven met 

betrekking de verzendingen van gelden, anderzijds, tracht te weerleggen. 

 

3.7. Wat betreft het voorgelegde attest van onvermogen, betoogt verzoekende partij dat zij gemakkelijk 

bewijzen had kunnen voorleggen van het feit dat zij, toen zij nog in haar land van herkomst verbleef, niet 

beschikte over een inkomen, doch dat de gemeente heeft bevestigd dat het voorgelegde attest van 

onvermogen zou volstaan als bewijs. Zij meent dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld bij het 

verstrekken van informatie over welke stukken noodzakelijk waren en dat vervolgens op onredelijke 

wijze een negatieve beslissing werd genomen. 

 

De Raad wijst op de bevoegdheidsverdeling die voortvloeit uit de toepasselijke reglementering, in casu 

artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.  

Hieruit volgt dat het gemeentebestuur niet bevoegd is om een standpunt in te nemen omtrent de vraag 

of zij voldoet aan de in de wet voorziene voorwaarden om tot een verblijf als familielid van een 

Unieburger te worden toegelaten. Het gemeentebestuur kan slechts vaststellen dat er stukken worden 

voorgelegd ter staving van het gegeven dat zij ten laste is van de referentiepersoon in België, zonder 

zich verder uit te spreken over de vraag of aan de hand van deze stukken ook effectief het bewijs van 

het “ten laste” zijn in de zin van artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet wordt geleverd. 

Het gemeentebestuur neemt enkel de vereiste stavingsstukken in ontvangst en maakt deze, onder 

bepaalde voorwaarden, over aan het bevoegde bestuur, in casu de gemachtigde van de staats-

secretaris. Het is de gemachtigde die vervolgens het onderzoek naar de grond van de aanspraken 

voert, de voorgelegde stukken inhoudelijk beoordeelt en op basis daarvan nagaat of de verzoekende 

partij aan de wettelijk gestelde verblijfsvoorwaarden voldoet.  

Het loutere feit dat de gemeente de documenten heeft aanvaard, heeft  bevestigd dat het voorgelegde 

attest van onvermogen “voldoende” was en de aanvraag heeft doorgestuurd naar de bevoegde diensten 

heeft dan ook geen bindende gevolgen voor wat betreft de gegrondheid van de aanvraag. Er anders 

over oordelen, zou de uitholling van de bevoegdheid van de gemachtigde impliceren.  

 

Verzoekende partij bekritiseert ook dat men niet van in het begin duidelijk is geweest over wat precies 

van haar werd verwacht, zoals stukken met betrekking tot haar inkomen in het land van herkomst.  

In casu rust de bewijslast op verzoekende partij en kwam het haar dan ook toe om alle stukken die zij 

nuttig achtte in het kader van deze beoordeling over te maken aan het gemeentebestuur. Hoewel een 

bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van 

zaken een beslissing te kunnen nemen, is het immers aan de aanvrager van een vergunning, in casu 

van een verblijfskaart, om alle nuttige elementen aan te brengen om te bewijzen dat hij voldoet aan de 

voorwaarden om de gevraagde vergunning te krijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). Het kwam 

aldus evenzeer aan de verzoekende partij toe de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen, en 

bijgevolg haar aanvraag te voorzien van alle nuttige informatie opdat de gemachtigde kon beoordelen of 

is voldaan aan de voorwaarden voor een verblijfsrecht in toepassing van artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet. De Raad herhaalt dat de noodzaak van financiële of materiële ondersteuning, 

waarvan het bewijs van onvermogen deel uitmaakt, kan worden aangetoond met ieder passend middel. 

Een vrije bewijsvoering houdt dan ook in dat er van verzoekende partij geen precieze documenten 

mogen gevraagd daar het bewijs met alle middelen mag worden geleverd.  

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij op algemene wijze werd gevraagd om een 

“bewijs van onvermogen” voor te leggen. Er kan redelijkerwijze van verzoekende partij worden verwacht 

dat zij begrijpt dat een dergelijk bewijs van onvermogen niet enkel slaat op het niet bezitten van 

onroerende goederen in het land van herkomst. 

 

Wat betreft het bewijs van onvermogen, stelt de Raad vast dat verzoekende partij niet betwist dat het 

voorgelegde attest van onvermogen “helemaal geen uitsluitsel [kan] geven over de daadwerkelijke 

onvermogendheid van betrokkene” nu dit attest “immers geen informatie  [bevat] over het inkomen dat 

betrokkene al dan niet in het land van herkomst wist te verwerven”, zoals in de bestreden beslissing 

wordt gesteld. Zij toont dan ook niet aan dat deze beoordeling door de gemachtigde van het 

voorgelegde attest van onvermogen op zich onzorgvuldig is of kennelijk onredelijk is. 

 

De Raad benadrukt dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing 

kon beschikken om deze beslissing te nemen. De inkomensattesten van 2016 en 2017 opgesteld door 

de “inspektie der direkte belastingen”, werden opgesteld na de bestreden beslissing. De gemachtigde 

kon derhalve op het moment van de bestreden beslissing geen kennis hebben van de inlichtingen en 
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stukken die verzoekende partij nu pas voor de eerste maal bij het verzoekschrift voorlegt. De 

gemachtigde kan niet worden verweten hiermee geen rekening te hebben gehouden. De verzoekende 

partij geeft in het verzoekschrift zelf te kennen dat zij gemakkelijk en op korte termijn aan deze nieuwe 

stukken kon geraken. Aldus toont zij niet aan dat zij niet in de mogelijkheid was om deze informatie voor 

te leggen aan de gemachtigde voor het nemen van de bestreden beslissing. 

 

De Raad kan verder geen rekening kan houden met documenten die slechts naderhand met het 

verzoekschrift worden neergelegd aangezien hij de regelmatigheid van een bestuurshandeling dient te 

beoordelen in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing 

kon beschikken om deze beslissing te nemen (RvS 2 juli 2008, nr. 2982 (c)). De Raad zou zijn 

bevoegdheid overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die 

dateren van na de bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194.395) 

 

Ten slotte dient nog te worden benadrukt dat het de verzoekende partij echter vrijstaat om op basis van 

deze nieuwe stukken een nieuwe en volledige aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van Unie in te dienen.  

 

3.8. Wat betreft de verzendingen van gelden, meent de verzoekende partij dat gemachtigde ten 

onrechte heeft geoordeeld dat uit het dossier onvoldoende blijkt in hoeverre zij daadwekelijk van de 

geldelijke steun van haar Nederlandse vader afhankelijk is. Zij merkt op 1) dat zij heeft aangetoond niet 

over onroerende goederen te bezitten, 2) dat zij (thans) aantoont dat zij in Suriname niet over een 

inkomen beschikte. Het feit dat zij geen onroerend goed bezat in haar land van herkomst en dat zij er 

evenmin over een inkomen beschikte, toont aan dat elke storting wel degelijk noodzakelijk was om te 

voorzien in haar basisbehoeften. 

Verzoekende partij brengt verder nog een aantal bijkomende bewijzen bij van stortingen van haar vader 

verricht in de periode tussen januari 2015 en november 2016 (stuk 5 bij het verzoekschrift). Uit deze 

betalingen, in samenhang met het gebrek aan inkomsten, blijkt dan ook duidelijk dat zij reeds van in het 

land van herkomst ten laste was van haar Nederlandse vader.  

 

Het spreekt voor zich dat verzoekende partij dient aan te tonen dat het ‘ten laste zijn’ van de 

referentiepersoon voorafgaand aan de komst naar België, significant en noodzakelijk was. In die zin 

dient de noodzaak aan financiële en/of materiële steun te worden aangetoond, met name  een situatie 

van reële afhankelijkheid omdat zij, gezien haar economische en sociale toestand, niet in haar 

basisbehoeften kon voorzien in haar land van herkomst. Indien de steun van de referentiepersoon als 

het ware slechts bijkomend en niet noodzakelijk van aard is, kan er immers bezwaarlijk over ‘ten laste 

zijn’ gesproken worden. In dergelijk geval gaat het over niet noodzakelijke, doch wenselijke bijkomende 

hulp van de referentiepersoon aan een vreemdeling die een referentiepersoon wenst te vervoegen in 

het Rijk. 

 

Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij bewijzen heeft voorgelegd van 

het feit dat zij in maart 2016 150 euro heeft ontvangen, dat zij in juni 2016 107 euro heeft ontvangen, dat 

zij in juli 2016 207 euro heeft ontvangen van de referentiepersoon en dat laatstgenoemde haar in 

augustus 2016 een geldsom ten belope van 34,90 euro heeft overgemaakt.  

 

De Raad acht het, in het licht van deze elementen – het betreffen slechts vier stortingen over een 

periode van zes maanden waarvan de bedragen niet aanzienlijk hoog zijn –, niet onzorgvuldig noch 

kennelijk onredelijk dat de gemachtigde ten aanzien van de voorgelegde verzendingsbewijzen oordeelt 

dat “onvoldoende uit de stukken [blijkt] in hoeverre betrokkene daadwerkelijk van deze steun afhankelijk 

was”.  

 

De gemachtigde voegt daaraan toe “Het is immers niet omdat men geld ontvangt dat men is aange-

wezen op dat geld om in de basisbehoeften te kunnen voorzien. Zoals eerder gesteld is het niet duidelijk 

of betrokkene over een inkomen beschikte in het land van herkomst.” 

Hiermee verwijst de gemachtigde naar het voorafgaande motief, met name dat het voorgelegde attest 

van onvermogen geen uitsluitsel geeft over de daadwerkelijke onvermogendheid van de verzoekende 

partij omdat het geen informatie bevat over het inkomen dat de verzoekende partij al dan niet in het land 

van herkomst wist te verwerven. Uit wat wordt besproken in punt 3.7. volgt dat verzoekende partij niet 

aantoont dat de gemachtigde het voorgelegde attest van onvermogen onzorgvuldig of kennelijk 

onredelijk heeft beoordeeld.  
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Verzoekende partij duidt op het feit dat zij in Suriname niet over andere inkomsten beschikt, doch uit 

voorgaande bespreking blijkt dat dergelijke bewijzen niet werden voorgelegd aan de gemachtigde voor 

het nemen van de bestreden beslissing. De verzoekende partij kan in casu dan ook niet dienstig 

verwijzen naar enerzijds het voormelde attest van onvermogen en anderzijds naar de niet eerder 

voorgelegde bewijzen dat zij in 2016 en 2017 geen inkomsten heeft verworven, om zo te stellen dat wel 

degelijk is aangetoond dat de overgemaakte geldsommen dienen te worden beschouwd als een 

materiële/financiële ondersteuning die haar toeliet om, toen zij in haar land van herkomst verbleef, in 

haar basisbehoeften te voorzien.  

 

Waar verzoekende partij haar betoog nog kracht wenst bij te zetten door te verwijzen naar “bijkomende 

bewijzen” van stortingen van haar vader in de periode tussen januari 2015 en november 2016, dient de 

Raad ook hier vast te stellen dat de verzoekende partij verwijst naar stukken die niet aan de 

gemachtigde voorlagen ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing. De Raad benadrukt 

nogmaals dat hij binnen zijn annulatiebevoegdheid geen rekening kan houden met elementen en 

documenten die slechts naderhand bij het verzoekschrift worden neergelegd, aangezien hij de 

regelmatigheid van een bestuurshandeling dient te beoordelen in functie van de gegevens waarover het 

bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. 

Eveneens herinnert de Raad eraan dat, in het kader van een aanvraag van een verblijfskaart als 

familielid, het aan de verzoekende partij toekomt om alle nuttige inlichtingen te verschaffen om aan te 

tonen dat zij voldoet aan de in artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet gestelde 

voorwaarden. De bewijslast inzake de vereiste dat zij reeds van in het land van herkomst ten laste is 

van de referentiepersoon, berust bij de verzoekende partij zelf. Zij diende er dan ook over te waken haar 

aanvraag te vervolledigen en te actualiseren indien nodig. Uit niets blijkt dat zij deze bewijzen van 

geldstortingen, die alle dateren van voor de bestreden beslissing, niet binnen de haar toegestane 

termijn, en minstens voor de bestreden beslissing, kon bijbrengen.  

 

Verzoekende partij toont, gelet op het voorgaande, niet aan dat het onzorgvuldig of kennelijk onredelijk 

is van de gemachtigde om te oordelen dat zij middels de overgemaakte geldsommen onvoldoende heeft 

aangetoond dat zij daadwerkelijk van deze financiële steun afhankelijk was, aangezien het niet duidelijk 

blijkt of zij in haar land van herkomst over enig inkomen beschikte, een vaststelling waaraan zij geen 

afbreuk vermag te doen, zo is gebleken uit bovenstaande uiteenzetting.  

 

De Raad kan de gemachtigde bijtreden in zijn standpunt dat het niet is omdat de referentiepersoon een 

aantal keer geldsommen heeft overgemaakt aan de verzoekende partij – overigens betreffen het slechts 

vier stortingen over een periode van zes maanden waarvan de bedragen niet aanzienlijk hoog zijn – dat 

zij hiermee op afdoende wijze heeft aangetoond dat er in casu sprake is van een situatie van reële 

afhankelijkheid omdat zij gezien haar economische en sociale toestand niet in haar basisbehoeften kon 

voorzien in haar land van herkomst. Verzoekende partij brengt geen argumenten aan die afbreuk doen 

aan deze vaststelling. 

 

Tot slot wenst de Raad er nogmaals op te wijzen dat het de verzoekende partij vrijstaat om op grond 

van de nieuwe stukken die zij heeft verkregen, een nieuwe aanvraag tot gezinshereniging in te dienen in 

functie van haar Nederlandse vader.  

 

3.9. Verzoekende partij wijst erop dat zij ook een “attest van steunverlening” d.d. 29 juni 2017 kan 

voorleggen waaruit blijkt dat zij tot op heden geen steun heeft genoten van het OCMW en dat zij thans 

geen werkloosheidsuitkering geniet. Daarnaast onderstreept verzoekende partij dat zij voldoende 

mogelijkheden heeft op de Belgische arbeidsmarkt.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij middels deze argumentatie wenst aan te tonen dat zij wel 

degelijk heeft bewezen tot op heden – dit is tot op het moment van de bestreden beslissing – ten laste te 

zijn van haar Nederlandse vader. Er dient echter te worden opgemerkt dat de vaststelling dat 

verzoekende partij niet op afdoende wijze aantoont reeds in het land van herkomst ten laste te zijn 

geweest van haar Nederlandse vader, voorafgaandelijk aan haar komst naar België, een voldoende 

schragend motief is om het verblijfsrecht te weigeren. De aangebrachte kritiek is dan ook gericht tegen 

een overtollig motief en kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Om die reden 

wordt niet verder ingegaan op bovenstaand betoog.  

 

3.10. Verzoekende partij wenst nog in de verf te zetten dat haar vader een voldoende hoog inkomen 

heeft om haar financieel te kunnen onderhouden tot op het moment dat zij zelf in staat is om voor haar 
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eigen onderhoud te zorgen. Zij brengt ten bewijze hiervan nog een drietal recente loonfiches (maart-juni 

2017) bij op naam van haar vader.  

 

De Raad merkt op dat deze bewijzen van inkomsten van de Nederlandse referentiepersoon – 

daargelaten de vaststelling dat de Raad niet bevoegd is om stukken in acht te nemen die niet aan de 

gemachtigde waren overgemaakt ten tijde van de bestreden beslissing en daargelaten de vaststelling 

dat deze fiches dateren van na de aankomst van de verzoekende partij in België –, hoe dan ook geen 

afbreuk vermogen te doen aan de vaststelling dat de verzoekende partij niet heeft aangetoond 

voorafgaand aan de aanvraag om gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst ten laste te 

zijn geweest van haar vader. Hierbij herinnert de Raad er nogmaals aan dat de verzoekende partij dient 

aan te tonen dat zij in haar land van herkomst materieel of financieel werd ondersteund door de 

ascendent die in België verblijft, omdat ze niet in haar eigen basisbehoeften kon voorzien. Het 

voorleggen van bewijzen van inkomsten van de referentiepersoon werpt op zich geen ander licht op 

deze vaststelling. Het is niet omdat de referentiepersoon in België over een bepaald inkomen beschikt, 

dat de verzoekende partij heeft aangetoond dat zij, toen zij in haar land van herkomst verbleef, materieel 

of financieel door deze referentiepersoon werd ondersteund omdat zij niet in haar basisbehoeften kon 

voorzien. Haar betoog gaat derhalve voorbij aan de inhoud van het begrip “ten laste”, met name een 

noodzaak van materiële of financiële steun die reeds in het land van herkomst dient te bestaan. Met dit 

betoog slaagt de verzoekende partij er dan ook niet in om het determinerend motief van de bestreden 

beslissing te weerleggen, met name dat zij onvoldoende heeft aangetoond reeds financieel/materieel 

ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon van in het land van herkomst.  

 

In zoverre de verzoekende partij middels deze stukken wenst aan te tonen dat zij op heden – dit is tot 

het moment van de bestreden beslissing – ten laste is van haar vader, merkt de Raad op dat zij zich 

hiermee richt tegen een overtollig motief, zoals reeds werd aangehaald in punt 3.9.  

 

3.11. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden niet zorgvuldig heeft voorbereid. De 

Raad stelt vast dat de gemachtigde bij het nemen van zijn beslissing rekening heeft gehouden met al de 

voorgelegde stukken. De verzoekende partij toont evenmin aan dat de gemachtigde op kennelijk 

onredelijke wijze heeft geoordeeld dat haar het recht op verblijf van meer dan drie maanden in 

toepassing van artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet wordt geweigerd.   

 

Een schending van het redelijkheidsbeginsel, noch van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van 

artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet wordt aangetoond. 

 

Er worden geen argumenten aangehaald tegen het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. 

Deze beslissing blijft dan ook onverminderd overeind. 

 

Het enig middel is niet gegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te 

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

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

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


