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 nr. 51 627 van 25 november 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Slowaakse nationaliteit te zijn, op 

5 oktober 2010 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten van 1 september 2010, aan verzoekers ter 

kennis gebracht op 15 september 2010.  

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 november 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 november 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. VANTIEGHEM, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat S. DE VRIEZE, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers verklaren beide van Slowaakse nationaliteit te zijn.  

 

Op 30 december 2009 dient verzoeker een aanvraag in tot verklaring van inschrijving als burger van de 

Unie, in de hoedanigheid van werknemer of werkzoekende bij de stad Gent.  

 

Verzoeker wordt verzocht om ten laatste binnen een termijn van 3 maanden, met name op 30 maart 

2010 een werkgeversattest voor te leggen.  
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Op 30 september 2009 dient verzoekster een verklaring in tot inschrijving als echtgenoot van een burger 

van de Unie die zijn aanvraag indiende in zijn hoedanigheid van werknemer of werkzoekende en wordt 

zij eveneens verzocht om ten laatste op 30 maart 2009 een werkgeversattest van haar echtgenoot voor 

te leggen.  

 

Op 30 september 2009 dient de dochter van verzoekers eveneens een verklaring in van inschrijving als 

bloedverwant in neerdalende lijn van haar vader die zijn aanvraag indiende als burger van de Unie in 

zijn hoedanigheid van werknemer of werkzoekende.  

 

Op 2 maart 2010 dienen verzoekers een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfsrecht in hun 

hoedanigheid van bloedverwant in opgaande lijn van hun dochter G.A. (…).  

 

Verzoekers worden verzocht om ten laatste op 2 juni 2010 de volgende documenten neer te leggen: 

“een attest niet ten laste van het OCMW, een bewijs inkomen van hun dochter, een attest van 

onvermogen, en stortingen in het verleden (zes maanden voor hun aankomst). ” 

 

Op diezelfde dag sturen verzoekers een brief naar de verwerende partij waarin ze verzoeken om hun 

aanvraag tot vestiging van 30 december 2009 in te trekken.  

 

Op 2 juni 2010 leggen verzoekers de volgende documenten neer: “bewijst niet ten laste van het OCMW, 

bewijs dat ze geen sociale zekerheid ontvingen in Slowakije, loonfiches van hun dochter, uittreksel 

contract van hun dochter”.  

 

Op 2 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing houdende de weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Verzoekers worden verzocht om binnen de bijkomende termijn van 1 maand en dit ten laatste tegen 2 

september 2010 alle nodige documenten neer te leggen, met name bewijzen van stortingen in het 

verleden.  

 

Op 1 september 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing houdende de weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten in hoofde van 

verzoeker Dit is thans de eerste bestreden beslissing en wordt als volgt gemotiveerd:  

 

“Reden van de beslissing: 

Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als burger van de Unie: 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond onvermogend te zijn in het land van herkomst: betrokkene 

legt een attest voor dat verklaart dat de echtgenote van betrokkene geen sociale uitkering kreeg in 

Slovakije in 2007 en 2008. Dit attest bewijst echter niet dat betrokkene geen roerende of onroerende 

goederen bezit in Slovakije. Betrokkene legt verder een verklaring op eer van zijn echtgenote voor 

waarin gesteld wordt dat ze geen job en geen inkomsten had in Slovakije. Deze verklaring op eer slaat 

op zijn echtgenote en niet op betrokkene zelf en kan bijgevolg niet gelden als bewijs. Betrokkene heeft 

niet aangetoond niet ten laste te zijn van het 0CMW: Uit de attesten van het OCMW blijkt dat betrokkene 

voor de periode van 14.01.2010 tot 29.05.2010 financiële steun kreeg voor een bedrag van 3 465.06€. 

Betrokkene heeft niet aangetoond in het verleden ten laste geweest te zijn van de referentiepersoon: 

betrokkene legt enkel een verklaring op eer voor van een straathoekwerker bij stad Gent. Deze 

verklaring kan niet aanvaard worden aangezien ze niet op haar waarachtigheid kan getoetst worden en 

verder niet ondersteund wordt door bijkomende documenten. Bovendien toont de financiële steun die 

zowel betrokkene zelf als de referentiepersoon kreeg van het 0CMW aan dat betrokkenen niet ten laste 

viel van de referentiepersoon. Betrokkene heeft niet aangetoond op heden ten laste te zijn van de 

referentiepersoon: uit de voorgelegde documenten van inkomen blijkt dat de referentiepersoon van 

14.01.2010 tot 31.07.2010 financiële steun ontving van het OCMW. Men kan dus bezwaarlijk stellen dat 

betrokkene over een voldoende en stabiel inkomen beschikt om betrokkene ten last te nemen. Van de 

voorgelegde loonfiches blijkt dat enkel in de maand juli 2010 het inkomen voldoende hoog was om 

betrokkene ten laste te nemen. Aangezien betrokkene verder geen arbeidscontract van de 

referentiepersoon voorlegt maar enkel interim loonfiches, kan niet afgeleid worden dat betrokkene in de 

toekomst wel over een stabiel en voldoende inkomen zal beschikken. Omwille van deze redenen wordt 

het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd.” 
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Op 1 september 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing houdende weigering van verblijf in hoofde van verzoekster. Dit is de tweede bestreden 

beslissing die als volgt wordt gemotiveerd:  

 

“Reden van de beslissing: 

Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als burger van de Unie. Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond onvermogend te zijn in 

het land van herkomst. Betrokkene legt een attest voor dat verklaart dat betrokkene geen sociale 

uitkering kreeg in Slovakije in 2007 en 2008. Dit attest bewijst echter niet dat betrokkene geen roerende 

af onroerende goederen bezit In Slovakije. Betrokkene legt verder een verklaring op eer voor waarin 

gesteld wordt dat ze geen job en geen inkomsten had in Slovakije. Een verklaring op eer kan echter niet 

aanvaard worden als bewijs aangezien deze een gesolliciteerd karkater heeft en de waarachtigheid 

ervan niet getoetst kan worden noch ondersteund wordt door andere bewijzen. Betrokkene heeft niet 

aangetoond niet ten laste te zijn van het OCMW: uit de attesten van het OCMW blijkt dat betrokkene 

voor de periode van 14.01.2010 tot 2905.2010 financiële steun kreeg voor een bedrag van 3 465.06€. 

Betrokkene heeft niet aangetoond in het verleden ten laste geweest tot zijn van de referentiepersoon: 

betrokkene legt enkel een verklaring op eer voor van een straathoekwerker bij stad Gent. Deze 

verklaring kan niet aanvaard worden aangezien ze niet op haar waarachtigheid kan getoetst worden en  

verder niet ondersteund wordt door bijkomende documenten. Bovendien toont de financiële steun die 

zowel betrokkene zelf als de referentiepersoon kreeg van het OCMW aan dat betrokkenen niet ten laste 

viel van de referentiepersoon. Betrokkene heeft niet aangetoond op heden ten laste te zijn van de 

referentiepersoon: uit de voorgelegde documenten van inkomen blijkt dat de referentiepersoon van 

14.01.2010 tot 31.07.2010 financiële steun ontving van het OCMW. Men kan dus bezwaarlijk stellen dat 

betrokkene over een voldoende en stabiel inkomen beschikt om betrokkene ten laste te nemen. Van de 

voorgelegde loonfiches blijkt dat enkel in de maand juli 2010 het inkomen voldoende hoog was om 

betrokkene ten laste te nemen. Aangezien betrokkene verder geen arbeidscontract van de 

referentiepersoon voorlegt maar enkel interimloonfiches, kan niet afgeleid worden dat betrokkene in de  

toekomst wel over een stabiele en voldoende inkomen zal beschikken. Omwille van deze redenen wordt 

het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd.” 

  

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 40, § 4, 1° 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) juncto artikel 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991).  

 

Ter adstruering van zijn middel zetten verzoekers uiteen wat volgt:  

 

“Artikel 40 par. 4 Vw (vreemdelingenwet dd. 15 december 1980) stelt: Iedere burger van de Unie heeft 

het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven indien hij de in artikel 41, eerste lid, 

bedoelde voorwaarde vervuld en hij: 1° hetzij in het Rijk werknemer of zelfstandige is of het Rijk 

binnenkomt om werk te zoeken, zolang hij kan bewijzen dat hij nog werk zoekt en een reële kans maakt 

om te worden aangesteld. Op 30 december 2009 heeft eerste verzoeker inderdaad de verrichtingen 

zoals gesteld in artikel 41, eerste lid verricht. Hij heeft een aanvraag van een verklaring van inschrijving 

gedaan en heeft een bijlage 19 ontvangen. Deze verklaring als inschrijving gold als werknemer of 

werkzoekende’. Eveneens op 30 december 2009 heeft de echtgenote van eerste verzoeker zijnde 

tweede verzoeker een aanvraag van verklaring van inschrijving gedaan in functie van haar echtgenoot 

(stuk 2) die een aanvraag als werkzoekende had verricht. Op 1 september 2010 maakt de Dienst 

vreemdelingenzaken een beslissing tot weigering der verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten. De aanvraag werd voor eerste verzoeker als volgt gemotiveerd: 

 

Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden 

als burger van de Unie: Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond onvermogend te zijn in het land van 

herkomst: betrokkene legt een attest voor dat verklaart dat de echtgenote van betrokkene een sociale 

uitkering kreeg in Slowakije in 2007 en 2008. Dit attest bewijst echter niet dat betrokkene geen roerende 

of onroerende goederen bezit in Slowakije. Betrokkene legt verder een verklaring op eer van zijn 

echtgenote voor waarin gesteld wordt dat ze geen job en geen inkomsten had in Slowakije. Deze 

verklaring op eer staat op zijn echtgenote en niet op betrokkene zelf en kan bijgevolg niet gelden als 

bewijs. Betrokkene heeft niet aangetoond niet ten laste te zijn van het OCMW: uit de attesten van het 
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OCMW blijkt dat betrokkene voor de periode van 14 januari 2010 tot 29 mei 2010 financiële steun kreeg 

voor een bedrag van 3.465,06 Euro. Betrokkene heeft niet aangetoond in het verleden ten laste geweest 

te zijn van de referentiepersoon: betrokkene legt enkel een verklaring op eer van een straathoekwerker 

bij de Stad GENT. Deze verklaring kan niet aanvaard worden aangezien ze niet op haar waarachtigheid 

kan getoetst worden en verder niet ondersteund wordt door bijkomende documenten. Bovendien toont 

de financiële steun die zowel betrokkene zelf als de referentiepersoon kreeg van het OCMW dat 

betrokkene niet ten laste viel van de referentiepersoon. Betrokkene heeft niet aangetoond heden ten 

laste te zijn van de referentiepersoon: uit de voorgelegde documenten van inkomen blijkt dat de 

referentiepersoon van 14 januari 2010 tot 31 juli 2010 financiële steun ontving van het OCMW. Men kan 

dus bezwaarlijk stellen dat betrokkene over een voldoende en stabiel inkomen beschikt om betrokkene 

ten laste te nemen. Van de voorgelegde loonfiches blijkt dat enkel in de maand juli 2010 het inkomen 

voldoende hoog was om betrokkene ten laste te nemen. Aangezien betrokkene verder geen 

arbeidscontract van de referentiepersoon voorlegt maar enkel interim loonfiches, kan niet afgeleid 

worden dat betrokkene in de toekomst wel over een stabiel en voldoende inkomen zal beschikken. 

 

Omwille van deze redenen wordt het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd. De beslissing voor 

tweede verzoeker is identiek gemotiveerd als de beslissing van eerste verzoeker zodat deze hier niet 

dient herhaald te worden. Artikel 3 van de motiveringswet dd. 29 juli 1991 stelt: De opgelegde 

motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot 

doel heeft de bestuurde zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de 

genoemde wet van 29 juli 991 verplichten de 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. Verzoekers stellen vast dat de bestreden beslissing 

gemotiveerd is op grond van artikel 40bis Vreemdelingenwet, zijnde het artikel die handelt over 

familieleden van een burger van de Unie. Niettemin heeft eerste verzoekers echter op 30 december 

2010 een aanvraag gedaan op grond van artikel 40 par. 4, 1° Vw. Het gaat niet op indien verzoeker een 

aanvraag doen om een verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 40 par. 4, 1° dat de 

beslissing omtrent dit verblijf gemotiveerd wordt op grond van een aanvraag conform artikel 40 bis Vw. 

 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag van de verblijfskaart is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij 

die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen 

komen. 

 

Het is aldus duidelijk dat de gemachtigde van de minister niet is uitgegaan de juiste feitelijke gegevens. 

De gemachtigde van de minister is uitgegaan van een aanvraag op grond van artikel 40 bis 

Vreemdelingenwet, terwijl eerste verzoeker een aanvraag heeft gedaan op grond van artikel 40 par. 4, 

1° Gezien de gemachtigde van de minister is uitgegaan van verkeerde feitelijke gegevens is zij tevens 

tot het onredelijk besluit gekomen dat aan verzoekers een verblijf van meer dan drie maanden wordt 

geweigerd. Indien de gemachtigde van de minister was uitgegaan van de correcte gegevens namelijk 

dat de aanvraag op grond van artikel 40 par. 4, 1° is gebeurd dan zou de gemachtigde van de minister 

nooit stellen dat verzoekers niet hebben aangetoond dat zij geen onroerende of roerende goederen 

bezaten, geen er niet gesproken worden van een referentiepersoon, speelde het geen rol of verzoeker 

ten laste waren van hun dochter of niet. De gemachtigde van de minister is derhalve uitgegaan van 

totaal verkeerde feitelijke gegevens zodat de beslissing dd. 1 september 2010 dient te worden nietig 

verklaard.” 

 

De Raad wijst erop dat de in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht tot doel heeft de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de 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. 
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In de beide bestreden beslissingen wordt aangegeven dat deze zijn genomen in uitvoering van artikel 

51, § 3, derde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het 

Vreemdelingenbesluit) en in de motivering wordt tevens verwezen naar het feit dat, gelet op de 

neergelegde bewijsstukken, niet is voldaan is aan de voorwaarden om te genieten van het recht op 

verblijf van meer dan drie maanden als  burger van de Unie. Tevens wordt uitgebreid gemotiveerd 

omtrent de redenen waarom de verwerende partij van oordeel is dat hieraan niet voldaan is.Verzoekers 

maken aldus niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op grond van 

welke juridische en feitelijke gegevens de beide bestreden beslissing zijn genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het normdoel van de formele motiveringsplicht.  

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissingen kennen 

aangezien ze deze citeren en bespreken, zodat het normdoel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in 

casu is bereikt.  

 

In zoverre verzoekers van oordeel zijn dat de motivering foutief is daar zij een verkeerde aanvraag 

beoordeelt, voeren verzoekers in wezen een schending aan van de materiële motiveringsplicht.  

Dienaangaande wijst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) erop dat dient 

benadrukt te worden dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot de 

bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling met betrekking tot het al dan niet weigeren van het 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, 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 in onredelijkheid tot 

haar besluit is kunnen komen. 

 

Verzoekers voeren aan dat de bestreden beslissing is gemotiveerd op grond van artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet, terwijl zij thans hun aanvraag hebben ingediend op grond van artikel 40, § 4, 1° van 

de Vreemdelingenwet. Verzoekers betogen dat, aangezien de verwerende partij niet is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, met name dat de aanvraag is ingediend op grond van van artikel 40, § 4, 1° 

van de Vreemdelingenwet het voormelde artikel is geschonden.  

 

De Raad verwijst vooreerst naar de stukken van het administratief dossier waaruit blijkt dat verzoeker op 

30 december 2009 een aanvraag tot verklaring van inschrijving als burger van de Unie indient  in de 

hoedanigheid van werknemer of werkzoekende bij de stad Gent. Verzoeker wordt verzocht om ten 

laatste binnen een termijn van 3 maanden, met name op 30 maart 2010 een werkgeversattest voor te 

leggen. Op 30 september 2009 dient verzoekster een verklaring tot inschrijving in als echtgenoot van 

een burger van de Unie die zijn aanvraag indiende in zijn hoedanigheid van werknemer of 

werkzoekende en wordt zij eveneens verzocht om ten laatste op 30 maart 2009 een werkgeversattest 

van haar echtgenoot voor te leggen. Op 30 september 2009 dient de dochter van verzoekers eveneens 

een verklaring in van inschrijving als bloedverwant in neerdalende lijn van haar vader die zijn aanvraag 

indiende als burger van de Unie in zijn hoedanigheid van werknemer of werkzoekende. 

 

Echter, op 2 maart 2010 dienen verzoekers een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfsrecht in 

hun hoedanigheid van bloedverwant in opgaande lijn van hun dochter G.A. (…). Op diezelfde dag sturen 

verzoekers een brief naar de verwerende partij waarin ze verzoeken om hun aanvraag tot vestiging van 

30 december 2009 in te trekken. 

 

De eerste en de tweede bestreden beslissing betreffen aldus geenszins de beslissingen aangaande de 

aanvraag tot verklaring van inschrijving die werd ingediend door verzoeker op 30 december 2009 als 

burger van de Unie  in zijn hoedanigheid van werknemer of werkzoekende bij de stad Gent, noch 

aangaande de navolgende aanvraag van een verklaring van inschrijving van verzoekster van 30 

december 2009 als echtgenote van de burger van de Unie.  

 

Zoals blijkt uit de stukken van het administratief dossier hebben verzoekers bij het indienen van hun 

aanvraag van 2 maart 2010 tot het bekomen van een verblijfsrecht in hun hoedanigheid van 

bloedverwant in opgaande lijn van hun dochter G.A. (…) een brief neergelegd waarin ze verzoeken aan 

de verwerende partij om hun aanvraag tot vestiging van 30 december 2009 in te trekken. Verzoekers 

betwisten dit geenszins. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

De Raad kan dus concluderen dat verzoekers hun aanvraag van 2 maart 2010 hebben ingediend als 

familielid van een burger van de Unie, met name als bloedverwant in opgaande lijn en aldus in 

toepassing van artikel 40bis, § 2 van de Vreemdelingenwet dat luidt als volgt:  

 

“(…) 

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

 

(…)  

 

3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

en 2°, beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen 

voegen;” 

(…)” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat deze correct is genomen in uitvoering van artikel 51, § 3, derde lid 

van het Vreemdelingenbesluit en dat de verwerende partij in de eerste en de tweede bestreden 

beslissing oordeelt aangaande de aanvraag die verzoekers hebben ingediend als familielid in opgaande 

lijn van een burger van de Unie, met name hun dochter en artikel 40bis, § 2, 3° van de 

Vreemdelingenwet relevant is en niet artikel 40, § 4, 1° van de Vreemdelingenwet.  

 

Verzoeker toont met zijn betoog niet aan dat artikel 40, § 4, 1° van de Vreemdelingenwet is geschonden 

en verder kan er worden vastgesteld dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissingen niet 

betwist.  

 

De verwerende partij heeft de bestreden beslissingen genomen met kennis van alle relevante feiten. Zij 

heeft de feiten correct beoordeeld en heeft op grond daarvan niet kennelijk onredelijk geoordeeld. Noch 

een schending van de materiële motiveringsplicht, noch een schending van artikel 3 van de wet van 29 

juli 1991 worden aangetoond. 

 

Het eerste en enig middel is ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig november tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


