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 nr. 215 706 van 24 januari 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat D. MBOG 

Jozef Buerbaumstraat 44 

2170 MERKSEM 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 24 januari 2019 

heeft ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 22 

januari 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering (bijlage 13 septies). 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 januari 2019 

om 16 uur. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

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

advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 18 januari 2018 dient verzoeker, in functie van zijn in België verblijvende zus met de 

Nederlandse nationaliteit, een aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie en dit als “ander familielid” zoals bedoeld in artikel 47/1, 2° 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).  

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) neemt op 10 juli 2018 de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Bij arrestnr. 

212 562 van 20 november 2018 wordt het beroep verworpen dat verzoeker had ingediend tegen deze 

beslissing. 

 

1.3. Op 9 mei 2018 dient verzoeker opnieuw een aanvraag in zoals bedoeld in punt 1.1. 

 

1.4. Op 22 januari 2019 treft de verwerende partij een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden (bijlage 20). 

 

1.5. Op 22 januari 2019 treft de verwerende partij tevens een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13 septies).  

 

Dit vormt de bestreden beslissing. Zij is gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan de Heer die verklaart te heten(1): naam: W. voornaam: I.L. geboortedatum: 29.12.1986 

geboorteplaats: Wanica nationaliteit: Suriname In voorkomend geval, ALIAS: wordt het bevel gegeven 

het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis 

ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene op 22.01.2019 

gehoord door de politiezone van Antwerpen en door een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken 

en werd rekening gehouden met zijn verklaringen. Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

volgende feiten en/of vaststellingen:  

(..) rtikel 74/14 §3, 

1°: er bestaat een risico op onderduiken Er bestaat een risico op onderduiken  

6° Betrokkene heeft onmiddellijk na de beslissing weigering verblijf en verwijderingsmaatregel een 

nieuwe verblijfsaanvraag ingediend. Betrokkene kwam in 2016 het Schengengrondgebied binnen in het 

bezit van een visum type C geldig voor kort verblijf. Hij keerde echter niet meer terug naar Suriname n 

bleef verder illegaal op het Schengengrondgebied. Betrokkene diende op 18.01.2018 een aanvraag tot 

vestiging in op basis van artikel 47 van de wet van 15.12.1980 in functie van zijn zus die de 

Nederlandse nationaliteit heeft en legaal in België verblijft. Deze aanvraag werd op 10.07.2018 

geweigerd. Deze beslissing (bijlage 20) is op 18.07.2018 aan betrokkene betekend met een bevel om 

het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. De aanvraag werd geweigerd onder meer omdat 

betrokkene niet kon aantonen daadwerkelijk afhankelijk te zijn van zijn zus. Het beroep tot 

nietigverklaring van deze beslissing werd op 20.11.2018 verworpen door de RVV. Op 09.08.2018 

diende betrokkene al opnieuw een aanvraag tot vestiging in in functie van diezelfde zus. Deze aanvraag 

werd op 22.01.2019 geweigerd, beslissing (bijlage 20) die dezelfde dag aan betrokkene werd betekend.  

Terugleiding naar de grens Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene op 22.01.2019 gehoord 

door de politiezone van Antwerpen en door een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken en werd 

rekening gehouden met zijn verklaringen.  

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: Met toepassing van artikel 7, 

tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de betrokkene zonder verwijl naar 

de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen2 om de volgende redenen: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: Er 

bestaat een risico op onderduiken  

6° Betrokkene heeft onmiddellijk na de beslissing weigering verblijf en verwijderingsmaatregel een 

nieuwe verblijfsaanvraag ingediend. Betrokkene kwam in 2016 het Schengengrondgebied binnen in het 
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bezit van een visum type C geldig voor kort verblijf. Hij keerde echter niet meer terug naar Suriname n 

bleef verder illegaal op het Schengengrondgebied. Betrokkene diende op 18.01.2018 een aanvraag tot 

vestiging in op basis van artikel 47 van de wet van 15.12.1980 in functie van zijn zus die de 

Nederlandse nationaliteit heeft en legaal in België verblijft. Deze aanvraag werd op 10.07.2018 

geweigerd. Deze beslissing (bijlage 20) is op 18.07.2018 aan betrokkene betekend met een bevel om 

het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. De aanvraag werd geweigerd onder meer omdat 

betrokkene niet kon aantonen daadwerkelijk afhankelijk te zijn van zijn zus. Het beroep tot 

nietigverklaring van deze beslissing werd op 20.11.2018 verworpen door de RVV. Op 09.08.2018 

diende betrokkene al opnieuw een aanvraag tot vestiging in in functie van diezelfde zus. Deze aanvraag 

werd op 22.01.2019 geweigerd, beslissing (bijlage 20) die dezelfde dag aan betrokkene werd betekend.  

Betrokkene werd gehoord op 22.01.2019 door de politiezone van Antwerpen en door een ambtenaar 

van de Dienst Vreemdelingenzaken en verklaart dat hij in België is omdat hij hier wil werken en zijn zus 

financieel ondersteunen. We stellen dus vast dat betrokkene met zijn uiteenzetting geen schending van 

artikel 3 EVRM aantoont. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij aan te 

tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in Suriname een 

ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 

3 EVRM kan niet volstaan. Betrokkene werd gehoord op 22.01.2019 door de politiezone van Antwerpen 

en door een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken en brengt geen elementen aan die bewijzen 

dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren terug te keren naar zijn land van herkomst. Artikel 3 van 

het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden 

dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en dat zelfs de 

omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een vreemdeling 

beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer 

uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, 

het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan 

de orde zijn. 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de 

wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te dien einde opgesloten te worden, aangezien zijn 

terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: Er 

bestaat een risico op onderduiken  

6° Betrokkene heeft onmiddellijk na de beslissing weigering verblijf en verwijderingsmaatregel een 

nieuwe verblijfsaanvraag ingediend. 

Betrokkene kwam in 2016 het Schengengrondgebied binnen in het bezit van een visum type C geldig 

voor kort verblijf. Hij keerde echter niet meer terug naar Suriname n bleef verder illegaal op het 

Schengengrondgebied. Betrokkene diende op 18.01.2018 een aanvraag tot vestiging in op basis van 

artikel 47 van de wet van 15.12.1980 in functie van zijn zus die de Nederlandse nationaliteit heeft en 

legaal in België verblijft. Deze aanvraag werd op 10.07.2018 geweigerd. Deze beslissing (bijlage 20) is 

op 18.07.2018 aan betrokkene betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 

dagen. De aanvraag werd geweigerd onder meer omdat betrokkene niet kon aantonen daadwerkelijk 

afhankelijk te zijn van zijn zus. Het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing werd op 20.11.2018 

verworpen door de RVV. Op 09.08.2018 diende betrokkene al opnieuw een aanvraag tot vestiging in in 

functie van diezelfde zus. Deze aanvraag werd op 22.01.2019 geweigerd, beslissing (bijlage 20) die 

dezelfde dag aan betrokkene werd betekend.  

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. Gezien betrokkene niet in het bezit 

is van een geldig reisdocument op moment van zijn arrestatie is het noodzakelijk hem ter beschikking 

van de Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden teneinde een doorlaatbewijs te bekomen van zijn 

nationale overheden. In uitvoering van deze beslissingen, gelasten wij Verdurme Marianne, Attaché, 

gemachtigde Voor de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, de 

Politiecommissaris van de politie van Antwerpen en de verantwoordelijke van het gesloten centrum te 

Merksplas de betrokkene,Waterber, Imrik Leroyop te sluiten in de lokalen van het centrum te 

Merksplas.” 
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2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden  

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te 

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen.  

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.  

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld.  

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of terugdrijvings-

maatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoekende partij zich in een situatie waarbij zij is vastgehouden in een welbepaalde 

plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de Vreemdelingenwet of ter beschikking is gesteld 

van de regering. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk vermoed.  

 

Er zijn geen elementen die dit wettelijk vermoeden onderuit halen. Het uiterst dringende karakter van de 

vordering wordt ook niet betwist door de verwerende partij. Het staat dan ook vast. Aan de eerste 

cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

2.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing en a fortiori de schorsing ervan. 

 

2.3.2. In een eerste middel werpt verzoeker op, “Schending van artikel 20, 24, van de Europese 

Verblijfsrecht 2004/38/EEG, betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden”. 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Aangezien artikel 20 Verblijfsrichtlijn bepaalt dat familieleden van E.U.-onderdanen die niet de 

nationaliteit van een lidstaat bezitten een duurzaam verblijfsrecht genieten.  

 

Dat artikel 24 van de richtlijn bepaalt dat EU-onderdanen en hun familieleden op dezelfde rechten 

aanspraak kunnen maken als de onderdanen van het gastland.  
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Aangezien verzoeker een familielid is van een EU-burger, meer bepaald een Nederlandse onderdaan, 

toegelaten tot verblijf van onbepaalde duur in het Rijk. De verwantschap van verzoeker en de EU-burger 

werd voldoende aangetoond.  

 

Dat uit het enkele feit dat verzoeker een familielid is van een E-U burger, volgt al dat hij recht heeft op 

een duurzaam verblijfsrecht;  

 

Dat dit recht op een duurzaam verblijf van verzoeker impliceert dat hij een verblijfsvergunning zou 

mogen krijgen en dat er tegen hem geen bevel om het grondgebied te verlaten betekend mag worden; 

 

Aangezien verzoeker geen enkel gevaar betekent voor de openbare orde of de openbare veiligheid 

zodat hij niet onder de uitsluitingsgronden valt; 

 

Dat zelfs indien de dienst vreemdelingenzaken van oordeel zou zijn dat verzoeker een gevaar zou 

betekenen voor de openbare orde en of nationale veiligheid, dan zou zij hem hiervan in kennis moeten 

stellen en hem de mogelijkheid bieden om zich te verdedigen; 

 

Dat uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing de bepaling van art 20, 24, van de Europese 

Verblijfsrecht 2004/38/EEG schendt;”. 

 

2.3.3. De schending van bepalingen van een richtlijn kan nooit dienstig worden aangevoerd eenmaal 

deze in nationale wetgeving is omgezet, behoudens wanneer deze omzetting laattijdig of niet 

richtlijnconform is gebeurd (cf. HvJ 5 april 1979, nr. 148/78, Ratti, Jur.,1979, 1629) en de bepaling uit de 

richtlijn onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk is (cf. HvJ 4 december 1974, nr. C-41/74, Van Duyn, 

Jur., 1974, 1337). De bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG (Burgerschapsrichtlijn) zijn omgezet in de 

Vreemdelingenwet zoals de verwerende partij ook terecht opwerpt in haar nota en verzoeker toont niet 

aan dat de voorwaarden vervuld zijn om er zich alsnog rechtstreeks op te beroepen. Daar komt nog bij 

dat de bepalingen van de Burgerschapsrichtlijn waarop verzoeker zich beroept, helemaal geen uitstaans 

hebben met zijn situatie. De betrokken bepalingen handelen over de afgifte van een verblijfskaart aan 

familieleden van een burger van de Unie die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die 

duurzaam verblijfsrecht genieten en over hun behandeling die gelijk moet zijn aan die van de 

onderdanen van het gastland. Uit niets echter blijkt dat verzoeker een verblijfsrecht geniet, laat staan 

een duurzaam verblijfsrecht. Het volstaat niet om een familielid te zijn van een burger van de Unie om 

aanspraak te maken op duurzaam verblijfsrecht. De Burgerschapsrichtlijn voorziet voorts ook in andere 

voorwaarden voor de afgifte van een verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie dan het 

leveren van het bewijs van bloed- en aanverwantschap met de burger van de Unie. De 

Burgerschapsrichtlijn maakt hierbij een onderscheid tussen de in artikel 2.2. van de Richtlijn bedoelde 

familieleden en de familieleden bedoeld in artikel 3, waartoe verzoeker behoort die zich beroept op zijn 

aanverwantschap met zijn Nederlandse zus. In casu werd artikel 3 van de Burgerschapsrichtlijn die 

voorziet in het vergemakkelijken van het verblijf van de in artikel 3 van de Richtlijn voorziene 

familieleden omgezet in artikel 47/1 e.v. van de Vreemdelingenwet. Verzoeker kan niet onwetend zijn 

van het feit dat hij moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, gezien hij reeds twee aanvragen heeft 

ingediend tot het bekomen van een verblijfskaart als broer van een in België verblijvende E.U.-

onderdaan en hierbij stukken heeft neergelegd die naar zijn oordeel aantonen dat hij aan de gestelde 

voorwaarden voldoet. 

 

2.3.4. Verzoeker steekt vervolgens nog een betoog af over het feit dat hij geen gevaar vormt voor de 

openbare orde. Dit is geen dienstig betoog, vermits de bestreden beslissing verzoeker nergens verwijt 

een gevaar te vormen voor de openbare orde.  

 

Het eerste middel is zo al ontvankelijk, ongegrond en derhalve niet ernstig.  

 

2.3.5. In een tweede middel werpt verzoeker de schending op van artikel 8 EVRM en van het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Verzoeker betoogt als volgt, na de weergave van artikel 8 EVRM : 

 

“De terugkeer van verzoeker naar zijn land van herkomst wegens illegaal verblijf staat in grote 

disproportionaliteit ten aanzien van het recht op de bescherming van het familieleven. De terugkeer 

betekent een scheiding met zijn zus.  
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Bij een eventuele terugkeer naar zijn land van herkomst zal verzoeker gescheiden worden van zijn 

Nederlandse zus. 

 

Verzoeker en zijn zus hebben een sterke band en ze wonen sedert een paar jaren samen. Verzoeker 

wordt door zijn zus onderhouden. Hij heeft het bewijs van tenlasteneming voorgelegd maar de 

verwerende partij achtte deze niet voldoende. De verwerende partij hield echter geen rekening met het 

feit dat beide onder eenzelfde dak wonen en dat de zus van verzoeker de enige broodwinner is. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing de bepalingen van artikel 8 EVRM schendt.” 

 

2.3.6. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet nader uiteenzet op welke wijze het 

redelijkheidsbeginsel geschonden werd door de bestreden beslissing. Dit middelonderdeel is derhalve 

onontvankelijk. 

 

2.3.7. De Raad merkt in eerste instantie op dat verzoeker totaal niet ingaat op de bestreden beslissing 

waar ze in het licht van artikel 8 EVRM stelt, “Het gegeven dat de zus van betrokkene zich in België 

heeft gevestigd kan een terugkeer van betrokkene naar Suriname niet in de weg staan. Immers, het 

louter feit dat betrokkene samenwoont met zijn zus heeft niet automatisch tot gevolg dat hij ook ten laste 

is van zijn zus . Zowel betrokkene als zijn zus zijn volwassen personen waarvan mag verwacht worden 

dat zij een leven kunnen opbouwen zonder de nabijheid van elkaar. Nergens uit het administratief 

dossier staat dat zij daar niet toe in staat zouden zijn”.  

 

2.3.8. Deze overweging is deugdelijk en pertinent. Opdat een relatie tussen meerderjarige broers en 

zussen onder de bescherming van artikel 8 EVRM kan vallen, zijn er bijkomende elementen van 

afhankelijkheid vereist die anders zijn dan de gewone affectieve en emotionele banden (EHRM 15 

oktober 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, par. 33; EHRM 13 februari 2001, nr. 47160/99, 

Ezzouhdi v. Frankrijk, par. 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). Er moet op afdoende 

wijze worden aangetoond dat er in casu sprake is van een afhankelijkheidsrelatie die de gebruikelijke 

gezinsbanden tussen broer en zus overstijgt. Verzoeker toont niet aan dat hij als meerderjarige man 

financieel of materieel afhankelijk is van zijn meerderjarige zus. Het mogelijk gegeven dat verzoeker 

samen onder hetzelfde dak woonde als zijn zus volstaat te dezen niet. Verzoeker beweert wel maar 

toont ook niet aan dat zijn zus de enige broodwinner is, laat staan dat hij aantoont dat hij 

noodzakelijkerwijze afhankelijk is van de inkomsten van zijn zus. 

 

2.3.9. Waar verzoeker aanvoert dat de verwerende partij een voorgelegd bewijs van tenlasteneming ten 

onrechte niet voldoende achtte en hierbij voorbijgegaan is aan bepaalde elementen, is dit kritiek die 

geuit wordt op de in 1.4. bedoelde beslissing. Deze beslissing is niet de bestreden beslissing. Een 

middelonderdeel dat betrekking heeft op een andere beslissing dan de bestreden beslissing is niet 

ontvankelijk.  

 

2.3.10. Vermits er geen sprake is van een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM, is er ook geen 

sprake van een schending van artikel 8 EVRM.  

 

Het tweede middel is voor zover ontvankelijk, ongegrond en dus niet ernstig. 

 

2.4. De vaststelling dat niet voldaan is aan één van de cumulatieve schorsingsvoorwaarden volstaat om 

de ingestelde vordering te verwerpen.  

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig januari tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME M. EKKA 

 


