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 nr. 224 315 van 26 juli 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROBERT 

Sint-Quentinstraat 3 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Peruaanse nationaliteit te zijn, in eigen naam en als 

wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarig kind  X op 27 februari 2019 heeft ingediend om de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken 

en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 29 januari 2019 tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 1 maart 2019 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. ROBERT, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 29 januari 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden 

beslissing: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN ZONDER BEVEL 

OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

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 30/07/2018 werd 

ingediend door: 

 

Naam: V(…) O(…) 

Voorna(a)m(en): E(…) S(…) 

Nationaliteit: Peru 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: Lima 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

 

En kind 

 

M(…) V(…), A(…) A(…) 

Nationaliteit Peru 

Geboren op (…) 

NN. (…) 

Beiden 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 of van ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkenen vragen gezinshereniging aan met de genaamde O(…) M(…), S(…) H(…) (…) van 

Belgische nationaliteit in toepassing van artikel 40 ter, §2, eerste lid, 1° van de wet van 15/12/80. 

 

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.’ 

 

De genaamde V(…) O(…) E(…) S(…) is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen ‘ten laste’ te zijn 

geweest van de Belgische referentiepersoon vóór de aanvraag en van in het land van herkomst. . 

 

Ter staving van het ten laste zijn van in het land van herkomst werden de volgende bewijzen 

voorgelegd: 

 

● Een attest van advocaat C(…) M(…) G(…), die de werking van de Sunat en van Ruc uitlegt. 

Dit zijn officiële Peruaanse administraties die voor mevrouw V(…) O(…) een document uitgereikt 

hebben. Uit de inhoud van die documenten en de officiële uitleg van haar Peruaanse advocaat blijkt dat 

ze aldus in Peru over geen enkele inkomstenbron beschikt. dd 11/10/2018. 

● Releve de presentations et paiements (van 1/03/2017 tot 23/04/2018) dd 23/04/2018 van de 

Peruviaanse autoritteiten 

● Inscription de Propriete Immobliere (negatief certificaat) dd 14/03/2018 

● Bewijzen van stortingen van geld bij Moneytrans 2/12/2016 (vanuit België naar betrokkene in Peru van 

2805 €) en op 26/08/2017 (vanuit België naar betrokkene in Peru van 2018 €) 

 

Uit het geheel van de voorgelegde documenten blijkt niet afdoende dat betrokkene voorafgaand aan de 

huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst ten laste was van de 

referentiepersoon. Immers, hij heeft noch afdoende aangetoond effectief onvermogend te zijn, noch 
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afdoende bewezen voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst financieel 

en/of materieel ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon 

 

Wat het onvermogen betreft, de attesten die hiervan worden voorgelegd zijn opgemaakt na de datum 

van binnenkomst van betrokkene in België (in 2018). Betrokkene is Schengen opnieuw binnengekomen 

dd. 14/12/2017. Het is dan ook aannemelijk dat betrokkene aldaar niet langer voorkwam in de registers. 

 

Wat het financieel ten laste zijn betreft, kunnen de geldstortingen ook niet worden aanvaard (twee 

stortingen in 2016 en 2017). Ze zijn uiterst beperkt en onregelmatig om daadwerkelijk afhankelijk van te 

zijn. Deze tonen dan ook niet aan dat betrokkene in het land van herkomst onvermogend was. 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert 1/03/2011 tot op heden op het adres van de referentiepersoon 

gedomicilieerd is, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Immers, louter het gegeven dat 

betrokkene op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot 

gevolg dat hij ook ten laste was/is van de referentiepersoon. Immers, de voorwaarde van het ten laste 

zijn dient op een actieve wijze te worden aangetoond en valt niet impliciet af te leiden uit het feit dat men 

onder hetzelfde dak woont (arrest RvV nr. 145.912 dd. 21.05.2015). 

Bovendien heeft deze situatie betrekking op de toestand in België, niet op deze in het land van 

herkomst. 

 

Gezien uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat zij zelf sedert 8/10/2018 is tewerkgesteld 

is bij Plus Home services bvba, kan dus niet worden gesteld dat zij in België ten laste is van haar 

moeder. Zij beschikt echter zelf over een inkomen, zodat niet kan gesteld worden dat zij financieel ten 

laste is van de referentiepersoon. 

 

Gezien de afhankelijkheidsrelatie niet afdoende is aangetoond vanuit het land van herkomst voldoet 

betrokkene niet aan de gestelde voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 15.12.1980. 

 

De aanvraag van de genaamde M(…) V(…), A(…) A(…) de kleindochter van de referentiepersoon wordt 

eveneens geweigerd. Zij dient de moeder te volgen. 

 

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

ingetrokken. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst uw aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere voorwaarden niet volledig onderzocht. 

Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe 

aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse 

die zij nodig acht. 

De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe 

aanvraag in te dienen. De te vervullen voorwaarden en voor te leggen bewijsstukken kan u terugvinden 

op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be)“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoekster de schending op van de artikelen 40bis, 40ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet. Het middel luidt als volgt: 

 

“Artikel 40ter, §2, eerste lid, 1° van de wet luidt als volgt: (…). Artikel 40 bis, §2, eerste lid, 3° stelt:  (…). 

Die artikelen dienen conform de rechtspraak van het Hof van Justitie (EHJ) geïnterpreteerd te worden. 

De enge beoordelingsmarge van de Lidstaten werd als volgt door het EHJ in het arrest Jia van 9.1.2007 

(C-1/05) verduidelijkt: 

 

“40 De lidstaten moeten hun bevoegdheden op dit vlak uitoefenen met inachtneming van zowel de door 

het EG-Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden als de nuttige werking van de bepalingen van 

richtlijnen die maatregelen bevatten die erop zijn gericht, onderling de belemmeringen van het vrije 

verkeer van personen af te schaffen, teneinde de uitoefening van het recht van verblijf van de burgers 

van de Europese Unie en hun gezinsleden op het grondgebied van elke lidstaat te vergemakkelijken 
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(zie, mutatis mutandis, arrest van 25 mei 2000, Commissie/Italië, C-424/98, Jurispr. blz. I-4001, punt 

35)”. 

 

Dit betekent dat de Lidstaten zich soepel moeten opstellen met betrekking tot het bewijs van de 

afhankelijkheidsband en de beoordeling ervan (zie ook in die zin RvV, arrest 203.688 van 9.5.2018, p. 

13). De vereiste van een bijkomend bewijs, dat in de praktijk niet makkelijk kan worden geleverd, kan 

het voor de bloedverwant uiterst moeilijk maken om in het gastland een verblijfsrecht te krijgen en is 

bijgevolg onverenigbaar met het Unierecht (EHJ, Reyes, 16.1.2014, C-423/12, §26). Het Hof verwijst in 

dezelfde paragraaf naar punt 60 van de besluiten van de advocaat-generaal in deze zaak: “60. Ik schaar 

mij derhalve volledig achter de door de advocaat van Reyes ter terechtzitting voor het Hof 

geformuleerde vraag welke verdere bewijzen verzoekster in het hoofdgeding had kunnen overleggen 

opdat haar verzoek zou worden ingewilligd, en herinner eraan, zoals richtlijn 2004/38 doet(40), dat de 

nationale autoriteiten ervoor moeten zorgen dat de grondrechten worden geëerbiedigd en dat de 

waardigheid van de familieleden van de burgers van de Unie wordt beschermd wanneer zij hun 

verblijfsaanvragen onderzoeken.” 

 

De bestreden beslissing is gebaseerd op de stelling dat: 

 

- verzoekster (die in de bestreden beslissing als “hij” aangeduid wordt) niet afdoende aangetoond heeft 

in Peru onvermogend te zijn; 

- verzoekster niet afdoende aangetoond heeft dat ze reeds in Peru ten laste was van haar moeder; 

- verzoekster sinds 8.10.2018 in België tewerkgesteld is en aldus niet ten laste van haar moeder kan 

zijn. 

 

Eerste onderdeel 

 

Het feit dat verzoekster in Peru onvermogend was en is, werd – wat het (niet-) bezit van onroerende 

goederen betreft – bewezen aan de hand van een negatief certificaat van het Peruaanse kadaster. Het 

feit dat verzoekster niet over inkomsten beschikte aldaar, wordt bewezen aan de hand van attesten van 

twee Peruaanse administraties, namelijk de Ruc en de Sunat, en van een bijkomende uitleg van een 

Peruaanse advocaat. De bestreden beslissing acht die documenten onvoldoende omdat: 

 

“Wat het onvermogen betreft, de attesten die hiervan worden voorgelegd zijn opgemaakt na de datum 

van binnenkomst van betrokkene in België (in 2018). Betrokkene is Schengen opnieuw binnengekomen 

dd; 14/12/2017. Het is dan ook aannemelijk dat betrokkene aldaar niet langer voorkwam in de registers”. 

 

De attesten van de Ruc en van de Sunat betreffen de periode gaande van 1.3.2017 tot en met 

23.4.2018. Het feit dat de attesten opgemaakt werden na haar aankomst in België doet daaraan geen 

afbreuk, aangezien de documenten ook betrekking hebben op de periode vóór de aankomst van 

verzoekster in België. De bestreden beslissing legt aldus niet uit waarom verzoekster niet bewezen 

heeft dat zij onvermogend was in Peru. Het bewijs dat verzoekster geen onroerende goederen bezit in 

Peru, dateert van 14.3.2018 terwijl verzoekster op 14.12.2017 in België aangekomen is. De stelling 

“Betrokkene is Schengen opnieuw binnengekomen dd; 14/12/2017. Het is dan ook aannemelijk dat 

betrokkene aldaar niet langer voorkwam in de registers” laat verzoekster evenmin toe te begrijpen 

waarom tegenpartij het attest van het Peruaanse kadaster niet als een afdoende bewijs beschouwt. Het 

feit dat een persoon haar land verlaat, heeft niet als gevolg dat die persoon haar eigendommen verliest 

in haar land. Een attest van het kadaster van 14.3.2018 kan aldus aanvaard worden als een bewijs van 

de toestand vóór de aankomst van verzoekster in België op 14.12.2017. De bestreden beslissing 

schendt aldus de in het middel ingeroepen bepalingen. Er anders over oordelen zou er bovendien op 

neerkomen dat documenten van vóór het vertrek uit het land van herkomst geëist worden. Dergelijke 

formalistische benadering zou in strijd zijn met de interpretatieregels die het EHJ in de arresten Jia en 

Reyes gaf. Dit zou immers als gevolg hebben dat een persoon die niet op voorhand dergelijke 

documenten voorbereid zou hebben, nooit meer in staat zou zijn haar hoedanigheid van familielid van 

een EU-burger te bewijzen. 

 

Tweede onderdeel 

 

Verzoekster stelde ook dat de geldstortingen die ze van haar moeder ontving toen ze nog steeds in 

Peru leefde een bewijs vormen dat ze te haren laste was. De bestreden beslissing stelt echter dat: 
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“Wat het financieel ten laste zijn betreft, kunnen de geldstortingen ook niet worden aanvaard (twee 

stortingen in 2016 en 2017). Ze zijn uiterst beperkt en onregelmatig om daadwerkelijk afhankelijk van te 

zijn. Deze tonen dan ook niet dat betrokkene in het land van herkomst onvermogend was”. 

 

Uit de bestreden beslissing zelf blijkt echter ook dat verzoekster de volgende documenten voorlegde: 

 

• Bewijzen van stortingen van geld bij Moneytrans 2/12/2016 (vanuit België naar betrokkene in Peru van 

2805) en op 26/08/2017 (vanuit België naar betrokkene in Peru van 2018 €). 

 

In het jaar voor haar vertrek uit Peru ontving verzoekster aldus 4.823 € van haar moeder, hetzij een 

gemiddelde van 400 € per maand. In zoverre gesteld wordt dat die bedragen uiterst beperkt zijn, is de 

motivering van de bestreden beslissing kennelijk onredelijk. In zoverre ze stelt dat die stortingen te 

onregelmatig zijn om een afhankelijkheidsband te bewijzen is de bestreden beslissing slecht 

gemotiveerd. De afhankelijkheidsband is een feitelijke kwestie die volgens het EHJ op een soepele 

manier en rekening houdende met alle elementen van de zaak door de Lidstaten geïnterpreteerd moet 

worden. Dat de moeder van verzoekster twee stortingen van grote sommen geld verkozen heeft boven 

meerdere stortingen van kleinere sommen geld heeft niet als gevolg dat de afhankelijkheidsband 

daardoor kleiner zou zijn. Door impliciet te eisen dat de geldstortingen op een meer regelmatige manier 

zouden plaatsvinden, voegt de bestreden beslissing dan ook een voorwaarde toe aan de wet en 

schendt ze alle in het middel ingeroepen bepalingen. 

 

Derde onderdeel 

 

De bestreden beslissing stelt uiteindelijk dat de tewerkstelling van verzoekster in België als gevolg heeft 

dat haar aanvraag ongegrond verklaard moet worden: 

 

“Gezien uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat zij zelf sedert 8/10/2018 is tewerkgesteld 

is bij Plus Home services bvba, kan dus niet worden gesteld dat zij in België ten laste is van haar 

moeder. Zij beschikt echter zelf over een inkomen, zodat niet kan gesteld worden dat zij financieel ten 

laste is van de referentiepersoon”. 

 

De motivering van de bestreden beslissing is tegenstrijdig aangezien ze hier rekening houdt met de 

toestand van verzoekster in België, terwijl de bestreden beslissing in de zin voorafgaand aan deze 

paragraaf nog stelt dat een argument in het voordeel van verzoekster niet weerhouden kan worden, 

precies omdat het betrekking heeft op haar situatie in België: 

 

“Bovendien heeft deze situatie betrekking op de toestand in België, niet op deze in het land van 

herkomst”. 

 

Die motivering is ook in strijd met de rechtspraak van het EHJ over het begrip “ten laste”, en aldus met 

de in het middel ingeroepen bepalingen. In het hogervermelde arrest Reyes besliste het EHJ dat:  

 

“Artikel 2, punt 2, sub c, van richtlijn 2004/38 moet in die zin worden uitgelegd dat het feit dat een 

familielid wegens persoonlijke omstandigheden zoals leeftijd, beroepsopleiding en gezondheid wordt 

geacht goede vooruitzichten te hebben om werk te vinden en bovendien voornemens is om in het 

gastland te werken, niet van invloed is op de uitlegging van de in die bepaling genoemde voorwaarde 

dat hij „ten laste” is”. 

 

Dit besluit vloeit voort uit het feit dat het al dan niet bestaan van een afhankelijkheidsband beoordeeld 

moet worden in het land van herkomst op het moment van de aanvraag. De tewerkstelling van 

verzoekster in België gebruiken als argument tegen de erkenning van haar hoedanigheid van dochter 

ten laste van haar Belgische moeder is niet verenigbaar met de rechtspraak van het Hof van Justitie.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet 

heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid 

haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt. Voornoemd artikel verplicht de overheid 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 afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil 

zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit 

wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen.   



  

 

 

RvV  X Pagina 6 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Deze motivering laat de verzoekende partij op voldoende wijze toe kennis te 

nemen van de determinerende motieven, waardoor is voldaan aan de formele motiveringsplicht. 

 

Gelet op het feit dat verzoekster inhoudelijke kritiek geeft op de motieven van de bestreden beslissing, 

voert zij in wezen de schending van materiële motiveringsplicht aan. Bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de totstandkoming van de bestreden beslissing is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet op kennelijk 

onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Artikel 40bis van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

 

“§ 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° of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich 

bij hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde 

geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 

gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 

gegeven; 

(…)” 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

 

“§ 1. De familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van een Belg die zijn recht op vrij verkeer heeft 

uitgeoefend overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als de familieleden van een 

burger van de Unie.  

§ 2.   

 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die niet 

zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend krachtens het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie :  

 1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 

(…)” 

 

Het determinerend motief van de bestreden beslissing luidt als volgt: “Gezien uit het administratief 

dossier van betrokkene blijkt dat zij zelf sedert 8/10/2018 is tewerkgesteld is bij Plus Home services 

bvba, kan dus niet worden gesteld dat zij in België ten laste is van haar moeder. Zij beschikt echter zelf 

over een inkomen, zodat niet kan gesteld worden dat zij financieel ten laste is van de 

referentiepersoon.” 

 

Het is niet kennelijk onredelijk om te oordelen dat, in het kader van een vestigingsaanvraag van een 

descendent van een Belgische onderdaan, het bewijs van diens eigen inkomsten aantoont dat hij niet 

ten laste is van de Belgische onderdaan. De verwerende partij legt hiermee geen bijkomende 

voorwaarde op aan verzoekende partij die niet bij wet zou zijn voorzien, maar geeft slechts een redelijke 

invulling aan de voorwaarde die door de wetgever is vooropgesteld. De vestigingswetgeving is er 

immers op gericht gezinshereniging toe te staan voor descendenten van Belgische onderdanen, voor 

zover ze principieel aantonen hulpbehoevend te zijn van de Belgische ascendent en niet zelf in hun 

levensonderhoud te kunnen voorzien. Verzoekster kan derhalve niet worden gevolgd in de kritiek dat de 

motivering van de bestreden beslissing tegenstrijdig is. 

 

Verzoekster diende haar verblijfsaanvraag in als descendent, ouder dan eenentwintig jaar, van haar 

Belgische moeder. In dat geval dient zij, conform artikel 40bis, §2, 3° juncto 40ter van de 

Vreemdelingenwet aan te tonen dat zij ten laste is van haar Belgische moeder. Blijkens de motieven van 

de bestreden beslissing heeft zij dit niet aangetoond. Verzoekster gaat met haar kritiek, voorbij aan dit 

determinerend motief van de bestreden beslissing zodat dit overeind blijft en afdoende is om de 

bestreden beslissing te schragen. Kritiek gericht tegen overtollige motivering kan niet leiden tot de 

nietigverklaring van de beslissing waarbij het verblijf van maar dan drie maanden geweigerd wordt. 
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Indien de bestreden beslissing op verschillende motieven steunt die elk op zich de beslissing kunnen 

verantwoorden, moeten alle motieven onwettig zijn om een vernietiging bij gebrek aan deugdelijke 

motivering te verantwoorden. Het ontbreken van gegronde grieven tegen een determinerend 

weigeringsmotief leidt tot de noodzakelijke vaststelling dat de bestreden weigeringsbeslissing 

onaangetast haar geldigheid bewaart. Iedere verdere kritiek op de bestreden beslissing is dan ook in 

principe te beschouwen als kritiek op een overtollig motief. Verzoekster heeft er geen belang bij omdat 

de eventuele onwettigheid van een overtollig motief niet tot de vernietiging kan leiden. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig juli tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


