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 nr. 225 182 van 23 augustus 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  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 Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

15 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 

25 januari 2019 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden (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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 20 februari 2019 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

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

de verzoeker en van attaché C. D’HAENENS, die  verschijnt voor de verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 27 juli 2018 dient verzoeker een aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, dit in functie van zijn vader met de Nederlandse nationaliteit. 

 

Inzake deze aanvraag neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie op 25 januari 2019 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden. Dit is de bestreden beslissing, die verzoeker op 28 januari 2019 ter kennis wordt gebracht en 

waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“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 27.07.2018 werd 

ingediend door: 

 

Naam: [A.] 

Voornaam: [M.M.] 

Nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

Geboortedatum: [1997] 

Geboorteplaats: […] 

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 of van ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vraagt gezinshereniging met zijn Nederlandse vader, de genaamde [K.A.] […] in toepassing 

van artikel 40 bis van de wet van 15/12/80. 

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: 'de bloedverwanten in neergaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of 

partner als bedoeld onder1° of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn 

(...)' 

 

Aangezien betrokkene ouder is dan 21 jaar, zal hij, om aan de door de wet gestelde vereisten te 

voldoen, het bewijs moeten leveren dat hij ten laste is van de ascendent in functie van wie hij het 

verblijfsrecht vraagt, in casu zijn Nederlandse vader. 

 

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

tussen betrokkene en de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine tot op het moment 

van de aanvraag gezinshereniging. 

 

Om aan te tonen dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds in het land van herkomst of origine ten 

laste is geweest van de referentiepersoon, legde betrokkene de volgende stukken neer: 

 

- Geldtransfers via Western Union van de referentiepersoon ten gunste van betrokkene dd. 02/03/2016 

(78,15 euro); dd.05/06/2015 (113,93 euro); 10/11/2015 (58,11 euro) en 01/04/2016 (76,72 euro) 

 

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 

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 van in het land van oorsprong, deze is niet aangetoond. Er werden geen 

bewijzen van onvermogen voorgelegd. 

Wat de financiële afhankelijkheid betreft deze is onvoldoende aangetoond. Er hebben effectief enkele 

geldtransferts plaatsgevonden, maar deze zijn uiterst beperkt en onregelmatig om daadwerkelijk 

afhankelijk van te zijn. Deze tonen dan ook niet aan betrokkene in het land van herkomst onvermogend 

was. 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert 27.07.2018 tot op heden op hetzelfde adres als de 

referentiepersoon gedomicilieerd is, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Immers, louter 

het gegeven dat betrokkene op hetzelfde adres als 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). 
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Bovendien heeft deze situatie betrekking op de toestand in België, niet op deze in het land van 

herkomst. 

 

Er kan dus niet gesteld worden dat een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en zijn 

moeder vóór de aanvraag gezinshereniging en van in het land van herkomst. 

 

Bovendien blijkt uit het administratief dossier van betrokkene dat betrokkene sedert september 2018 tot 

op heden is tewerkgesteld via Intérim. Dit betekent dat betrokkene niet ten laste is van zijn vader in 

België, gezien hij zelf over een inkomen kan beschikken. Betrokkene is dus ook niet ten laste van zijn 

vader in België. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al 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 

 

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

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

1991), van artikel 40bis 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), van de 

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de hoorplicht en van de rechten van 

verdediging. Hij betoogt eveneens dat er sprake is van machtsmisbruik en van een manifeste 

beoordelingsfout. 

 

Hij verstrekt de volgende toelichting bij het middel: 

 

“1. 

Artikel 2 van deze wet bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dat 

dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, maar 

tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. Terwijl artikel 3 

van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit zelfde artikel de 

motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat deze pertinent moet zijn en duidelijk te maken 

hebben met de beslissing1. 

Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet afdoende is. 

2. 

Dat uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker zou hebben nagelaten te bewijzen dat hij effectief 

onvermogend is en dat hij voor zijn aanvraag in het land van herkomst reeds ten laste was van de 

Belgische referentiepersoon. 

3. 

Verweerder stelt in de bestreden beslissing vast dat verzoeker ouder is dan 21 jaar en daarom het 

bewijs dient te leveren dat hij in het land van herkomst of origine ten laste was van de ascendent in 

functie van wie hij het verblijfsrecht vraagt, in casu zijn Nederlandse vader. 
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4. 

Verzoeker wil opmerken dat verweerder volledig onterecht vaststelt dat verzoeker nog het bewijs dient  

te leveren dat hij in het land van herkomst of origine ten laste is van de ascendent in functie van wie hij 

het verblijfsrecht vraagt, in casu zijn Nederlandse vader. 

Dat immers verzoekers visumaanvraag gezinshereniging (of het verzoek om zich zijn Nederlandse 

vader te voegen) dateert van 19 september 2017, op het ogenblik dat verzoeker nog jonger dan 21 jaar 

was (cf. stuk 2). 

Verzoeker diende immers bij zijn aanvraag dd. 19.09.2017 zelf ook geen bewijzen dat hij ten laste 

is/was van zijn Nederlandse vader neer te leggen. 

Doordat verweerder voorafgaandelijk de afgifte van een visum een DNA-onderzoek eiste, heeft de 

visumprocedure nog tot juni 2018 aangesleept. 

5. 

Dat derhalve buiten de wil van verzoeker om hij pas op 22 juni 2018 een visum C heeft ontvangen 

(terwijl volgens de Europese Commissie de lidstaat het visum ten laatste binnen vier weken na de 

aanvraag moet afgeven) en hij pas op 25 juli 2018 naar België kon reizen om zich te herenigen met zijn 

vader. 

Dat verweerder geenszins motiveert in de bestreden beslissing waarom met de vaststelling dat 

verzoekers aanvraag gezinshereniging reeds dateert van 19 september 2017 (en verzoeker toen 

beneden de leeftijd van 21 jaar nog was) en met de vaststelling dat, buiten de wil van verzoeker om, de 

aanvraagprocedure langdurig heeft aangesleept en er dus in casu sprake is van overmacht, geen 

rekening kan worden gehouden bij de beoordeling van verzoekers aanvraag. 

6. 

Bovendien, door in casu toch te vereisen dat verzoeker, die geen 21 jaar was in het land van herkomst 

of origine, ook voor die periode moet aantonen ten laste geweest te zijn van de referentiepersoon, heeft 

verweerder het bepaalde in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet geschonden. 

Immers uit het 40bis, § 2, eerste lid, 3° Vw. volgt dat voor de bloedverwanten in neergaande lijn de 

voorwaarde van het “ten laste” zijn niet geldt indien zij minder dan 21 jaar oud zijn. 

Verzoeker verwijst dienaangaande naar het arrest nr. 204 771 dd. 31 mei 2018 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen waarin de Raad tot het volgende besluit komt : “Door in casu toch te 

vereisen dat verzoekster, die geen 21 jaar was in het herkomstland, ook voor die periode moet 

aantonen ten laste geweest te zijn van de referentiepersoon, heeft de gemachtigde het bepaalde in 

artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet geschonden”. 

7. 

Dat er sprake is van schending van het art. 40bis Vw., van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de motiveringsplicht en 

van het zorgvuldigheidsbeginsel 

8. 

Verweerder stelt in de bestreden beslissing dat de vier geldoverdrachten, welke verzoeker van de 

Nederlandse referentiepersoon heeft ontvangen in een tijdspanne van 11 maanden (van juni 2015 tot 

april 2016), te beperkt en onregelmatig zijn als bewijs dat hij financieel ten laste was van de 

referentiepersoon. 

Dat verweerder, alvorens een beslissing te nemen, een grondig onderzoek diende te verrichten. 

Dat verweerder heeft nagelaten een onderzoek te verrichten naar de totalen van verzoeker in Marokko 

overgemaakte geldsommen door de Nederlandse referentiepersoon via Western Union voor zijn 

aanvraag. 

Verzoeker wil opmerken dat de vreemdelingenwet enkel en alleen in de art. 40bis§2,3° Vw. als 

voorwaarde stelt “die te hunnen laste zijn”. 

Door te stellen dat de geldstortingen te beperkt en te onregelmatig zijn, terwijl verzoeker over een 

tijdspanne van ongeveer 2,5 jaar voor minstens een totaal van 326, 91 euro heeft ontvangen via 

Western Union (hierbij rekening houdend dat het gemiddelde maandelijkse bruto salaris Marokko 

368,617 MAD is of 34 euro is [https://www.averagesalarysurvey.com/morocco]), verzoeker bijkomende 

voorwaarden toevoegt aan de wet zodat er sprake is van machtsmisbruik (cf. stuk 3). 

Verweerder heeft geenszins rekening gehouden met de gemiddelde steun, welke verzoeker in Marokko 

van de Nederlandse referentiepersoon heeft ontvangen, en met de gemiddelde levensstandaard in 

Marokko. 

9. 

Dat derhalve de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is en de zorgvuldigheidsplicht schendt 

wanneer deze stelt dat de geldoverdrachten niet voldoende zijn als bewijs dat verzoeker financieel ten 

laste was/is van de referentiepersoon. 

Dat er sprake is van machtsmisbruik. 
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10. 

Dat er sprake is van schending van het art. 40bis Vw., van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de motiveringsplicht en 

van het zorgvuldigheidsbeginsel wanneer verweerder stelt dat verzoeker het bewijs dient te leveren dat 

hij in het land van herkomst of origine ten laste was van de ascendent in functie van wie hij het 

verblijfsrecht vraagt, in casu zijn Nederlandse vader.” 

 

2.1.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die onder meer stellen dat de administratieve 

beslissingen met redenen moeten zijn omkleed, hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de 

motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die 

beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. Ze 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.  

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing zowel in rechte als in feite is 

gemotiveerd en dat de voorziene motivering als pertinent en draagkrachtig is te beschouwen. Uit het 

betoog van verzoeker blijkt ook dat hij de motieven van deze beslissing kent en begrijpt. Hij is er zo in 

geslaagd middelen aan te wenden die de deugdelijkheid van de opgegeven motieven betreffen. Het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is in casu dus bereikt. Een schending van de formele 

motiveringsplicht zoals vervat in de aangehaalde wetsbepalingen wordt niet aangetoond. 

 

 2.1.3. Waar verzoeker inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing en spreekt 

over een manifeste beoordelingsfout, moet worden aangenomen dat hij doelt op een schending van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de 

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

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het door verzoeker eveneens geschonden geachte zorgvuldigheidsbeginsel houdt daarnaast in dat het 

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

zaken een beslissing te kunnen nemen, met dien verstande echter dat de aanvrager van een 

vergunning, in casu van een verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie, alle nuttige 

elementen moet aanbrengen om te bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarden om de gevraagde 

vergunning te krijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). De zorgvuldigheidsverplichting die rust op de 

bestuursoverheid geldt ook ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig 

bestuursrecht, de burger (RvS 28 april 2008, nr. 182.450).  

 

Deze beginselen van behoorlijk bestuur worden onderzocht in het licht van de toepassing van de 

bepalingen van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker een aanvraag voor een verblijfskaart als familielid van 

een burger van de Unie indiende, in functie van zijn vader met de Nederlandse nationaliteit. Hij beriep 

zich ten overstaan van het bestuur dus op zijn hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie 

in de zin van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling 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° 

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;”. 
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Artikel 40bis, § 4 van de Vreemdelingenwet bepaalt verder: 

 

“De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie zijn, hebben het recht de in artikel 40, § 4, 

eerste lid, 1° en 2°, bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen voor een 

periode van meer dan drie maanden voor zover zij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde 

vervullen. Indien het familieleden betreft die geen burger van de Unie zijn, moeten zij de in artikel 41, 

tweede lid, bedoelde voorwaarde vervullen. 

De in artikel 40, § 4, eerste lid, 2°, bedoelde burger van de Unie moet dan tevens het bewijs leveren dat 

hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt op te voorkomen dat de in § 2 bedoelde familieleden 

tijdens zijn verblijf ten laste komen van het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en dat hij over een 

verzekering beschikt die de ziektekosten van zijn familieleden in het Rijk volledig dekt. In het kader van 

de evaluatie van de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de 

burger van de Unie, waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van 

diens inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

[…]” 

 

In de bestreden beslissing wijst verweerder op de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet vervatte voorwaarde dat de bloedverwant in neergaande lijn, om als familielid van 

een burger van de Unie te kunnen worden beschouwd, ofwel jonger moet zijn dan 21 jaar ofwel ten laste 

dient te zijn. Verweerder stelt vast dat verzoeker ouder is dan 21 jaar en dus het bewijs van het ten laste 

zijn van zijn Nederlandse vader dient te leveren. 

 

Verweerder verduidelijkt in de bestreden beslissing verder dat de vereiste van het “ten laste zijn” inhoudt 

dat het bewijs dient te worden geleverd dat er reeds een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de 

verzoeker en de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine en dit tot op het moment van 

de aanvraag. Verweerder stelt vast dat verzoeker, om dit bewijs te leveren, bewijzen van geldtransfers 

via Western Union van de referentiepersoon aan hem heeft voorgelegd op 1 april 2016 (76,72 euro), 2 

maart 2016 (78,15 euro), 10 november 2015 (58,11 euro) en 5 juni 2015 (113,93 euro). Hij wijst op het 

ontbreken van bewijzen van onvermogen in het land van herkomst en oordeelt dat de voorliggende 

stukken onvoldoende aantonen dat verzoeker in het herkomstland financieel afhankelijk was van zijn 

Nederlandse vader. Hij stelt dat de geldtransfers die hebben plaatsgevonden te beperkt en te 

onregelmatig zijn om een daadwerkelijke afhankelijkheidsband te kunnen aantonen. Hij stelt nog dat 

verzoeker sinds september 2018 is tewerkgesteld in België en in dit land dus niet ten laste is van zijn 

vader. 

 

Verzoeker betoogt allereerst dat de bestreden beslissing ten onrechte stelt dat hij nog het bewijs van het 

ten laste zijn van in het land van herkomst dient te leveren. Hij merkt op dat hij in zijn herkomstland op 

19 september 2017, toen hij nog geen 21 jaar was, een visumaanvraag gezinshereniging indiende. Hij 

stelt dat deze visumprocedure buiten zijn wil om heeft aangesleept tot juni 2018, zijnde het ogenblik 

waarop hij een visum type C verkreeg, omdat verweerder voorafgaandelijk aan de afgifte van het visum 

een DNA-onderzoek eiste. Hij is van mening dat zijn aanvraag tot gezinshereniging dus in werkelijkheid 

reeds dateert van 19 september 2017 en hij op dat ogenblik, gelet op zijn leeftijd, niet het bewijs van het 

ten laste zijn diende te leveren.  

 

Het administratief dossier bevat een door verzoeker ondertekend aanvraagformulier voor een 

Schengenvisum, waarbij hij verzocht om België eenmalig te mogen betreden voor een verblijfsduur van 

90 dagen, met name van 15 oktober 2017 tot 12 januari 2018, om hier familie te bezoeken. Verzoeker 

vroeg op 19 september 2017 dus een visum kort verblijf (type C), en niet een visum type D (lang verblijf) 

in het kader van gezinshereniging. Het gevraagde visum kort verblijf werd op 22 juni 2018, na een DNA-

onderzoek, toegestaan, waarna verzoeker op 25 juli 2018 het Belgische grondgebied betrad. In België 

diende hij vervolgens op 27 juli 2018 de thans voorliggende aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie. 

 

Het uitgangspunt van verzoeker dat zijn aanvraag tot gezinshereniging met zijn Nederlandse vader in 

werkelijkheid reeds dateert van 19 september 2017 vindt dan ook geen feitelijke grondslag in de 

voorliggende stukken.  

 

Verzoeker overtuigt in deze omstandigheden ook niet dat bij het nemen van de bestreden beslissing 

specifiek rekening diende te worden gehouden met, of diende te worden gemotiveerd over, de eerdere 

visumaanvraag van 19 september 2017, het gegeven dat hij op dat ogenblik nog geen 21 jaar was of 

het (lange) verloop van deze visumprocedure. 
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De Raad besluit dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat verweerder in het kader van de thans 

voorliggende aanvraag, die werd ingediend op een ogenblik dat verzoeker reeds 21 jaar was, ten 

onrechte heeft vereist dat verzoeker het bewijs levert van het ten laste zijn. 

 

Verzoeker betwist verder op zich het motief niet dat de vereiste van het “ten laste zijn” inhoudt dat 

bewijs dient te worden geleverd dat er reeds een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de aanvrager en 

de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine. Wel betoogt hij alsnog te zijn vrijgesteld 

van het leveren van het bewijs van het “ten laste zijn” in het land van herkomst, nu hij nog geen 21 jaar 

was toen hij vanuit zijn land van herkomst naar België kwam. Hij geeft aan dat niet van hem kan worden 

verwacht dat hij het bewijs van het “ten laste zijn” levert voor de periode waarin hij nog geen 21 jaar 

was. 

 

In dit verband merkt de Raad op dat verzoeker op 25 januari 2018 21 jaar is geworden en hij pas op 25 

juli 2018 naar België is gekomen. Verzoeker houdt onterecht voor dat hij pas in België 21 jaar zou zijn 

geworden. Hij diende in ieder geval voor deze periode voorafgaand aan de komst naar België waarin hij 

reeds 21 jaar oud was wel degelijk het bewijs te leveren dat hij in het land van herkomst ten laste was 

van zijn Nederlandse vader. In de voorliggende omstandigheden blijkt dan ook in geen geval dat 

verweerder, door te vereisen dat verzoeker het bewijs levert dat hij in de periode voorafgaand aan de 

komst naar België ten laste was van de referentiepersoon, het bepaalde in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 

3° van de Vreemdelingenwet zou hebben miskend.  

 

Er blijkt niet dat verzoeker dienstig kan verwijzen naar de door hem aangehaalde rechtspraak van de 

Raad, waarin de situatie voorlag van een vreemdeling die voor zijn 21 jaar naar België was gekomen. 

Deze situatie doet zich in casu niet voor. Dit daargelaten het gegeven dat arresten van de Raad geen 

precedentswaarde hebben. 

 

Wat betreft het in de bestreden beslissing doorgevoerde onderzoek naar het ten laste zijn in het land 

van herkomst betoogt verzoeker vervolgens dat werd nagelaten een onderzoek te verrichten naar “de 

totalen” van de geldsommen die hij in het land van herkomst ontving van zijn vader en rekening te 

houden met de gemiddelde steun die hij ontving en de gemiddelde levensstandaard in Marokko. Hij 

benadrukt in een tijdspanne van ongeveer 2,5 jaar voor minstens 326,91 euro te hebben ontvangen en 

dat volgens een Engelstalige website het gemiddelde maandelijkse bruto salaris in Marokko slechts 

“368,617 MAD” of 34 euro is. Hij stelt dat verweerder, door te motiveren dat de voorgelegde 

geldstortingen te beperkt en te onregelmatig zijn, bijkomende voorwaarden toevoegt aan de wet, zodat 

er sprake is van machtsmisbruik.  

 

De Raad wijst op de interpretatie van het begrip “ten laste” door de Grote Kamer van het Hof van Justitie 

in de arresten Jia en Reyes (HvJ 9 januari 2007, C-1/05, Yunying Jia/Migrationsverket; HvJ 16 januari 

2014, C-423/12, Flora May Reyes/Migrationsverket). In deze arresten werd uitdrukkelijk gesteld dat 

onder “te hunnen laste” zijn moet worden verstaan dat het familielid van een gemeenschapsonderdaan 

die in een andere lidstaat is gevestigd de materiële ondersteuning nodig heeft van deze onderdaan 

teneinde in zijn basisbehoeften te voorzien in de lidstaat van oorsprong of van herkomst van dit 

familielid op het moment dat hij verzoekt om hereniging met die onderdaan.  

 

De voorwaarde opgenomen in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet moet worden 

begrepen in het licht van deze rechtspraak, zodat dit met zich meebrengt dat het “ten laste zijn” inhoudt 

dat verzoeker ten laste is van de referentiepersoon in het land van herkomst op het moment dat hij zich 

naar België begeeft om er de referentiepersoon te vervoegen of wanneer hij zich samen met de 

referentiepersoon naar België begeeft om zich hier te vestigen. Een tenlasteneming in een verder 

verleden in het land van herkomst, zonder dat hiervan nog sprake is op het ogenblik dat de 

referentiepersoon wordt vervoegd, kan niet volstaan. 

 

De Raad benadrukt verder dat wat betreft het “ten laste” zijn van de referentiepersoon er geen wettelijke 

bewijsregeling voorhanden is en het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden aldus vrij is. Deze 

vrije feitenvinding en -appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair 

oordeelt of de verzoeker het bewijs van de voorwaarden levert. Hierop oefent de Raad een marginale 

wettigheidstoetsing uit. 
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Verzoeker betwist niet dat hij, om het ten laste zijn aan te tonen, bij zijn aanvraag enkel bewijzen van 

geldtransfers voorlegde via Western Union op 1 april 2016 (76,72 euro), 2 maart 2016 (78,15 euro), 10 

november 2015 (58,11 euro) en 5 juni 2015 (113,93 euro).  

 

Nu niet blijkt dat in een periode van ruim anderhalf jaar voorafgaand aan de komst naar België, die zich 

situeert op 25 juli 2018, nog bewijzen van financiële ondersteuning door de referentiepersoon voorlagen, 

acht de Raad het in geen geval kennelijk onredelijk waar verweerder oordeelde dat de voorgelegde 

geldtransfers te beperkt en te onregelmatig zijn om het bewijs van het ten laste zijn te leveren. Des te 

meer nu verzoeker het motief niet betwist dat hij naliet bewijzen voor te leggen van onvermogen in het 

land van herkomst. Met deze beoordeling heeft verweerder ook geenszins een voorwaarde toegevoegd 

aan de wet, maar slechts een redelijke invulling gegeven aan de voorwaarde van het ten laste zijn, die 

vereist dat er sprake is van een echte, structurele afhankelijkheidsband van de referentiepersoon op het 

ogenblik dat hij deze vervoegt.  

 

In de voorliggende situatie waarin niet blijkt dat verzoeker in de periode van ruim anderhalf jaar voor de 

komst naar België nog was aangewezen op de financiële of materiële ondersteuning van zijn vader, 

blijkt niet dat verweerder nog specifiek een onderzoek diende te verrichten naar “de totalen” van de 

geldsommen die hij in het land van herkomst ontving van zijn vader of dat nog specifiek rekening diende 

te worden gehouden met de gemiddelde steun die hij ontving en de gemiddelde levensstandaard in 

Marokko. De beschouwingen van verzoeker hieromtrent zijn, in het licht van hetgeen voorafgaat, niet 

van aard dat deze afbreuk kunnen doen aan de motivering van de bestreden beslissing. Zelfs al zou 

moeten worden aangenomen dat verzoeker in de periode van juni 2015 tot april 2016 ten laste viel van 

zijn vader, gelet op de totalen van de overgemaakte steun en het gemiddelde maandelijkse inkomen in 

Marokko, blijft de vaststelling overeind dat in de periode van ongeveer anderhalf jaar voor de komst naar 

België en de thans voorliggende aanvraag geen bewijzen van tenlasteneming meer voorlagen, 

waardoor verweerder kon oordelen dat het ten laste zijn niet is aangetoond.  

 

Daarenboven wordt nog opgemerkt dat verzoeker op basis van de door hem aangebrachte informatie 

ten onrechte uitgaat van een gemiddeld maandelijks bruto salaris in Marokko van 34 euro. Verzoeker, 

die zelf uitgaat van een gemiddeld maandelijks bruto salaris in Marokko van 368.617 MAD, houdt 

verkeerdelijk voor dat dit slechts neerkomt op 34 euro. In werkelijkheid komt dit overeen met ongeveer 

34.583 euro. Er kan wel worden aangenomen dat dit op jaarbasis, en niet op maandbasis, is. Verzoeker 

zelf steunt zich bij zijn argumentatie dus op incorrecte feitelijke gegevens. 

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te besluiten dat de bestreden weigeringsbeslissing is 

genomen op grond van onjuiste feitelijke gegevens, op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze of 

met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover verweerder beschikt.  

 

Een manifeste beoordelingsfout of een schending van de materiële motiveringsplicht, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel of van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet blijkt niet. Machtsmisbruik wordt 

evenmin aangetoond. 

 

2.1.4. In zoverre verzoeker zich beroept op het hoorrecht en de rechten van verdediging, benadrukt de 

Raad dat verzoeker ruimschoots de mogelijkheid had om bij het indienen van zijn aanvraag nuttig voor 

zijn belangen op te komen en alle relevante bewijsstukken aan de bevoegde diensten van verweerder 

over te maken teneinde aan te tonen dat hij aan de verblijfsvoorwaarden voldoet. Hij heeft dus zijn 

standpunt op nuttige wijze naar voren kunnen brengen. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij door 

het bestuur voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing bijkomend diende te worden 

uitgenodigd om stukken voor te leggen of te worden gehoord. Hij toont niet aan dat het bestuur bij de 

weigering van het gevraagde voordeel rekening hield met elementen of zich steunde op gegevens die 

hij redelijkerwijze niet kon of niet moest kennen bij het indienen van zijn aanvraag, of steunde op 

redenen waarop hij in zijn aanvraag niet kon of moest anticiperen (RvS 9 juni 2015, nr. 231.480). Een 

schending van het hoorrecht of van de rechten van verdediging blijkt in de thans voorliggende 

omstandigheden niet. 

 

2.1.5. Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 

4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van het 

proportionaliteitsbeginsel. 
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Hij stelt als volgt: 

 

“Dat, alsgevolg van de verzoeker betekende beslissing zonder bevel om het grondgebied te verlaten, 

verzoeker niet langer in België kan verblijven en België dient te verlaten en van zijn in België wonende 

vader wordt gescheiden. 

Verzoeker tracht reeds vanaf het jaar 2015 zich te herenigen met zijn Nederlandse vader in België (cf. 

stuk 4). 

Dat dit een verregaande ingreep is op zijn recht op een privé-en gezinsleven en derhalve schending 

uitmaakt van het art. 8 E.V.R.M. en van het proportionaliteitsbeginsel. 

Art. 8 van het E.V.R.M. bepaalt : 

" 1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen". 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaardt dat uitzetting een overheidsinmenging 

inhoudt op de door het art. 8 E.V.R.M. gewaarborgde rechten zodat moet worden uitgemaakt of de 

inmenging gerechtvaardigd is onder de tweede paragraaf van dit artikel3. 

Dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de te nemen 

maatregel moet getoetst worden aan de noodzakelijkheid ervan in een democratische samenleving; 

namelijk de proportionaliteit tussen de maatregel en het beoogde doel. 

Dat er telkens de belangen moeten worden afgewogen tussen enerzijds de bescherming van de 

openbare orde en anderzijds het recht op een familieleven. 

In concreto betekend dit dat de uitwijzende staat een groter voordeel moet hebben bij de uitwijzing dan 

het nadeel dat betrokkene hierdoor ondervindt4. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde reeds dat een essentieel element voor de 

beoordeling van de proportionaliteit van de maatregel is de ernst van de door verzoeker gepleegde 

inbreuken5. 

Dat de beslissing, genomen ten aanzien van verzoeker, in deze benadering niet 

gerechtvaardigd/proportioneel is, daar deze enkel als gevolg heeft dat verzoekers recht op zijn privé-en 

gezinsleven, meer bepaald zijn verblijf in België, waar zij zijn leven opnieuw heeft opgebouwd, 

geschonden wordt en dat de overheid geen enkel voordeel heeft bij het nemen van dergelijke beslissing. 

Nergens blijkt dat verweerder een correct evenwicht probeerde te vinden tussen het beoogde doel en de 

ernst van de inmenging. Noch blijkt dat hij een belangenafweging deed met betrekking tot de huidige 

gezinssituatie van verzoeker.” 

 

2.2.2. Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven en 

luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van het nemen van de 

bestreden beslissing.  

 

De Raad benadrukt dat het in de eerste plaats aan verzoeker toekomt, nu hij een schending van artikel 

8 van het EVRM aanvoert, om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 

precieze wijze het bestaan van het door hem ingeroepen privé- en gezins- en familieleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.  
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Verzoeker beroept zich op een gezins- en familieleven met zijn Nederlandse vader.  

 

In dit verband wordt opgemerkt dat de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt hoofdzakelijk 

betrekking heeft op het kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Banden met 

andere gezinsleden dan die van het kerngezin of familieleden, waaronder de banden tussen 

meerderjarige kinderen en hun ouders, worden slechts gelijkgesteld met een gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan 

de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

oordeelt zo dat “de relaties tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 

8 zullen genieten zonder dat het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt 

aangetoond, naast de gewone affectieve banden” (EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; 

EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36).  

 

In casu dient dan ook een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie te worden aangetoond tussen 

verzoeker en zijn Nederlandse vader. 

 

De verblijfsvoorwaarde die wordt gesteld in artikel 40bis, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet, met name 

dat de “bloedverwant in neergaande lijn” ouder dan 21 jaar ten laste is van de referentiepersoon, 

verschilt in wezen niet van wat is vereist om onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM te 

vallen, met name een situatie waarin er sprake is van bijkomende elementen van afhankelijkheid andere 

dan de gewoonlijke affectieve banden. Het houdt een impliciete toetsing aan artikel 8 van het EVRM in, 

waarbij het bestaan van een beschermenswaardig familieleven wordt nagegaan hetgeen in de thans 

voorliggende situatie vereist dat bijkomende elementen van afhankelijkheid worden nagegaan. Aldus 

kan worden gesteld dat de toets van artikel 8 van het EVRM reeds werd doorgevoerd in deze wettelijke 

bepaling, nu de wetgever heeft geoordeeld dat het verblijfsrecht voor bloedverwanten in neergaande lijn 

ouder dan 21 jaar van een Belg slechts kan worden toegekend wanneer aan bepaalde voorwaarden is 

voldaan (zie mutatis mutandis RvS 26 juni 2015, nr. 231.772).  

 

In casu blijkt dat de verblijfsaanvraag wordt geweigerd omdat niet is aangetoond dat verzoeker 

daadwerkelijk ten laste is van zijn vader. Verzoeker weerlegt deze vaststelling niet, zoals blijkt uit de 

bespreking van het eerste middel. De bestreden beslissing gaat verder enkel in op de door verzoeker 

ingediende aanvraag. Het laat de mogelijkheid open om andere verblijfsaanvragen in te dienen en gaat 

verder niet gepaard met een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien het gebrek aan afdoende bewijs van bijkomende elementen van afhankelijkheid in de relatie 

tussen verzoeker en zijn vader, kan de Raad het bestaan van een meer dan gebruikelijke 

afhankelijkheidsrelatie tussen verzoeker en zijn vader niet vaststellen. Aldus wordt het bestaan van een 

gezins- of familieleven dat valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM niet aangetoond, 

zodat ook niet aannemelijk wordt gemaakt dat er een belangenafweging diende of dient plaats te 

vinden. 

 

Er blijkt verder ook niet dat verzoeker ter ondersteuning van zijn thans voorliggende aanvraag een 

beschermenswaardig privéleven in België heeft ingeroepen, of zulks zelfs maar dienstig kon aanvoeren 

om op grond van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet een verblijfsrecht vast te stellen. Ook hier blijkt 

dan ook niet dat een belangenafweging zich opdringt. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM of het hierin vervatte proportionaliteitsbeginsel wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3.1. Verzoeker voert in een derde middel de schending aan van artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de 

hoorplicht en van de rechten van verdediging. 

 

Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“Tenslotte wil verzoeker verwijzen naar het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 

september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat bij de 

afwijzing van een verzoek tot gezinshereniging alsnog rekening dient te worden gehouden met de aard 
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en de hechtheid van de gezinsband, met de duur van het verblijf alsmede met het bestaan van 

familiebanden of culturele of sociale banden met het land van herkomst. 

Dat verzoeker, overeenkomstig het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 

2003 inzake het recht op gezinshereniging, diende te worden gehoord omtrent zijn gezins- en 

economische situatie. 

Dat dit in casu niet is gebeurd !!!! 

Dat verweerder gehouden was, alvorens een beslissing te nemen, minstens verzoeker uit te nodigen 

voor een verhoor. 

Verzoeker wil benadrukken dat het hoorrecht een algemeen beginsel van het Unierecht is dat lidstaten 

moeten respecteren als ze het Unierecht toepassen. 

Dit beginsel is wettelijk verankerd in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie. 

In casu heeft verweerder nagelaten het in artikel 41 van het Handvest vervatte hoorrecht te respecteren 

vooraleer een individuele beslissing te nemen die in het nadeel van verzoeker is.” 

 

2.3.2. Het betoog van verzoeker dat betrekking heeft op artikel 17 van de richtlijn 2003/86 is niet 

dienstig. Immers valt verzoeker, die zich in het kader van de thans voorliggende aanvraag beriep op een 

recht op gezinshereniging als descendent van een Nederlandse onderdaan, niet onder het 

toepassingsgebied van deze richtlijn. Uit artikel 1 van de richtlijn volgt duidelijk dat deze richtlijn enkel 

van toepassing is op de gezinshereniging met derdelanders die wettig op het grondgebied van de 

lidstaten verblijven. De richtlijn is niet van toepassing op de gezinshereniging met Unieburgers (artikel 

3.3). Het betoog dat verweerder het zorgvuldigheidsbeginsel, de hoorplicht en de rechten van 

verdediging heeft geschonden door niet, overeenkomstig artikel 17 van de richtlijn 2003/86, verzoeker te 

horen over zijn gezins- en economische situatie, mist dan ook juridische grondslag. Verweerder was 

immers in casu niet gebonden door de richtlijn 2003/86 of meer specifiek door de aangehaalde 

verplichting conform artikel 17 van deze richtlijn om bij de afwijzing van een verzoek tot 

gezinshereniging “alsnog rekening [te houden] met de aard en de hechtheid van de gezinsband, met de 

duur van het verblijf alsmede het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met het land 

van herkomst”. 

 

De Raad merkt verder op dat ook niet blijkt dat verzoeker zich dienstig kan beroepen op een miskenning 

van artikel 41 van het Handvest. Uit de bewoordingen hiervan volgt duidelijk dat dit artikel niet is gericht 

tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (HvJ 17 juli 2014, 

C-141/12, Y.S., pt. 67).  

 

In zoverre verzoeker zich beroept op het hoorrecht als algemeen beginsel van het Unierecht en hij op 

algemene wijze stelt dat hij ten onrechte niet is gehoord, wordt verwezen naar de bespreking omtrent 

het hoorrecht in het eerste middel waarbij reeds werd vastgesteld dat verzoeker in de mogelijkheid was 

om op nuttige wijze zijn standpunt naar voor te brengen in het kader van de door hem ingediende 

aanvraag. Verzoeker licht bovendien op geen enkele wijze toe welke gegevens die een andere uitkomst 

van de procedure tot gevolg konden hebben hij nog had willen aanbrengen.  

 

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

 

2.4. Verzoeker heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. 

 

3. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van verzoeker. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig augustus tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. CORNELIS 

 


