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 nr. 232 305 van 6 februari 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. HIMPLER 

Tervurenlaan 42 

1040 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 Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

31 oktober 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 

30 september 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 tot vaststelling van het rolrecht van 13 november 2019 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 december 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 januari 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat P. HIMPLER verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster vraagt op 7 maart 2007 bij de Belgische ambassade van Brazzaville de afgifte van een 

visum kort verblijf, om haar zus in België te bezoeken. Het gevraagde visum wordt op 3 april 2007 

toegestaan, waarna verzoekster op 17 april 2017 het Belgische grondgebied betreedt. 

 

1.2. Bij brief van 16 mei 2007 dient verzoekster een aanvraag in om te worden gemachtigd tot een 

verblijf van meer dan drie maanden op grond van oud artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 
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1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). In deze aanvraag stelt verzoekster sinds haar twee jaar 

ten laste te zijn genomen door een neef van haar die op dat ogenblik was gehuwd met mevrouw R.L., 

van Belgische nationaliteit. Zij stelt dat in 1989 de relatie tussen haar neef en mevrouw R.L. ten einde 

kwam, waarna deze laatste met haar drie kinderen terugkeerde naar België. Zij stelt dat sinds ongeveer 

drie jaar mevrouw R.L. en haar kinderen opnieuw contact met haar hebben gezocht, nadat zij elkaar een 

laatste keer zagen op de begrafenis van haar neef in 1997, en zij deze personen die zij als familie 

beschouwt graag wil vervoegen in België. Zij wijst erop dat mevrouw R.L. haar wil adopteren. Op 21 

januari 2008 verklaart de gemachtigde van de bevoegde minister de verblijfsaanvraag onontvankelijk en 

beslist hij tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Bij arrest van 24 november 2008 

met nr. 19 014 verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) het tegen dit bevel 

om het grondgebied te verlaten ingestelde beroep. 

 

1.3. Bij vonnis van 13 oktober 2011 spreekt de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk de adoptie uit 

van verzoekster door de Belgische R.L. 

 

1.4. Op 16 januari 2012 dient verzoekster, in functie van haar Belgische adoptiemoeder, een aanvraag 

in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. De gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris beslist op 13 juli 2012 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. Bij arrest van 6 juni 2013 met nr. 104 481 verwerpt de Raad 

het beroep ingesteld tegen deze beslissingen.  

 

1.5. Verzoekster dient op 15 juli 2013, in dezelfde hoedanigheid, een nieuwe aanvraag in tot afgifte van 

de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. Op 16 december 2013 neemt de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Bij arrest van 10 september 2014 met nr.    

129 030 verwerpt de Raad het beroep ingesteld tegen deze beslissingen.  

 

1.6. Verzoekster dient op 17 november 2016, in dezelfde hoedanigheid, een nieuwe aanvraag in tot 

afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. Op 5 april 2017 neemt de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing worden evenwel vernietigd 

door de Raad, bij arrest van 6 november 2017 met nr. 194 591. Op 8 mei 2018 neemt de gemachtigde 

van de bevoegde staatssecretaris een nieuwe beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden. De Raad verwerpt, bij arrest van 21 september 2018 met nr. 209 769, het beroep ingesteld 

tegen deze beslissing.  

 

1.7. Bij brief van 22 november 2018 dient verzoekster een aanvraag in om te worden gemachtigd tot 

een verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

1.8. Verzoekster dient op 1 april 2019 een nieuwe aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, opnieuw in functie van haar Belgische adoptiemoeder. In 

antwoord op deze aanvraag neemt de gemachtigde van de bevoegde minister op 30 september 2019 

de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Deze beslissing is gemotiveerd als 

volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 01.04.2019 werd 

ingediend door:  

 

Naam: [A.O.] 

Voorna(a)m(en): [S.R.] 

Nationaliteit: Congolese  

[…]  

 

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 

 



  

 

RvV X - Pagina 3 van 11 

Artikel 40bis van de wet van 15.12.1980 §2,3° 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.’ 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt het volgende: ‘de bepalingen van dit hoofdstuk zijn van 

toepassing op de familieleden van een Belg voor zover het betreft de familieleden vermeld in artikel 

40bis §2, eerste lid,1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem voegen.’  

 

Betrokkene dient opnieuw een aanvraag in, in functie van haar adoptiemoeder [L.,R.] […].  

 

Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen ten laste te zijn van de Belgische referentie-

persoon. Om als ‘ten laste’ te kunnen worden beschouwd dient er reeds een afhankelijkheidsrelatie te 

bestaan van in het land van oorsprong of origine.  

 

Om dit aan te tonen legt betrokkene volgende nieuwe documenten voor:  

- Rekeninguittreksels waaruit blijkt dat de referentiepersoon op 18.03.2019, 04.04.2019, 20.05.2019 en 

19.06.2019 telken 500 euro zakgeld heeft overgemaakt aan betrokkene  

- ‘Certificat de residence’ afgeleverd door Departement de Brazzaville dd. 13.05.2019 waaruit blijkt dat 

betrokkene en de referentiepersoon tot 1988 op hetzelfde adres hebben samengewoond in Brazzaville.  

 

Uit de voorgelegde documenten blijkt nog steeds niet dat betrokkene reeds financieel/materieel 

afhankelijk was van de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine, voorafgaandelijk aan 

de aanvraag gezinshereniging.  

 

Zoals bij de vorige aanvragen reeds herhaaldelijk werd besproken blijkt dat betrokkene in 2007 te zijn 

aangekomen, ze was toen al 32/33 jaar. Er werden bij de vorige aanvragen reeds attesten van 

onvermogen, eentje van 2007 en een recent voorgelegd. Echter, uit zo’n attest kan uiteraard niet 

worden afgeleid hoe mevrouw toen wel in haar levensonderhoud voorzag. Niets sluit uit dat zij op die 

leeftijd een partner had, tot zelfs een gezin, en de partner dus in mevrouw haar bestaansmiddelen 

voorzag of desgevallend een andere persoon. We kunnen niet automatisch aannemen dat het wel 

degelijk de referentiepersoon was die in het levensonderhoud van betrokkene voorzag. Het feit dat 

betrokkene pas in 2011 in België werd geadopteerd doet geen afbreuk aan de vereiste dat er wel 

degelijk wordt aangetoond, om te kunnen beroep doen op art. 40 ter, dat betrokkene reeds ten laste was 

van in het land van herkomst of origine. Alle bewijsstukken waaruit moet blijken dat betrokkene ‘zakgeld’ 

heeft gekregen van de referentiepersoon, zijn niet dienstig, gezien ze allen gaan over de periode dat 

betrokkene in België verbleef. Betrokkene kan geen verblijfsrecht ontlenen aan een situatie van 

onvermogen en afhankelijkheid die ze voor zichzelf creëerde door ettelijke bevelen die ze reeds heeft 

ontvangen niet op te volgen en hier dus illegaal te verblijven. Er wordt niet betwist dat haar familie 

(zowel de kinderen van de referentiepersoon als de referentiepersoon zelf) haar in België ondersteunen, 

echter dat is niet voldoende. Wat betreft het nieuwe bewijsstuk, dat betrokkene en de referentiepersoon 

gezamenlijk gevestigd waren in Brazzaville tot 1988. Er kan bezwaarlijk gesteld worden dat 1988, direct 

voorafgaat aan de aanvraag tot gezinshereniging. Vandaar dat mevrouw het verblijfsrecht als familielid 

van een Belg overeenkomstig art. 40ter van de wet van 15.12.1980 niet kan verwerven. Er werd daarbij 

wel degelijk rekening gehouden met alle voorgelegde stukken.  

 

De aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd. 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.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

 

 

2. Over de rechtspleging 
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Waar verzoekster vraagt om het ingestelde beroep te behandelen in de Franse taal dient er op te 

worden gewezen dat het gebruik van de talen in de rechtspleging niet ter vrije keuze staat van de 

partijen, maar op dwingende wijze wordt geregeld door artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet. Dit 

artikel luidt als volgt: 

 

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt krachtens 

de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun binnendiensten. 

Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling in de 

taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.” 

 

Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat is voorzien in 

artikel 53 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de voorbe-

reidende werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot 

oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 

107) blijkt dat aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen naadloos aansluit bij die welke thans geldt voor de Raad van State deze regelingen op 

dezelfde wijze dienen te worden geïnterpreteerd. De bepaling dat de beroepen dienen te worden 

behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het hele land bestrijkt krachtens de 

wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten 

verplicht de Raad van State, en bijgevolg ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn 

arresten gebruik te maken van de taal van de akte waarvan de vernietiging wordt gevorderd. De 

bestuurshandelingen waarvan de vernietiging wordt gevorderd, zijn immers steeds afkomstig van 

overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Les 

Novelles, v° Droit administratif, tome VI, Brussel, Bruylant, 1975, p. 737, randnrs. 2249-2250). Gelet op 

het voorgaande en het feit dat bestreden beslissing door het bestuur, conform de bepalingen van de 

gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, werd genomen in 

het Nederlands, dient de Raad het Nederlands als proceduretaal te hanteren.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 1 tot en met 3 van de 

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

wet van 29 juli 1991), van de artikelen 40bis, 40ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van de 

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Zij betoogt tevens dat er sprake is van een 

manifeste beoordelingsfout.  

 

Zij verstrekt de volgende toelichting bij het middel: 

 

“Attendu qu’il y lieu de contester la motivation de la décision attaquée.  

Attendu que la condition pour le descendant d’être à charge du parent rejoint implique que celui-ci 

subvienne aux besoins de son descendant et que ce dernier démontre l’existence d’une dépendance 

économique, ce qui implique notamment qu’il prouve qu’il ne peut se prendre personnellement en 

charge , à défaut pour lui de disposer d’autres ressources financières dans son pays d’origine (C.E., 9 

février 2012, n°217.863 et C.E, 26/6/2012, n°219.969).  

Que cette preuve a été rapportée par la partie requérante qui a produit différentes pièces et ce, de 

manière incontestable.  

Attendu que la partie adverse a procédé à une interprétation non admissible de la notion d’être à charge 

afin de pouvoir tenter de justifier et motiver la décision attaquée.  

Attendu que la partie adverse procède à des supputations non étayées par une quelconque pièce et à 

un véritable procès d’intention en considérant qu’il n’était pas exclu qu’en 2007, la requérante avait un 

conjoint (alors qu’elle a toujours été célibataire), voire une famille (alors que celle-ci réside en Belgique) 

et que son conjoint ou une autre personne pourvoyait à sa subsistance.   

Attendu que la partie adverse n’a pas tenu compte du certificat de célibat produit par la requérante qui 

prouve bien qu’aucun conjoint ne pourvoyait à sa subsistance (voir copie certificat de célibat en annexe 

2).  

Que la partie adverse ne fait d’ailleurs aucune allusion à cette pièce capitale dans sa motivation.  

Attendu que par ailleurs et en toutes hypothèses, il eût fallu prendre en considération le fait que la 

requérante a été adoptée en 2011 en Belgique et que dès lors la notion de personne à charge devrait 

être prise en compte à partir de cette date puisqu’avant cette date, il n’existait pas de lien de filiation 

entre le regroupant et le regroupé.   



  

 

RvV X - Pagina 5 van 11 

Que les conditions visées à l’article 40 TER sont dès lors bien respectées.  

Attendu que la requérante doit pouvoir bénéficier du regroupement familial et ce, conformément à 

l’article 40 TER de la loi du 15/12/1980 puisqu’elle répond à toutes les conditions légales.  

Attendu que dans la mesure où le délégué du Secrétaire d’Etat a  pris une motivation inexacte, 

incomplète, inadéquate, non admissible, stéréotypée et inappropriée, il a violé les dispositions 

susmentionnées au moyen.  

Qu’un acte administratif est en effet illégal s’il n’est pas formellement motivé ou s’il ne contient pas des 

motifs de fond pertinents, établis et admissibles ce qui est en l’occurrence le cas (voir notamment arrêt 

[…] n° 42119 du 2/3/1993).  

Que la partie adverse a manifestement excédé les limites du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu 

par la loi.  

Que dès lors la décision attaquée n’est pas motivée correctement."  

 

3.1.2. Het staat niet ter discussie dat de bestreden beslissing onder het toepassingsgebied valt van de 

wet van 29 juli 1991, zodat niet kan worden ingezien op welke wijze deze beslissing het artikel 1 van 

deze wet schendt.  

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 en artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

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

er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 

110.667; RvS 10 december 2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 144.471). De naleving van de 

genoemde plicht houdt evenwel geen verband met de inhoudelijke juridische of feitelijke correctheid van 

de tot uitdrukking gebrachte motieven (RvS 18 november 1993, nr. 44.948). Bij lezing van de beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden blijkt genoegzaam dat de inhoud verzoekster het 

genoemde inzicht verschaft en haar aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Er wordt 

ingegaan op verzoeksters situatie en de door haar voorgelegde stavingstukken en concreet geduid 

waarom hiermee het bewijs van het “ten laste” zijn zoals vervat in artikel 40ter juncto artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet volgens verweerder niet of onvoldoende is geleverd. De 

bestreden beslissing is op geïndividualiseerde – en geenszins op stereotiepe – wijze gemotiveerd en de 

voorziene motieven zijn pertinent en draagkrachtig. Uit het door verzoekster neergelegde verzoekschrift 

blijkt trouwens dat zij zowel de feitelijke als de juridische overwegingen kent, zodat het doel dat met het 

bestaan van de formele motiveringsplicht wordt beoogd, is bereikt. Een schending van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht zoals vervat in de voormelde bepalingen wordt niet aangetoond. 

 

3.1.3. Waar verzoekster betoogt dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout en aangeeft niet 

akkoord te kunnen gaan met de motieven van de bestreden beslissing, wordt het middel onderzocht 

vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 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; RvS 28 oktober 2002, nr. 

111.954). 

 

Het 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 de voorliggende zaak 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). Het komt de vreemdeling dus evenzeer toe de nodige zorgvuldigheid aan de 

dag te leggen. 

 

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

bepalingen van de – eveneens geschonden geachte – artikelen 40bis en 40ter van de Vreemdelingen-

wet. 

 



  

 

RvV X - Pagina 6 van 11 

Verzoekster beriep zich ten overstaan van het bestuur op een recht op verblijf van meer dan drie 

maanden als descendent van een Belgische vrouw van wie niet blijkt dat zij reeds haar rechten van vrij 

verkeer als burger van de Unie uitoefende. In deze situatie gelden de volgende wetsbepalingen. 

 

Artikel 40ter, § 2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

  

“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;”.  

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“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;”.  

 

Het is niet betwist dat verzoekster ouder is dan 21 jaar en zij bijgevolg, om een recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in functie van haar Belgische adoptieouder te kunnen genieten, moet aantonen 

“ten laste” te zijn van de Belgische adoptieouder.  

 

De Raad benadrukt dat wat betreft het “ten laste” zijn er geen wettelijke bewijsregeling voorhanden is en 

het bewijs van het vervuld zijn van deze verblijfsvoorwaarde dus vrij is. Deze vrije feitenvinding en          

-appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair oordeelt of verzoekster 

het bewijs van deze voorwaarde levert. Hierop oefent de Raad een marginale wettigheidstoetsing uit. 

 

In de bestreden beslissing wijst verweerder erop dat het “ten laste” zijn vereist dat er reeds een 

afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen verzoekster en de referentiepersoon van in het land van herkomst 

of origine. Hij stelt vast dat verzoekster aan de hand van de door haar bij de aanvraag voorgelegde 

stukken – met name bewijzen van het overmaken van geld tijdens het verblijf in België en een attest van 

het “Departement de Brazzaville” van 13 mei 2019 dat stelt dat verzoekster en de referentiepersoon tot 

1988 op hetzelfde adres in Brazzaville woonachtig waren – nog steeds niet aantoont dat zij reeds 

financieel/materieel afhankelijk was van de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine, 

voorafgaand aan de aanvraag tot gezinshereniging. Verweerder benadrukt dat verzoekster in 2007, op 

een ogenblik dat zij reeds 32/33 jaar oud was, België is binnengekomen en noch bij de vorige 

aanvragen noch bij de thans voorliggende aanvraag stukken werden voorgelegd die kunnen aantonen 

dat zij voor de komst naar België was aangewezen op de ondersteuning van de Belgische referentie-

persoon om in haar levensonderhoud te voorzien. De in vorige aanvragen voorgelegde attesten van 

onvermogen tonen volgens verweerder niet aan dat zij dan afhankelijk was van de referentiepersoon. 

Verweerder is van mening dat niet automatisch kan worden aangenomen dat het de referentiepersoon 

was die voorzag in verzoeksters levensonderhoud. Nog stelt verweerder dat het gegeven dat 

verzoekster pas in 2011 in België werd geadopteerd door de Belgische referentiepersoon geen afbreuk 

doet aan de vereiste dat zij reeds ten laste moet zijn geweest van in het land van herkomst of origine 

opdat zij een recht op gezinshereniging overeenkomstig artikel 40ter van de Vreemdelingenwet kan 

doen gelden. Verweerder stelt dat verzoekster geen verblijfsrecht kan ontlenen aan een situatie van 

onvermogen en afhankelijkheid die ze voor zichzelf creëerde door ettelijke bevelen om het grondgebied 

te verlaten die ze reeds heeft ontvangen niet op te volgen en hier dus illegaal te verblijven. De voorge-

legde bewijzen dat verzoekster in België geldsommen ontving van de referentiepersoon zijn dus volgens 

verweerder onvoldoende. Verweerder oordeelt verder dat bezwaarlijk kan worden gesteld dat de 

gezamenlijke vestiging in Brazzaville tot 1988 direct voorafgaat aan de aanvraag tot gezinshereniging.  

 

Uit voormelde beoordeling volgt dat verweerder bij het nemen van zijn beslissing wel degelijk rekening 

hield met het gegeven dat verzoekster pas in 2011 in België werd geadopteerd door de Belgische 

referentiepersoon.  Verzoekster kan niet dienstig het tegendeel voorhouden. Verweerder motiveerde dat 

dit gegeven geen afbreuk doet aan de vereiste dat verzoekster het bewijs moet leveren van het “ten 
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laste” zijn van in het land van herkomst opdat zij een recht op gezinshereniging overeenkomstig artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet kan doen gelden. Verzoekster betwist dit. Zij betoogt dat in deze 

situatie het ten laste zijn pas moet worden aangetoond vanaf de datum van de adoptie en dit omdat er 

voorheen nog geen verwantschapsband bestond. 

 

Inzake dit discussiepunt oordeelde de Raad van State in zijn arrest van 28 november 2017 met nr. 

239.984 reeds als volgt: 

 

“De voorwaarde van het ten laste “zijn” in artikel 40ter iuncto 40bis, § 2, eerste lid, 3°, van de 

vreemdelingenwet houdt in dat het om een bestaande toestand moet gaan. Vermits in het voornoemde 

artikel 40ter uitdrukkelijk sprake is van familieleden “die de Belg begeleiden of zich bij hem voegen”, en 

het begeleiden van of het zich voegen bij de Belg inhoudt dat de vreemdeling uit het buitenland komt of 

is gekomen, heeft de eerste rechter op wettige wijze geoordeeld dat het gaat om een toestand die in het 

land van herkomst moet bestaan. Indien daaraan niet is voldaan, hoeven de nadere voorwaarden 

betreffende het ten laste zijn in België niet te worden onderzocht. 

De eerste rechter heeft dan ook zonder schending van de wet of toevoeging van een voorwaarde aan 

de wet geoordeeld dat verzoekers aanvraag met de aanvankelijk bestreden beslissing kon worden 

verworpen omdat verzoeker niet bewijst in het land van herkomst ten laste te zijn geweest van zijn 

adoptieouder. 

Aan het voorgaande wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat verzoeker reeds in 2007 België was 

binnengekomen. Uit het bestreden arrest blijkt dat verzoeker na zijn binnenkomst eerst een 

asielaanvraag heeft ingediend die werd afgewezen en nadien twee aanvragen om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en twee aanvragen om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft ingediend die allen werden afgewezen, alvorens 

zich zes jaar na zijn binnenkomst in België te laten adopteren. 

Verzoeker kan zich niet vrijwaren van de voorwaarde van het ten laste zijn geweest in het land van 

herkomst door een band van afstamming door adoptie te vestigen op een ogenblik dat hij reeds jaren en 

bovendien illegaal in België verblijft. Uit niets blijkt dat de wetgever wat dat betreft een uitzondering heeft 

willen voorzien. 

De eerste rechter […] heeft derhalve artikel 40bis, § 2, 3° iuncto artikel 40ter van de vreemdelingenwet 

niet foutief geïnterpreteerd wat de voorwaarde van het ten laste zijn in het land van herkomst betreft. 

Dat hij daarbij “naar analogie” heeft verwezen naar bepaalde rechtspraak van het Hof van Justitie van 

de Europese Unie, tast de juistheid van zijn interpretatie van de voornoemde artikelen niet aan.”  

 

De Raad van State bevestigt dus dat er voor de bloedverwant in neergaande lijn ouder dan 21 jaar van 

een Belg geenszins een voorwaarde wordt toegevoegd aan de wet door te vereisen dat wordt 

aangetoond dat de derdelander familielid ten laste was van de Belgische referentiepersoon in het land 

van herkomst vooraleer hij naar België kwam (zie ook reeds RvS 12 november 2013, nr. 225.447). 

Zoals de Raad van State verder ook stelt, blijkt niet dat de wetgever een uitzondering op deze bewijslast 

heeft willen voorzien voor een derdelander die tijdens een illegaal of precair verblijf in België een band 

van afstamming door adoptie vestigt. 

 

Verzoekster kan dan ook niet worden gevolgd in haar standpunt dat, voor de beoordeling van het “ten 

laste” zijn, enkel de situatie vanaf de adoptie in België in 2011 in ogenschouw mag worden genomen of 

verweerder een incorrecte invulling aan dit begrip heeft gegeven. Verweerder kon vereisen dat 

verzoekster ook aantoont in haar land van herkomst ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon 

en dit in de periode voorafgaand aan haar komst naar België en oordelen dat de voorgelegde bewijzen 

van financiële steun in 2019, op een ogenblik dat verzoekster reeds jarenlang in België verbleef, niet 

kunnen volstaan als bewijs van het “ten laste” zijn. 

 

Het is verder niet betwist dat verzoekster en de referentiepersoon, zoals dit wordt geattesteerd in de 

voorgelegde verklaring van het “Departement de Brazzaville” van 13 mei 2019, van 1976 tot 1988, toen 

de referentiepersoon met haar biologische kinderen terugkeerde naar België, op hetzelfde adres in 

Brazzaville woonachtig waren. Het is niet kennelijk onredelijk om te oordelen dat een samenwoning in 

het land van herkomst tot 1988, terwijl verzoekster pas in 2007 – op een ogenblik dat zij reeds 32/33 

jaar oud was – naar België kwam om de referentiepersoon te vervoegen, onvoldoende recent is om te 

kunnen aantonen dat verzoekster van in het land van herkomst afhankelijk is van de Belgische 

referentiepersoon om in haar levensonderhoud te voorzien. Verweerder stelde correct vast dat 

verzoekster ter ondersteuning van haar aanvraag geen stukken voorlegde dat zij in de periode 

voorafgaand aan haar komst naar België financieel of materieel werd ondersteund door de Belgische 

referentiepersoon. 
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Verzoekster bekritiseert nog de volgende passage in de bestreden beslissing: 

 

“Er werden bij de vorige aanvragen reeds attesten van onvermogen, eentje van 2007 en een recent 

voorgelegd. Echter, uit zo’n attest kan uiteraard niet worden afgeleid hoe mevrouw toen wel in haar 

levensonderhoud voorzag. Niets sluit uit dat zij op die leeftijd een partner had, tot zelfs een gezin, en de 

partner dus in mevrouw haar bestaansmiddelen voorzag of desgevallend een andere persoon. We 

kunnen niet automatisch aannemen dat het wel degelijk de referentiepersoon was die in het 

levensonderhoud van betrokkene voorzag.”  

 

In het kader van de thans voorliggende aanvraag legde verzoekster geen attesten van onvermogen 

meer voor. De voormelde passage is hernomen uit de eerdere weigeringsbeslissing van 8 mei 2018. 

Verzoekster maakte gebruik van haar beroepsmogelijkheid tegen de voormelde beslissing, maar bij 

arrest van 21 september 2018 met nr. 209 769 verwierp de Raad het beroep. In het kader van dit 

beroep voerde verzoekster reeds aan dat verweerder met zijn beoordeling overgaat tot het uiten van 

niet-onderbouwde veronderstellingen en hij een werkelijk intentieproces maakt. De Raad oordeelde in 

voormeld arrest al dat deze kritiek geen aanleiding geeft tot nietigverklaring van de genomen 

weigeringsbeslissing. Er blijkt niet dat tegen dit arrest cassatieberoep werd ingesteld. Verzoekster kan 

niet dienstig dezelfde kritiek tegen dezelfde motivering opnieuw ter beoordeling voorleggen van de Raad 

in de hoop dat de Raad alsnog anders zou oordelen.  

 

In zoverre verzoekster nog aangeeft dat zij ter ondersteuning van haar thans voorliggende aanvraag tot 

gezinshereniging, om aan te tonen dat zij in haar land van herkomst geen echtgenoot heeft/had die in 

haar levensonderhoud kon voorzien, een certificaat van ongehuwdheid heeft voorgelegd en het bestuur 

met dit stuk ten onrechte geen rekening hield, dringt de vaststelling zich verder op dat dit geen steun 

vindt in de voorliggende stukken. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster een 

dergelijk stuk enkel heeft voorgelegd in het kader van haar aanvraag om verblijfsmachtiging in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 13 juni 2019, maar niet in het kader van de 

thans voorliggende aanvraag. Er blijkt dan ook niet dat verweerder bij het nemen van de bestreden 

beslissing specifiek rekening diende te houden met dit stuk. Daarenboven merkt de Raad nog op dat het 

gegeven dat verzoekster steeds ongehuwd was in haar land van herkomst nog niet betekent dat zij in 

haar land van herkomst in de jaren voorafgaand aan haar komst naar België was aangewezen op de 

referentiepersoon om in haar basisbehoeften te voorzien. Er blijkt dan ook niet dat dit gegeven afbreuk 

kan doen aan de voorziene motivering. 

 

Verzoekster maakt niet aannemelijk dat verweerder op basis van incorrecte feitelijke gegevens of op 

onzorgvuldige, kennelijk onredelijke of onwettige wijze tot zijn besluit is gekomen dat zij niet of 

onvoldoende heeft aangetoond dat is voldaan aan de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° juncto artikel 

40ter, § 2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet vervatte verblijfsvoorwaarde van het ten laste zijn. 

 

Een manifeste beoordelingsfout of een schending van de artikelen 40bis en 40ter van de Vreemde-

lingenwet of nog de (materiële) motiveringsplicht of het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

3.1.4. Het eerste middel is ongegrond.  

 

3.2.1. Verzoekster 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 (hierna: het EVRM) en 

van het proportionaliteitsbeginsel.  

 

Zij licht het middel toe als volgt: 

 

"Attendu que la Convention européenne des Droits de l’Homme englobe dans le droit au respect de la 

vie privée, le droit d’entretenir des relations avec autrui, dans le domaine émotif, afin de développer sa 

propre personnalité ( J.Velu et R.Ergec, La convention européenne des droites de l’homme, Bruylant, 

1990,p.338).  

Qu’il ne fait nul doute qu’en l’espèce les relations de la requérante avec sa mère adoptive notamment 

tombent dans le champ d’application de l’article 8 de cette Convention ;  

Qu’il faut également avoir égard au concept de vie privée également protégé par cet article.  

Attendu que la Cour de Strasbourg a affirmé dans l’arrêt Rees du 17/10/1986(série A, n°106, 

p.15,par.37) que pour déterminer l’étendue des obligations positives qui pèsent à charge de l’Etat, il 
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fallait avoir égard à un juste équilibre entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu et que les critères 

formulés à l’article 8 par.2 offraient sur ce point des indications fort utiles.  

Attendu qu’il est reconnu que les autorités publiques doivent s’abstenir passivement de porter atteinte à 

la liberté reconnue aux individus de mener leur vie privée et familiale.  

Que ces autorités doivent aussi parfois agir de façon active aux fins de rendre effective la possibilité 

pour les individus de mener leur vie familiale ( « La mise en œuvre interne de la Convention européenne 

des droits de l’homme, Ed. Jeune Barreau, Bxl,1994,p.95).  

Qu’une ingérence dans l’exercice de ce droit ne serait justifiée que pour autant qu’elle poursuive l’un 

des buts autorisés par la Convention et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique.  

Attendu qu’il faut que la limitation à l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale soit 

proportionnée, c’est à dire qu’elle réalise un équilibre entre l’ampleur de l’atteinte à la vie privée et 

familiale et la gravité du trouble causé à l’ordre public (J.Velu et R.Ergec, op.cit., p.563, n°688).  

Attendu qu’il devrait être également pris en considération le principe général de droit de la 

proportionnalité .  

Que le Conseil d’Etat, en son arrêt du 25/9/1986 (n°26933,A.P.M., 1986, n° 8,p108), a stipulé que « 

l’autorité nationale doit ménager un juste équilibre entre les considérations d’ordre public qui sous-

tendent la réglementation de l’immigration et celle non moins importante relative à la protection de la vie 

familiale ».  

Que le Conseil d’Etat a rappelé le 27/8/2004 cette obligation d’examen.  

Attendu qu’en prenant une décision de refus de séjour de plus de 3 mois, la partie adverse viole de 

manière flagrante l’article 8 de la CEDH puisque la requérante n’est pas autorisée à accompagner sa 

mère et/ou à la rejoindre."  

  

3.2.2. 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 verzoekster toekomt, nu zij 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 haar ingeroepen privé- en gezins- en familieleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.  

 

Verzoekster beroept zich op een gezins- en familieleven met haar Belgische adoptiemoeder.  

 

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 meerder-

jarige 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 

verzoekster en haar Belgische adoptieouder. 
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De verblijfsvoorwaarde die wordt gesteld in artikel 40ter, § 2 juncto artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van 

de Vreemdelingenwet, met name dat de “bloedverwant in neergaande lijn” ouder dan 21 jaar ten laste is 

van de Belgische 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 verzoeksters aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd omdat niet is aangetoond 

dat zij daadwerkelijk ten laste is van haar Belgische adoptieouder. Verzoekster weerlegt deze 

vaststelling niet, zoals blijkt uit de bespreking van het eerste middel. De bestreden beslissing gaat 

verder enkel in op de door verzoekster ingediende aanvraag. Zij 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 verzoekster en haar Belgische adoptieouder, kan de Raad niet vaststellen dat deze relatie de 

gewone affectieve relatie tussen een ouder en zijn meerderjarig adoptiekind overstijgt. Aldus wordt het 

bestaan van een gezins- of familieleven dat valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM niet 

voldoende aangetoond, zodat ook niet aannemelijk wordt gemaakt dat er een belangenafweging dient 

plaats te vinden. 

 

Er blijkt verder niet dat verzoekster ter ondersteuning van haar thans voorliggende aanvraag tot 

gezinshereniging zich dienstig kon beroepen op een beschermenswaardig privéleven in België om op 

grond van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet een verblijfsrecht vast te stellen.  

 

De Raad benadrukt daarenboven nog dat verzoekster, die verzoekt om een verblijf van meer dan drie 

maanden en waarbij het dus gaat om een eerste toelating, niet aantoont dat er ernstige hinderpalen zijn 

die haar verhinderen haar ingeroepen familieleven elders dan in België verder te zetten. De 

adoptiemoeder heeft reeds samen met verzoekster in haar land van herkomst geleefd. Verzoekster blijft 

in gebreke om met concrete gegevens te verduidelijken of aannemelijk te maken dat haar 

adoptiemoeder haar niet zou kunnen begeleiden omwille van onoverkomelijke sociale, culturele, 

taalgebonden of andere hinderpalen. Verzoeksters adoptiemoeder in België kan haar verder ook op 

regelmatige tijdstippen komen bezoeken in haar herkomstland en er blijkt niet dat zij via de moderne 

communicatiemiddelen geen contacten kunnen onderhouden met elkaar. Evenmin liggen concrete 

gegevens voor die verzoekster verhinderen haar privéleven verder te zetten of uit te bouwen in het land 

van herkomst. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM of van het proportionaliteitsbeginsel wordt niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3.3.1. Verzoekster voert in een derde middel de schending aan van artikel 3 van het EVRM. 

 

Zij stelt als volgt: 

 

“Attendu que le fait de séparer la requérante de sa mère en refusant de lui accorder une carte de séjour 

est constitutif d’un traitement inhumain et dégradant.” 

 

3.3.2. Om te kunnen besluiten tot een schending van artikel 3 van het EVRM dient verzoekster aan te 

tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land 

waarnaar zij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan 

folteringen of mensonterende behandelingen. Zij moet deze beweringen staven met een begin van 

bewijs. Zij moet concrete, op haar persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering 

of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te 
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maken op artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden 

volstaat op zich evenmin (RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 

maart 2002, nr. 105.262; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977).  

 

Het enkele gegeven dat verzoekster de gezinshereniging met haar Belgische adoptieouder niet wordt 

toegestaan, omdat niet blijkt dat zij ten laste is van haar adoptieouder, is niet van aard te kunnen 

worden gekwalificeerd als een onmenselijke of vernederende behandeling. De bestreden beslissing 

gaat verder niet gepaard met een verwijderingsmaatregel. Een concrete en ernstige grief ontleend aan 

artikel 3 van het EVRM kan niet worden ontwaard in verzoeksters uiteenzetting.  

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

3.4. Verzoekster heeft geen gegrond middel dat kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing aangetoond. 

 

4. Kosten 

 

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

 

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 zes februari tweeduizend twintig door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


