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 nr. 232 484 van 12 februari 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. VERLEYEN 

Riddersstraat 10 

1050 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 Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 

10 september 2019 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 29 juli 2019 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 13 september 2019 met 

refertenummer 85152. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 november 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. VERLEYEN, die verschijnt voor de verzoekende partij, en 

van advocaat I. FLORIO, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 21 februari 2019 dient verzoekster een aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart als familielid van 

een burger van de Unie, in functie van haar Belgische stiefvader. Op 29 juli 2019 wordt deze aanvraag 

geweigerd door middel van een bijlage 20 zonder bevel het grondgebied te verlaten. Dit betreft is de 

bestreden beslissing: 

“Naam: A. D. S. (…)                                 
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Voorna(a)m(en): J. (…)                              

Nationaliteit: Brazilië  

Geboortedatum: 11.04.1997                            

Geboorteplaats: Ceres  

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 diende een aanvraag tot verblijf in als familielid in neergaande lijn van een Belg. 

Dienovereenkomstig zijn in eerste orde de bepalingen van art. 40bis, §2, 3° en art. 40ter van de wet van 

15.12.1980 van toepassing. Vooreerst voor wat betreft wie begunstigde kan zijn om het verblijfsrecht te 

kunnen krijgen is specifiek voorzien in art.40bis, §2, 3° dat het om bloedverwanten in neergaande lijn 

moet gaan beneden de leeftijd van 21 jaar OF die ten hunnen laste zijn. Bovendien dient 

overeenkomstig art. 40ter de Belgische onderdaan aan te tonen over stabiele, toereikende en 

voldoende bestaansmiddelen te beschikken, die ten minste gelijk zijn aan 120% van het leefloon voor 

een persoon met gezinslast.  

 

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

stiefvader. 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. Om dit aan 

te tonen werden vermoedelijk de volgende documenten voorgelegd: als bewijs van onvermogen legt 

betrokkene een eigen verklaring op eer voor dat zij geen eigendom bezit in het land van herkomst. 

Gezien een verklaring op eer niet op zijn feitelijkheid en waarachtigheid kan getoetst worden, kan deze 

niet in overweging worden genomen. Verder legt zij geen enkel bewijs voor dat zij in het land van 

herkomst geen inkomen geniet.  

 

Daarnaast worden nog geldtransacties via BelMoney voorgelegd van W. L. D. S. (…) (moeder van 

betrokkene) aan zichzelf in Brazilië, een bankrekening in Brazilië eveneens op naam van W. L. D. S. 

(…) en een rekening op naam van betrokkene zelf in Brazilië. Deze documenten zijn daarenboven 

allemaal in het Braziliaans opgesteld. Het feit dat betrokkene blijkbaar een rekening heeft in Brazilië laat 

vermoeden dat zij dan ook een bron van inkomen heeft, wat zij niet heeft bewezen of weerlegt. Deze 

bewijzen kunnen ook niet als voldoende worden beschouwd daar deze bewijzen allemaal uitgaan van 

de moeder van betrokkene, W. L. D. S. (…) RR (…), en niet van de referentiepersoon met wie de 

moeder van betrokkene gehuwd is op 12.10.2017. Verder wordt ook nog een attest van het OCMW van 

Vilvoorde dd. 15.04.2019 voorgelegd waaruit moet blijken dat de referentiepersoon, de betrokkene en 

haar moeder geen financiële steun ontvangen tot op de datum van dit attest.  

 

Het bewijs dat betrokkene geen eigenaar is van onroerend goed is een verklaring op eer en er wordt 

niets vermeld over  het eventuele inkomen dat betrokkene zelfstandig in het land van herkomst of 

origine wist te verwerven. Het is dus helemaal niet aangetoond dat betrokkene zelf geen inkomen 

verwierf of onvoldoende waardoor zij geheel of gedeeltelijk ten laste was/is van de referentiepersoon. 

Betrokkene woont ook maar pas sedert 22.12.2018 in ons land, komende van Brazilië.  

 

Verder wat betreft het inkomen van de Belgische referentiepersoon. Ter staving daarvan werden 

volgende bewijzen voorgelegd : een fiscaal attest jaar 2018 met vermelding van betaling van sociale 

bijdragen als zelfstandige en een attest dat de referentiepersoon aangesloten is bij het 

verzekeringsfonds Partena Professional. Daarnaast worden loonfiches voorgelegd van NV A. S. (…) & 

Zonen voor de maanden januari 2018  t.e.m. december 2018. Gezien de Belgische referentiepersoon 

bedrijfsleider is, kunnen enkel deze loonbrieven niet als voldoende bewijs worden aanvaard. De 

loonbrieven zijn weliswaar opgesteld door Acerta, maar uiteraard op basis van informatie die de 

Belgische referentiepersoon zelf ter beschikking heeft gesteld, daardoor hebben ze een gesolliciteerd 

karakter. Bovendien blijkt niet uit de loonbrieven welke het netto inkomen van de referentiepersoon 

eigenlijk bedraagt. Uit de loonstaten blijkt weliswaar dat er reeds bedrijfsvoorheffing is afgehouden, 

maar uit hoeveel eigenaars de NV A. S. (…) & Zonen bestaat blijkt niet uit de voorgelegde documenten, 

noch welke kosten hij gemaakt heeft, noch of ook loonkosten moeten worden betaald, noch welke 

belastingen hij nog verschuldigd is, nog te betalen sociale bijdragen enz. Bijgevolg kan er niet 
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beoordeeld worden of de Belgische onderdaan heden over stabiele, toereikende en voldoende 

bestaansmiddelen beschikt overeenkomstig art. 40ter van de wet van 15.12.1980.  

Uit de voorgelegde documenten van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon blijkt niet dat het 

inkomen toereikend is en boven het bedrag zit van 120 % van het leefloon voor een persoon met 

gezinslast. Bijgevolg is met de voorgelegde loonfiches niet aangetoond dat de Belgische onderdaan 

over toereikende bestaansmiddelen beschikt om ook nog zijn stiefdochter financieel ten laste te nemen.  

 

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

ingetrokken.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. De verzoekende partij voert een eerste middel aan: 

 

“schending van substantiële vormvereisten of voorgeschreven op straffe van nietigheid 

machtsafwending; Schending beginselen van behoorlijk bestuur; schending van artikel 8 EVRM; 

 

Aangezien verweerster weigert het verzoek tot verblijf van verzoeker in overweging te nemen; dat 

verzoeker niet de nodige documenten zou hebben bezorgd; Aangezien op verzoeker een verzoek tot 

gezinshereniging heeft ingediend bij toepassing van artikel 40 bis en 40 ter ev wet van 15 december 

1980; dat hij dit verzoek heeft ingediend als kind van een vreemdelinge met toelating tot onbepaald 

verblijf in België; Aangezien in casu: 

> verzoekster naar België kwam in 2018 

> de moeder van verzoekster een verblijfsvergunning, een toelating tot onbepaald verblijf bekomt 

ingevolge samenleving met Belgische partner; 

> verzoekster studies heeft gevolgd in de Universiteit in Brazilië, ; 

> zij nooit inkomen heeft gehad , uiteraard, want ze was studente Tandheelkunde 

> de kosten van universiteit, boeken en verblijf werden betaald door de moeder via geld dat ze voor 

gemakkelijkheidsredenen - verzoekster was minderjarig- via haar rekening in BE doorzond naar haar 

rekening in Brazilië ( van de moeder, en geval per geval afhalingen werden gedaan door de 

grootmoeder van verzoekster die volmacht had op de rekening en dit geld afhaalde en depositeerde op 

de rekening van J. (…).. 

> de moeder een attest mutualiteit voorlegt bewijzende dat zij lid is van de familie., ; 

> ze de stukken van het vermogen van haar partner S. (…) bijbrengt. Laatstgenoemd is inderdaad 

eigenaar in België van een aantal onroerende goederen , hetzij alleen, hetzij via zijn familieleden, hetzij 

via zijn bedrijven.; 

> ze aantoont dat de heer S. (…) een welgesteld iemand is die heel zeker een patrimonium heeft dat 

meer dan de bij wet vereiste vorm aanneemt. 

 

a. schending van het algemeen beginsel van goede administratie, alsmede schending van substantiële 

vormvereisten voorgeschreven op straffe van nietigheid, afwending of machtsoverschrijding. 

 

Aangezien uit de hoger aangehaalde elementen blijkt dat verzoeker de noodzakelijke voorwaarden om 

een verzoek tot gezinshereniging bij toepassing van art 40 ev. van de wet van 15 december 1980 

vervulde; Aangezien vervolgens, er strijdigheid is tussen het feit dat verweerster stukken opvraagt en 

deze dan zelf interpreteert, verkeerd, want een deel is in het Portugees, zonder daar bijkomende uitleg 

over te vragen. Aangezien verzoekster niet de redenering van verweerster begrijpt vermits zij eerst werd 

bericht dat bijkomende documenten werden gevraagd; Aangezien het manifest om een verwarde 

situatie gaat. Aangezien uit deze elementen blijkt dat in zijn initieel verzoek, de verzoekster elementen 

heeft laten gelden die aantonen dat hij de vereiste voorwaarden om zijn verblijf aan te vragen vervulde; 

Aangezien dat bij twijfel, verweerster had kunnen ondervragen of een onderzoek had kunnen laten 

doen, en desgevallend, een bijkomende analyse had kunnen doen; Aangezien tussen het jaar die 

verweerster nodig heeft gehad om een beslissing van niet in overweging neming te nemen, zij nooit 

ontvangst heeft gemeld van het verzoek van verzoeker en hem niet heeft uitgenodigd om zich aan te 

bieden op de gemeente noch hem bijkomende stukken heeft gevraagd. Aangezien inderdaad, op het 

moment van het nemen van de bestreden beslissing, verzoekster in bezit was van documenten die 

beweerdelijk ontbraken, te weten zijn paspoort, het bewijs van registratie van de huurovereenkomst van 

de moeder van verzoekster, Dat wat dat betreft, verzoeker de toelating van zijn vader niet kan geven 

vermits noch hij noch de moeder geen enkele vorm van relatie hebben gehad met hem nadat de 

moeder zwanger is geworden van hem; Aangezien dienvolgens, blijkt uit al hetgeen voorafgaat dat de 

tegenpartij zich heeft gehaast om een beslissing te nemen van niet in overweging nemende zonder de 
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situatie van verzoekster met zorg te hebben ontleed; Dat dienvolgens, verzoekster een schending van 

het algemeen voorzichtigheidsbeginsel inroept alsmede deze volgens dewelke de administratieve 

overheid gehouden is te oordelen alle pertinente elementen in acht nemende , gecombineerd met een 

verkeerde appreciatie.” 

 

2.1.2. In een eerste middel voert de verzoekende partij een schending aan van het algemeen beginsel 

van goede administratie, en de schending van substantiële vormvereisten voorgeschreven op straffe 

van nietigheid, afwending of machtsoverschrijding. Verzoekende partij stelt dat aan de noodzakelijke 

voorwaarden zoals voorzien in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet voldaan is. 

 

De verzoekende partij beriep zich ten overstaan van het bestuur op haar hoedanigheid van familielid 

van een burger van de Unie–Belg 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”. 

 

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. […]” 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij met haar uiteenzetting geen concrete argumenten 

aanbrengt ter weerlegging van de motivering dat de voorgelegde stukken niet of onvoldoende toelaten 

een concreet zicht te hebben op de werkelijke inkomsten waarover de Belgische referentiepersoon 

effectief kan beschikken. Zij betwist de motivering in de bestreden beslissing niet dat de loonfiches die 

sociale secretariaten opstellen voor bedrijfsleiders zijn opgesteld op basis van een eenvoudige 

verklaring van de bedrijfsleider. De voormelde ‘loonfiches’ worden immers door het sociaal secretariaat 

opgesteld op basis van de informatie en stukken die de referentiepersoon zelf doorgeeft. Elke 

zelfstandige of bedrijfsleider kan in principe simpelweg verklaren zichzelf een bepaald loon uit te 

betalen. De Raad vestigt er de aandacht op dat verzoekende partij in het kader van haar aanvraag 

loonstaten heeft bijgebracht maar dat eruit niet blijkt dat er reeds bedrijfsvoorheffing is afgehouden. Uit 

de voorgelegde documenten blijkt evenmin uit hoeveel eigenaars de NV A. S. & Zonen bestaat, noch 

welke kosten hij gemaakt heeft, noch of ook loonkosten moeten worden betaald, noch welke belastingen 

hij nog verschuldigd is, nog te betalen sociale bijdragen. Bij gebrek aan dergelijke concrete bewijzen kon 

de verwerende partij derhalve enkel op basis van de voorgelegde ‘loonfiches’ niet nagaan welk bedrag 

de referentiepersoon werkelijk maandelijks ontvangt. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in het 

kader van haar aanvraag geen bewijzen van financiële transacties heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de 

zelfstandige referentiepersoon zichzelf daadwerkelijk maandelijks het vermelde nettoloon zou uitkeren.   

 

Nu de verzoekende partij er niet in slaagt het motief te weerleggen dat de verwerende partij op basis 

van het geheel van de beschikbare gegevens geen zicht heeft op de precieze aard en het netto-bedrag 

van het huidige inkomen van de referentiepersoon, wordt niet ingezien waarom de verwerende partij 

een behoefteanalyse of een onderzoek naar de concrete situatie van het gezin had moeten voeren. Een 

gebrek aan bewijs van bestaansmiddelen in de zin van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet impliceert 
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namelijk de afwezigheid van elk bestaansmiddel zoals gedefinieerd in artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet en wanneer deze bestaansmiddelen onbestaande zijn, komt het immers evident voor 

dat zij ook onvoldoende zijn om te voorkomen dat de verzoekende partij, als bloedverwant in 

neergaande lijn van de Belgische onderdaan, op haar beurt ten laste zou vallen van de openbare 

overheden (cf. RvS 11 juni 2013, nr. 223.807). 

 

Waar verzoekende partij stelt dat “uit al hetgeen voorafgaat (blijkt) dat de tegenpartij zich heeft gehaast 

om een beslissing te nemen van niet-inoverwegingname zonder de situatie van verzoekster met zorg te 

hebben ontleed”, volstaat de vaststelling dat de verzoekende partij uitgaat van een verkeerde lezing:  

het betreft immers een beslissing tot weigering van een verblijf van meer dan drie maanden en niet een 

“beslissing tot niet-inoverwegingname”. 

 

De bestreden beslissing steunt op het motief van het niet aantonen van stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen. Uit bovenstaande blijkt dat minstens één van de cumulatieve 

voorwaarden overeenkomstig artikel 40ter van de Vreemdelingenwet niet vervuld werd. Deze 

vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te schragen. Er wordt geen schending van de artikelen 

40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet aangetoond. 

 

De verzoekende partij betoogt dat verweerder haar niet om bijkomende stukken heeft gevraagd, terwijl 

de beslissing is genomen één jaar na de aanvraag.  

 

De Raad wijst erop dat de zorgvuldigheidsverplichting niet enkel op de bestuursoverheid rust maar deze 

evenzeer geldt ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, 

de burger. Er dient op te worden gewezen dat de vreemdeling bij haar aanvraag van een verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie al de nodige documenten dient bij te brengen. De stukken 

die de verzoekende partij bij het verzoekschrift voegt dateren van na de bestreden beslissing, zodat de 

verwerende partij er geen rekening kon mee houden.   

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen 

op grond van onjuiste feitelijke gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. 

 

Een schending van artikel 40bis juncto artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, van de materiële 

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van het redelijkheidsbeginsel wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. De verzoekende partij voert een tweede middel aan: 

 

“b. Schending van artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. 

 

Aangezien dient vastgesteld te worden dat de beslissing van niet in overweging nemen van de vraag tot 

gezinshereniging arbitrair is en manifest de fundamentele rechten van verzoeker en diens familie 

schendt; Dat tegenpartij, door een beslissing van niet in overwegingneming uit te spreken, het 

gezinsleven van verzoekster en diens familie schendt; dat inderdaad indien deze beslissing wordt 

bevestigd, ze artikel 8 EVRM schendt dat stelt dat: (…). Aangezien de administratieve overheid geen 

rekening heeft gehouden met de bijzondere situatie van verzoeker. Aangezien dat buiten het feit dat de 

motivering van verweerster zeer beknopt is, ze aan verzoekster niet toelaat de gegrondheid te begrijpen 

noch de redenering van de administratieve overheid. Dat de motivering van verweerster niet voldoende 

is om te beslissen het verzoek tot verblijf van verzoeker in overweging te nemen, nu hij nochtans alle 

nodige voorwaarden heeft vervuld. Aangezien tevens, verzoekster het onevenwichtig en ongepast 

karakter van de bestreden beslissing inroept, meer bepaald gelet op de situatie van verzoeker als 

bewezen door de elementen en de documenten die hij bij zijn verzoek bijbrengt en de onredelijke termijn 

waarbinnen haar verzoek is behandeld geweest alsmede een gebrek aan transparantie van 

verweerster; Dat gelet op hetgeen voorafgaat, verzoekster aan de Raad voor Vreemdelingenbetwisting 

vraagt de bestreden beslissing op te schorten en desgevallend, te vernietigen, waar ze genomen werd 

tegen een persoon wiens persoonlijke situatie klaarblijkelijk niet werd onderzocht; Dat het past alle 

elementen in rekening te nemen betreffende de situatie van de verzoekster en diens familie en diens 

vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren en hem de gevraagde verblijfsvergunning toe te kennen 

zodat hij zijn familiaal leven kan verderzetten alsmede haar verblijf in België.” 
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2.2.2. De Raad van State wees er in zijn arrest nr. 231.772 van 26 juni 2015 op dat ook al primeert 

artikel 8 van het EVRM op de bepalingen van de Vreemdelingenwet, dit niet wil zeggen dat aan de 

administratieve overheid een belangenafweging wordt opgelegd, daar de wetgever deze reeds voorzien 

heeft in het kader van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Tevens bepaalde de wetgever dat het 

voordeel van een verblijfsrecht aan bepaalde familieleden van een Belg slechts kan worden toegekend 

wanneer bepaalde voorwaarden voldaan zijn, zoals de verplichting voor de Belgische gezinshereniger, 

om over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen te beschikken. Deze voorwaarde werd 

door het Grondwettelijke Hof, in zijn arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013, niet als een 

onevenredige inbreuk op het recht op respect voor het privéleven en gezinsleven, zoals gewaarborgd 

door artikel 8 van het EVRM, beschouwd (cf. de consideransen B.64.7 iuncto B.65, en B.52.3). 

De Raad benadrukt dat door het niet afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten het 

gezinsleven van verzoekster niet wordt onderbroken door de bestreden beslissing. Alleszins toont 

verzoekster het tegendeel niet aan. Het staat verzoekster vrij om een nieuwe aanvraag in te dienen. 

Verzoekster toont met haar betoog niet aan dat de bestreden beslissing een disproportionele inmenging 

in haar gezinsleven vormt. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM zoals door verzoekster uiteengezet kan niet worden 

aangenomen. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 twaalf februari tweeduizend twintig door: 

 

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


