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 nr. 235 750 van 5 mei 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROELS 

Graanmarkt 17 

9300 AALST 

  tegen: 

 

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

gezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 21 augustus 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 31 juli 2019, tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het arrest nr. 228 703 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 12 november 2019. 

 

Gelet op de beschikking van 12 november 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 december 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. NABLY, die loco advocaat P. ROELS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van attaché N. ONRAET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 4 april 2019 dient de verzoekende partij een aanvraag in van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie.  

 

1.2. Op 31 juli 2019 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Dit is de bestreden beslissing, en ze is als volgt gemotiveerd:  
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“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN ZONDER BEVEL 

OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel58 of 69ter 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 04.04.2019 werd ingediend door: 

 

Naam: G. 

Voorna(a)m(en): A. M. 

Nationaliteit: Turkije 

Geboortedatum: 04.01.1998 

Geboorteplaats: Mersin 

Identificatienummer in het Rijksregister:2 098010443357 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

 

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 een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vroeg op 04.047.2019 voor de vijfde maal gezinshereniging aan met dezelfde 

referentiepersoon, zijnde zijn schoonzus G. M. L., van Deense nationaliteit, met rijksregisternummer 

88.12.06 552-36. 

6944745 

 

Betrokkene vroeg de gezinshereniging aan op basis van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12.1980: ‘de 

niet in artikel 40bis, §2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; …’ 

 

Artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 stelt dat ‘de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, 

moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij 

zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn gezin. De documenten die aantonen dat het andere 

familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de burger van de Unie moet uitgaan van de 

bevoegde overheden van het land van oorsprong of van herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit 

ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de burger van de Unie bewezen worden met elk 

passen middel’. 

 

Ter staving van bovenstaande voorwaarden van artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 werden 

volgende documenten voorgelegd: 

 

- Onvertaald uittreksel uit het bevolkingsregister van Turkijke en overtaalde bewijzen van geldstortingen 

van derden naar derden 

- Een niet vertaald handgeschreven document van de Turkse autoriteiten dd. 28.03.2019. Dit document 

is gelijkaardig aan het attest dd. 14.12.2018 dat betrokkene voorlegde bij zijn vorige aanvraag 

gezinshereniging en waaruit blijkt dat er op datum van het attest geen onroerende goederen waren 

geregistreerd op naam van betrokkene: echter, dit attest en het huidige attest hebben slechts betrekking 

op de situatie van ná de aankomst van betrokkene in ons land en ná de indiening van de huidige 

aanvraag gezinshereniging. Deee attesten zijn dan ook niet relevant in het kader van de huidige 

aanvraag gezinshereniging, en kan niet aanvaard worden als afdoende bewijs van het aangehaalde 

onvermogen van betrokkene. 

- Loonfiches van de referentiepersooon van april tot en met juni 2019. Uit het geheel van deze stukken 

blijkt niet dat dit inkomen gebruikt werd ten behoeve van betrokkkene. Hoedanook dateren deze stukken 

van na de aankomst van betrokkene in België, en kunnen dan ook niet aanvaard worden als afdoende 

bewijs in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. Verklaring van Lidmaatschap van de 

mutuatliteit voor betrokkene, de referentiepersoon en haar echtgenoot. Echter, een inschrijving ten laste 

bij de mutualiteit heeft niet dezelfde betekenis en inhoud als ten laste zijn in het kader van de huidige 

aanvraag gezinshereniging, en kan niet aanvaard worden als afdoende bewijs in het kader van de 

huidige aanvraagd 

- Attest van het OCMW van 09.07.2019 waarin wordt gesteld dat e referentiepersoon en haar gezin 

geen financiële steun ontvangen van het OCMW. Dit document heeft geen betrekking op een mogelijke 
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situatie van afhankelijkheid of onvermogenheid in hoofde van betrokkene en zijn dan ook niet relevant 

relevant in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

 

Deze documenten doen geen afbreuk aan de vaststellingen die werden gemaakt in het kader van de 

vorige vier aanvragen gezinshereniging dd. 12.01.2017, 09.08.2017, 19.02.2018 en 14.09.2018 (bijlage 

20 dd. 07.07.2017, 26.01.2018, 16.08.2018 en 11.03.2019) 

 

Er dient in eerste instantie opgemerkt te worden dat de referentiepersoon sedert 19.12.2011 

ononderbroken in België verblijft. Van een schending van het recht op vrij verkeer van de 

referentiepersoon is geen sprake. 

 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het 

gezin van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens. Het gegeven dat betrokkene op 12.01.2017 officieel gedomicilieerd werd op het 

adres van de referentiepersoon in België doet geen afbreuk aan deze vaststellingen. 

 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

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

referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond dat hij 

onvermogend was in zijn land van herkomst of origine voor zijn komst naar België, en er niet werd 

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

laste was van de referentiepersoon. 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert december 2011 tot op heden op het adres van de referentiepersoon 

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

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

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

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

onder hetzelfde dak woont (arrest RvV nr. 145.912 dd. 21.05.2015). Bovendien heeft deze situatie 

betrekking op de toestand in België, niet op deze in het land van herkomst of origine. 

 

Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt niet afdoende dat betrokkene reeds in het land van 

herkomst ten laste was van de burger van de Unie of in het land van herkomst reeds deel uitmaakte van 

het gezin van de burger van de Unie, en dit in de periode voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging. Betrokkene toont dus niet afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 

47/1, 2° van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging. 

 

De aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd. Het AI van betrokkene dient te worden ingetrokken.” 

 

 

2. Over de grond van de zaak 

 

In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de beginselen van behoorlijk 

bestuur, nl. het materieel motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van haar middel, zet de verzoekende partij uiteen wat volgt: 

 

“Het materieel motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op 

haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

  

Het respect voor voormelde beginselen houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken. 

 

Hieruit besluit verwerende partij dat verzoeker niet de intentie heeft om een duurzame affectieve 

levensgemeenschap op te bouwen en er misbruik zou zijn van de procedure op basis van feitelijk 

partnerschap. 
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Art. 47/1 ,1° Vreemdelingenwet stelt dat, als andere familieleden van een burger van de Unie worden 

beschouwd de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft 

en die niet bedoeld wordt in art. 40bis §2 Vw. 

 

Art. 47/3, §1 Vreemdelingenwet wordt verder gedetailleerd dat men het bestaan moet bewijzen van een 

relatie met de burger van de Unie alsook het duurzaam karakter van de relatie en dit met elk passend 

middel. Bij het onderzoek dient men rekening te houden met de intensiteit, de duur en de stabiele aard 

van de banden tussen partners. 

 

Bij de aanvraag tot verblijf op grond van art. 47 Vreemdelingenwet werden de nodige stukken 

bijgevoegd teneinde aan te tonen dat het in casu gaat om een duurzame relatie. 

 

Een duurzame relatie waarbij partijen samenwonen kan op zeer uiteenlopende wijze worden ingevuld, 

en partijen hebben aangetoond dat zij wel degelijk deze relatie als duurzaam en stabiel beschouwen, 

gelet op de stukken waaruit onder meer blijkt dat partijen al jaren samenwonen op dit adres zoals blijkt 

uit de stukken aanwezig in het administratief dossier 

 

Uit de stukken blijkt voldoende dat partijen wel degelijk een duurzame feitelijke relatie hebben nu zij 

bovendien nog eens feitelijk samenwoonden. Inderdaad, uit de stukken blijkt dat verzoeker 

aangehouden werd in de gezinswoning. 

 

Er kan dan ook onmogelijk gesteld worden dat zij misbruik maken van een vermeende procedure. 

 

De bestreden beslissing is dan ook nietig wegens schending van bovenvermelde principes. Het middel 

is gegrond.” 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zich bij de beoordeling van de aanvraag tot verblijf in de plaats te stellen van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Aangaande de vermeende schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

 

De verzoekende partij stelt dat zij een aanvraag tot verblijf indiende op grond van artikel 47/1, 1° van de 

Vreemdelingenwet, met name in functie van haar partner. Uit de stukken van het administratief dossier 

blijkt echter dat de aanvraag niet werd gedaan in functie van haar partner, maar wel in functie van haar 

schoonzus, van Deense nationaliteit. In dit geval is niet artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet van 

toepassing, maar wel artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet. 

 

Deze bepaling luidt: 

 

“Als andere familieleden van een burger van de Unie worden beschouwd : 

 

(…) 

 

2° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie;” 

 

Uit de omstandig gemotiveerde beslissing blijkt duidelijk waarom de gemachtigde van de minister van 

oordeel is dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij voldoet aan de voorwaarden van artikel 47/1, 

2° van de Vreemdelingenwet. De verzoekende partij gaat niet in op de aangegeven motivering en toont 

aldus op geen enkele wijze aan dat deze motieven niet correct zouden zijn. 
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Met haar betoog dat ten onrechte uitgaat van een aanvraag ingediend op grond van artikel 47/1, 1° van 

de Vreemdelingenwet toont de verzoekende partij niet aan dat de materiële motiveringsplicht en/of het 

zorgvuldigheidsbeginsel zouden zijn geschonden. 

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het Europese 

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: EVRM). 

 

Ter adstruering van haar middel zet zij uiteen wat volgt: 

 

“Artikel 8 EVRM: Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis.” 

 

Artikel 8, 2° EVRM beperkt de macht van de staat en stelt dat: "Geen inmenging van enig openbaar 

gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien in een 

democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, openbare veiligheid of het 

economisch welzijn van het land, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

 

Dit betekent dat inmenging gerechtvaardigd is en geen inbreuk maakt op artikel 8 1° EVRM in zover zij 

bij wet voorzien is in het belang van een aantal opgesomde oogmerken nodig in een democratische 

samenleving. 

 

In casu is evenwel niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8,2° EVRM. 

 

De rechten op eerbied voor het privaatleven zijn fundamenteel. Ze kunnen slechts worden aangetast 

met het oog op beperkend door de E.V.R.M. opgesomde doeleinden. Elke aantasting van deze rechten 

doet een vermoeden van ernstig nadeel rijzen. 

 

-RvS nr. 81.725, 8 juli 1999 http://www.raadvst-consetat.be (4 februari 2001); A.P.M. 1999 

(samenvatting), 128; 

 

De bedoeling van de verwerende partij ligt hierin verzoeker de erkenning van om het ven welk 

verblijfsrecht te weigeren. De wil om om het ven welk verblijfsrecht te weigeren aan de verzoekster 

vormt een inmenging in zijn privé/gezinsleven die niet verenigbaar is met art. 8.2 E.V.R.M. 

 

De handhaving van de bestreden beslissing zou een ernstig moeilijk te herstellen nadeel 

teweegbrengen dewelke een onevenredige schade zou toebrengen aan het gezinsleven. 

 

- RvS nr. 79.295, 16 maart 1999 http://www.raadvst-consetat.be (7 januari 2000); A.P.M. 1999 

(samenvatting), 64, Rev.dr.étr. 1999, 258, noot-;T.Vreemd.1998 

 

Voor zover, per impossibile, zou geoordeeld worden dat verzoekster zich niet kan beroepen op de 

bescherming van artikel 8 EVRM, schendt de bestreden beslissing alleszins de bescherming geboden 

aan de heer GULTEKIN. 

 

Ook hij is gerechtigd om op normale wijze hun gezinsleven te kunnen uitoefenen hier in België. 

 

Het middel is gegrond.” 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.” 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

http://www.raadvst-consetat.be/
http://www.raadvst-consetat.be/
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Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210 029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging  heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/ privé-leven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren. (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900) 

 

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 de bestreden beslissing.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat de verzoekende partij in de uiteenzetting van haar middel nergens 

refereert naar welk gezinsleven zij voor ogen heeft. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verzoekende partij een aanvraag tot verblijf heeft ingediend in 

functie van haar schoonzus van Deense nationaliteit. Aldus dient te worden nagegaan of dit eventueel 

een beschermenswaardig gezinsleven uitmaakt. 

 

In beginsel heeft de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking op het 

kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Banden met andere gezinsleden dan 

die van het kerngezin of familieleden 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 dat ‘de relaties tussen volwassenen niet 

noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 van het EVRM 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 de bestreden beslissing motiveert de gemachtigde van de minister onder meer: 

 

“Het gegeven dat betrokkene sedert december 2011 tot op heden op het adres van de 

referentiepersoon gedomicilieerd is, doet geen afbreuk aan de bovenstaande vaststellingen. Immers, 
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het louter gegeven dat betrokkene op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd is, heeft niet 

automatisch tot gevolg dat hij ook ten laste 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.” 

 

Hieruit blijkt dus dat de gemachtigde van de minister het gezinsleven met de referentiepersoon niet 

aanvaard als zijnde een beschermenswaardig gezinsleven.  

 

De verzoekende partij gaat op geen enkele wijze in op dit onderdeel van de motivering en toont aldus 

niet aan dat deze motivering niet correct zou zijn. De verzoekende partij toont geenszins aan dat er in 

casu sprake is van een zodanige mate van afhankelijkheid in de relatie met de referentiepersoon, dat 

deze de gebruikelijke banden, die tussen gezins- en familieleden bestaan, overstijgt.  

 

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

de referentiepersoon, maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat er sprake is van een gezins- of 

familieleven dat onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt, zodat ook niet aannemelijk 

wordt gemaakt dat er een belangenafweging diende plaats te hebben. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet concreet aannemelijk gemaakt. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf mei tweeduizend twintig door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


