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 nr. 245 120 van 30 november 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. COEL 

Kardinaal Mercierplein 8 

2800 MECHELEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 23 juli 2020 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 9 mei 2020tot weigering van de afgifte 

van een visum lang verblijf (type D). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 oktober 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. COEL verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, 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 

 

Op 18 december 2019 dient de verzoekster, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, samen 

met haar twee zussen een aanvraag in voor een visum type D (lang verblijf) met het oog op 

gezinshereniging met haar vader, die de Belgische nationaliteit heeft. 

 

Op 9 mei 2020 wordt deze visumaanvraag geweigerd. Dit is de huidige bestreden beslissing en zij is als 

volgt gemotiveerd:  
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“(…) 

Betrokkenen kunnen zich niet beroepen op de richtlijnen van artikel 40tervan de wet van 15/12/1980 

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

vreemdelingen. 

 

Overwegende dat Dienst Vreemdelingenzaken visumaanvragen ontving op naam van [M. L. M.] 

(…)1992, [M. M. M.], geboren op (…)1993, [M. A. M.], (…)/1994, allen van Pakistaanse nationaliteit, om 

hun vader [M. M. A.], geboren op (…)/1966, van Belgische nationaliteit, in België te vervoegen; 

 

Overwegende dat de visumaanvragers allen de leeftijd van 21 jaar bereikt heeft en dus aan dienen te 

tonen dat zij ten zijn van hun vader in België. 

 

Overwegende dat er loonfiches werden voorgelegd op naam van mijnheer [M. M. A.] en deze erop 

wijzen dat betrokkene effectief beschikt over voldoende inkomsten. 

 

Overwegende dat er tevens geldstortingen werden overgemaakt waaruit blijkt dat mijnheer effectief 

regelmatig geld overmaakt aan [L.] en soms ook aan [A.]. Overwegende echter dat er geen 

geldoverschrijvingen op naam van [M. M. M.] werden voorgelegd noch andere bewijzen om het 

effectieve karakter ten laste te bewijzen. 

 

Aangezien dit dus de enige vorm van bewijsstukken is, kan de administratie zich onmogelijk uitspreken 

over het feit of deze geldstortingen effectief een reële indicatie vormen van de afhankelijkheid, dan wel 

dat deze enkel uitgevoerd werden met het oog op het verkrijgen van het gevraagde visum; 

 

Overwegende immers dat er geen officiële documenten werd voorgelegd waaruit blijkt dat de drie 

aanvragers geen enkele bron van inkomsten hebben in Pakistan en voor hun overleven aangewezen 

zijn op de steun van hun vader. Als enige bewijsstukken worden verklaring op eer voorgelegd opgesteld 

door drie aanvragers. Op basis hiervan kan DVZ zich niet uitspreken of betrokkenen al dan niet genieten 

van andere vormen van inkomsten zoals lonen en uitkeringen of beschikken over eigendommen of 

gronden in het land van oorsprong. 

 

Bijgevolg is op onvoldoende wijze aangetoond dat betrokkenen ten laste zijn van hun vader in België. 

 

Bijgevolg worden de visumaanvragen geweigerd. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan de verzoekster wordt het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

2.2. De verzoekster heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), overeenkomstig 

artikel 39/81, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), tijdig in 

kennis gesteld van haar wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid, van de Vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 40ter iuncto artikel 42, § 1, 

tweede lid, van de Vreemdelingenwet, van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van artikel 12 van de Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens. 

 

Het eerste middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“Overwegende dat vertoogster dochter is met een Belgische onderdaan, de heer M. M. A. (…), 

nijveraar, van Belgische nationaliteit, binnen het kader waarvan zij op datum van 18 december 2020 

verzocht om gezinshereniging overeenkomstig artikel 40ter van de wet van 15 december 1980; 
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Overwegende dat vertoogster laat gelden dat het dossier volledig werd bevonden met inbegrip van de 

stukken en bewijzen aangaande de bestaansmiddelen van de Belg; 

 

Overwegende dat vertoogster recht heeft op basis van haar afstamming met een Belgische onderdaan 

zijnde haar vader van wie zij ten laste is te vragen te worden gemachtigd tot verblijf in het Rijk voor een 

periode van meer dan drie maanden; 

 

Overwegende dat artikel 40ter van de Wet van 15 december 1980 stelt dat: 

 

“(…)”  

 

Overwegende dat de referentiepersoon, zijnde de Belgische ouder een eigen zaak heeft en volgens de 

bestreden akte beschikking heeft over voldoende inkomsten om zijn dochters ten laste te nemen, en 

derhalve ook beschikking heeft reeds gedurende verschillende jaren over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen, in de zin van de Wet van 15 december 1980; 

 

Overwegende dat de bestreden beslissing vervolgens haar motivering beperkt als volgt: 

 

“(…)” 

 

Overwegende dat de verwerende partij zeer kort door de bocht gaat daar waar zij stelt dat de vader van 

vertoogster beschikt over voldoende inkomsten en regelmatige betalingen ten voordele van zijn 

kinderen in Pakistan bewijst om vervolgens te stellen dat mogelijks de betalingen werden verricht met 

het oog op het bekomen van aan visum; 

 

Verder wordt ook aangegeven dat er geen negatief bewijs van inkomen of eigendom wordt overgelegd; 

 

Dat het gemiddelde inkomen uit arbeid in Pakistan schommelt rond de €180,00 per maand en vertoger 

aantoont dat hij veel meer stort voor het onderhoud van zijn familie in Pakistan, zo blijkt uit het overzicht 

van storting dat dit bedrag soms zelfs rond de €2.000,00 per maand bedraagt, indien het zou gaan om 

een gesolliciteerd bedrag zou het eerder draaien rond het modale inkomen maar hier bewijst de vader 

van vertoogster de storing van om en bij een gemiddeld maandloon in België... en dit gedurende lange 

tijd, overzicht van december 2019 tot en met juli 2020 ten belope van €1 1.777,33 wat neerkomt op een 

gemiddelde van €1.472,12, wordt gevoegd in het stukkenbundel; 

 

De redenering van de behandelende ambtenaar is een niet gefundeerde gissing wat haar niet toekomt 

en waardoor Artikel 40ter wordt geschonden; 

 

Bovendien zijn er de verklaringen op eer, ook deze hebben zekere waarde die de Wet er aan hecht, 

indien de ambtenaar deze negeert of naast zich neerlegt schendt zij hier eveneens de Wet; 

 

De betalingen zijn er, ze zijn substantieel en voortdurend, zeker voldoende en ze kaderen binnen de 

toepassing van Artikel 40ter.; 

 

Het feit dat vertoogster ten laste is wordt naar genoegen van recht bewezen. 

 

Overwegende dat de verwerende partij totaal in de fout gaat en niet alleen de stukken maar ook hun 

bewijskracht schendt; 

 

Dat de betrokkene zich derhalve wel kan beroepen op de richtlijnen van artikel 40ter van de wet van 15 

december 1980 gewijzigd door de wet van 8 juli 2017, van kracht sedert 22 september 2011 ; 

 

Overwegende dat vertoogster dan ook in aanmerking komt conform artikel 40ter om te verblijven bij 

haar vader zodat toepassing moet worden gemaakt van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; 

 

Overwegende dat artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens stelt dat: 

 

“ Recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven 

Artikel 8 : 
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1. Eén ieder heeft recht op respect op zijn privéleven, 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 de 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 en de goede zeden of voor 

bescherming van de echte vrijheden van anderen. ” 

 

Overwegende dat in dezelfde zin artikel 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

stelt dat: 

 

“ Artikel 12 : 

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in 

zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. 

Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft één ieder recht op bescherming door de wet. ” 

 

Overwegende dat vertoogster het recht heeft om met haar vader van wie ze ten laste samen te leven; 

 

Overwegende dat dit recht wordt onderschreven door de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens in artikel 12 alsook, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens in haar artikel 8; 

 

Overwegende dat de beslissing werd genomen op basis van een subjectieve beoordeling bovendien in 

strijd met de inhoud van het dossier en met miskenning van de Rechten van vertoogster in toepassing 

van de Wet van 15 december 1980 zodat op deze grond de beslissing moet worden vernietigd waarover 

infra meer; 

 

Dat dit eerste middel ernstig is en de bestreden beslissing moet worden vernietigd;” 

 

3.1.1. Met betrekking tot artikel 12 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens wijst de 

Raad erop dat deze verklaring niet is ingevoerd in de Belgische wetgeving. Het is een 

beginselverklaring, aangenomen door een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties op 10 december 1948 (A/Res. 217 (III)). Een resolutie van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties is in beginsel juridisch niet bindend. De rechtstreekse schending ervan kan noch in 

haar geheel, noch wat betreft bepaalde artikelen, op ontvankelijke wijze worden aangevoerd (RvS 13 

maart 2002, nr. 104.622; RvS 7 januari 2003, nr. 126.922; RvS 4 mei 2005 nr. 144.115; RvS 8 maart 

2006, nr. 155.998). 

 

3.1.2. De verzoekster voert tevens de schending aan van artikel 42, § 1, tweede lid, van de 

Vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt:  

 

“Indien aan de voorwaarde van het toereikend karakter van de bestaansmiddelen bedoeld in de 

artikelen 40bis, § 4, tweede lid, en 40ter, § 2, tweede lid, 1°, niet is voldaan, dient de minister of zijn 

gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van 

zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien 

zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle 

bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen door de 

vreemdeling en door elke Belgische overheid.” 

 

In de bestreden beslissing wordt onder meer als volgt gemotiveerd:  

 

“Overwegende dat er loonfiches werden voorgelegd op naam van mijnheer M. M. A. (…) en deze erop 

wijzen dat betrokkene effectief beschikt over voldoende inkomsten.” 

 

In de bestreden beslissing wordt expliciet uiteengezet dat de vader van de verzoekster over voldoende 

inkomsten beschikt. De visumaanvraag van de verzoekster werd dan ook niet geweigerd omdat haar 

vader niet over toereikende inkomsten beschikt, maar wel omdat “op onvoldoende wijze (werd) 

aangetoond dat betrokkenen ten laste zijn van hun vader in België.” Nu de gemachtigde expliciet erkent 

dat de vader van de verzoekster over “voldoende inkomsten” beschikt, diende hij niet over te gaan tot de 

behoefteanalyse, zoals bepaald in artikel 42, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet. Hiertoe dient 

enkel te worden overgegaan “(i)ndien aan de voorwaarde van het toereikend karakter van de 
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bestaansmiddelen bedoeld in de artikelen 40bis, § 4, tweede lid, en 40ter, § 2, tweede lid, 1°, niet is 

voldaan”, wat in deze zaak niet het geval is. 

 

Een schending van artikel 42, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet kan in de voorliggende zaak 

dan niet worden vastgesteld.  

 

3.1.3. Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

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

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

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

burger van de Unie. 

§ 2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die 

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

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

Europese Unie : 

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

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 

2° (…); 

De familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg : 

1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt 

geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van 

het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het 

beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er 

wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële 

maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de 

overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat 

hij actief werk zoekt. 

Deze voorwaarde is niet van toepassing indien alleen zijn minderjarige familieleden bedoeld in artikel 

40bis, § 2, eerste lid, 3°, de Belg vergezellen of zich bij hem voegen. 

2° (…). 

3° (…). 

(…)” 

 

De bestreden beslissing is het resultaat van een verblijfsaanvraag ingediend door de verzoekster op 

grond van artikel 40ter, § 2, eerste lid, 1° iuncto artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet bepaalt 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 (...)"  

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat verzoeksters Belgische vader zijn recht van vrij verkeer in de 

Europese Unie heeft uitgeoefend door zich te vestigen in een andere lidstaat alvorens terug naar België 

te komen.  

 

Er is in dit geval dan ook sprake van een zuiver interne situatie, waarop het Unierecht niet van 

toepassing is. Een richtlijnconforme interpretatie van een nationale bepaling is hier dan ook niet aan de 

orde. Bij gebrek aan aanknoping met de bepalingen van het Unierecht dient de wettigheid van de 

bestreden beslissing enkel te worden getoetst aan de te dezen van toepassing zijnde Belgische 

bepalingen.  

 

Overeenkomst artikel 40ter, § 2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet is artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, 

van de Vreemdelingenwet tevens van toepassing op bloedverwanten in neerdalende lijn van een Belg 

die niet zijn recht op vrij verkeer binnen de lidstaten van de Europese Unie heeft uitgeoefend. Uit het 

administratief dossier blijkt dat de verzoekster ouder is dan 21 jaar. Om in aanmerking te komen voor 

gezinsherenging, dient zij derhalve het bewijs te leveren dat zij ten laste is van haar Belgische vader.  
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De Raad wijst erop dat de voorwaarde van het “ten laste zijn”, zoals voorzien in artikel 40ter iuncto 

artikel 40bis § 2, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet, concreet inhoudt dat het om een bestaande 

toestand in het land van herkomst 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, kan op 

wettige wijze wordt gesteld dat het gaat om een toestand die in het land van herkomst moet bestaan 

(RvS 29 mei 2018, nr. 241.649).  

 

Bijgevolg dient de verzoekster, overeenkomstig artikel 40ter, § 2, eerste lid, 1° iuncto artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet, aan te tonen dat zij in haar land van herkomst materieel en/of 

financieel afhankelijk was van haar Belgische vader, bij wie zij zich wil voegen.  

 

De noodzaak van financiële of materiële ondersteuning kan worden aangetoond met ieder passend 

middel. Bij gebrek aan een wettelijke bewijsregeling is het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarde 

van het “ten laste” zijn vrij. Deze vrije feitenvinding en -appreciatie impliceert dat de bevoegde 

administratieve overheid discretionair oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden 

levert. Hierop oefent de Raad enkel een marginale wettigheidstoetsing uit. 

 

De bewijslast inzake de voorwaarde van “ten laste zijn” ligt bij de aanvrager. Het kwam aldus enkel aan 

de verzoekster zelf toe om haar aanvraag met de nodige stukken te onderbouwen derwijze dat het 

bestuur met kennis van zaken kan beslissen of er aan bij de wet voorziene voorwaarden voor 

gezinshereniging is voldaan. Daarbij rust op de gemachtigde geenszins de taak om eventuele gebreken 

in de bewijsvoering te ondervangen en in de plaats van de verzoekster de vereiste stavingsstukken te 

verzamelen of op te vragen. 

 

In casu besluit de gemachtigde dat “op onvoldoende wijze (werd) aangetoond dat betrokkenen ten laste 

zijn van hun vader in België.”  

 

De verzoekster meent dat de gemachtigde te kort door de bocht gaat waar enerzijds wordt gemotiveerd 

dat haar vader over voldoende inkomsten beschikt en regelmatig betalingen aan zijn kinderen doet, en 

anderzijds wordt gemotiveerd dat de betalingen mogelijks werden verricht met het oog op het bekomen 

van een visum. Zij meent dat de gemachtigde ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen negatief bewijs 

van inkomen of eigendom werd voorgelegd. De verzoekster brengt hiertegen in dat het gemiddelde 

inkomen uit arbeid in Pakistan ongeveer 180 euro per maand bedraagt en dat haar vader veel meer 

stort voor het onderhoud van de familie in Pakistan, soms zelfs rond de 2.000 euro per maand. De 

verzoekster benadrukt dat de betalingen er zijn en dat ze substantieel, voortdurend en voldoende zijn 

om te kaderen binnen de toepassing van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. De verzoekster 

betoogt dat de gemachtigde een niet gefundeerde gissing maakt, wat hem niet toekomt en waardoor 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet wordt geschonden.  

 

De verzoekster viseert met haar betoog de volgende passage uit de bestreden beslissing:  

 

“Overwegende dat er tevens geldstortingen werden overgemaakt waaruit blijkt dat mijnheer effectief 

regelmatig geld overmaakt aan [L.] en soms ook aan [A.]. Overwegende echter dat er geen 

geldoverschrijvingen op naam van [M. M. M.] werden voorgelegd noch andere bewijzen om het 

effectieve karakter ten laste te bewijzen. 

 

Aangezien dit dus de enige vorm van bewijsstukken is, kan de administratie zich onmogelijk uitspreken 

over het feit of deze geldstortingen effectief een reële indicatie vormen van de afhankelijkheid, dan wel 

dat deze enkel uitgevoerd werden met het oog op het verkrijgen van het gevraagde visum; 

 

Overwegende immers dat er geen officiële documenten werd voorgelegd waaruit blijkt dat de drie 

aanvragers geen enkele bron van inkomsten hebben in Pakistan en voor hun overleven aangewezen 

zijn op de steun van hun vader. Als enige bewijsstukken worden verklaring op eer voorgelegd opgesteld 

door drie aanvragers. Op basis hiervan kan DVZ zich niet uitspreken of betrokkenen al dan niet genieten 

van andere vormen van inkomsten zoals lonen en uitkeringen of beschikken over eigendommen of 

gronden in het land van oorsprong.” 

 

Vooreerst dient te worden opgemerkt de vaststelling dat “er geen geldoverschrijvingen op naam van [M. 

M. M.] werden voorgelegd” overeenstemt met de stukken van het administratief dossier. Er werden dus 

enkel geldstortingen op naam van verzoeksters zussen voorgelegd.  
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Nog daargelaten de vraag of met de geldstortingen ten aanzien van haar zussen rekening moet worden 

gehouden bij de beoordeling of de verzoekster zelf ten laste is van haar vader, wordt erop gewezen dat 

een financiële ondersteuning van een Belg aan een familielid in het land van herkomst, nog niet per se 

inhoudt dat de overgemaakte geldelijke middelen voor dat familielid werkelijk noodzakelijk zijn om te 

kunnen voorzien in de basisbehoeften van het levensonderhoud.  Zo kan ook uit welwillendheid aan een 

familielid, dat in diens land van herkomst wel zelf over de financiële middelen beschikt om te voorzien in 

zijn basisbehoeften, geldelijke giften worden overgemaakt voor andere en niet strikt noodzakelijke 

uitgaven. De afhankelijkheid van de Belg moet met name gaan om een reële situatie waarbij het 

familielid werkelijk afhankelijk is van de (financiële) ondersteuning van de Belg om in het land van 

herkomst te kunnen voldoen aan de elementaire kosten voor het levensonderhoud. Het derdelands 

familielid moet zich met andere woorden in een staat van behoeftigheid bevinden in het land van 

herkomst en de Belg moet ook de persoon zijn die daadwerkelijk instaat voor de financiële en/of 

materiële middelen om de behoeften van het familielid te lenigen. Van de verzoekster kon dan ook wel 

degelijk worden verwacht dat zij aantoont dat zij daadwerkelijk op de geldsommen van haar vader 

aangewezen was om in haar levensonderhoud te voorzien. 

 

De bovenstaande beoordeling van de gemachtigde komt de Raad dan ook niet onredelijk voor en gelet 

op de discretionaire bevoegdheid waarover de gemachtigde beschikt om te oordelen of er voldaan aan 

de door de wet bepaalde voorwaarde dat de verzoekster “ten laste” is van haar Belgische vader, kan zij 

ook niet als onwettig worden aangemerkt. 

 

De verzoekster benadrukt dat de geldstortingen van haar vader het gemiddelde inkomen uit Pakistan 

overstijgen en de stortingen gedurende een lange tijd plaatsvonden, zijnde van december 2019 tot en 

met juli 2020 voor een bedrag van 11.777,33 euro in totaal. De verzoekster geeft mee dat indien het zou 

gaan om een gesolliciteerd bedrag haar vader eerder een bedrag rond het modale inkomen in Pakistan 

zou hebben overgemaakt.  

 

In haar betoog gaat de verzoekster er wederom aan voorbij dat er geen geldstortingen op haar naam 

werden voorgelegd, maar enkel aan haar zussen – motief dat door de verzoekster onbesproken wordt 

gelaten – en zij hoe dan ook dient aan te tonen dat zij werkelijk afhankelijk is van de geldstortingen van 

haar vader om in haar basisbehoeften te voorzien en het niet gaat om geldelijke giften die niet strikt 

noodzakelijk zijn.  

 

De verzoekster voert aan dat de verklaringen op eer ook een zekere waarde hebben die de wet eraan 

hecht en indien de ambtenaar deze negeert of naast zich neerlegt ook de wet wordt geschonden. 

Vooreerst duidt de verzoekster niet in concreto aan welke ‘wet’ de gemachtigde zou schenden. De 

verzoekster betwist voorts niet dat zij “geen officiële documenten” heeft voorgelegd waaruit blijkt dat zij 

geen enkele bron van inkomsten heeft in Pakistan. De verzoekster betwist evenmin dat zij enkel een 

verklaring op eer, opgesteld door zichzelf, heeft voorgelegd. Uit de stukken van het administratief 

dossier blijkt dat de verzoekster inderdaad een verklaring op eer heeft voorgelegd waarin zij verklaart 

dat haar vader instaat voor haar levensonderhoud. Het voorgelegde attest vermeldt uitdrukkelijk dat het 

werd opgesteld op basis van de verklaring van de verzoekster en dat het niet om een officieel document 

gaat, maar om een verklaring op eer (affidavit). Het gegeven dat een overheid, zoals in casu, louter 

bevestigt dat de verzoekster deze of gene gezworen verklaringen heeft afgelegd, impliceert niet dat 

deze overheid heeft bevestigd dat de verklaringen feitelijk correct zijn. De Raad acht het niet kennelijk 

onredelijk om deze loutere verklaring op eer, zonder dat deze door enig ander bewijsmiddel wordt 

ondersteund, niet als afdoende bewijs te aanvaarden van een situatie van behoeftigheid en 

afhankelijkheid van de Belgische referentiepersoon. De verzoekster maakt derhalve niet aannemelijk dat 

de gemachtigde op kennelijk onredelijke of onwettige wijze oordeelde dat “(o)p basis hiervan (…) DVZ 

zich niet (kan) uitspreken of betrokkenen al dan niet genieten van andere vormen van inkomsten zoals 

lonen en uitkeringen of beschikken over eigendommen of gronden in het land van oorsprong.” 

 

Gelet op het voorgaande maakt de verzoekster niet aannemelijk dat de gemachtigde ten onrechte heeft 

geoordeeld dat de verzoekster onvoldoende heeft bewezen dat zij in het land van herkomst ten laste is 

van haar Belgische vader. De verzoekster toont dan ook niet aan dat de gemachtigde de voorgelegde 

verblijfsaanvraag op basis van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet niet correct heeft beoordeeld of 

dat hij het in artikel 40ter, § 2 eerste lid, 1°, iuncto artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, van deze wet 

voorziene begrip “ten laste” niet correct zou hebben geïnterpreteerd.  

 

Een schending van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  
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3.1.4. 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 de 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.” 

 

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. 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven', noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven, is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke 

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). 

 

De verzoekster verwijst naar haar familieleven met haar vader, van wie zij naar eigen zeggen ten laste 

is.  

 

Het EHRM beperkt het begrip “gezinsleven” in beginsel tot het kerngezin en gaat na of er een voldoende 

nauwe banden tussen de gezinsleden kunnen worden vastgesteld. Daar waar de gezinsband tussen 

partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen, wordt verondersteld, ligt het anders in de 

relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest Mokrani (EHRM 15 oktober 2003, nr. 

52206/99, Mokrani v. Frankrijk, par. 33) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en 

meerderjarige kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la 

Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres 

que les liens affectifs normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het 

Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid 

die anders zijn dan de gewone affectieve banden). Het EHRM oordeelde dat het gegeven dat een 

meerderjarig kind samenwoont met een ouder, geen voldoende graad van afhankelijkheid vormt om op 

zich reeds te resulteren in het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven (zie EHRM 12 januari 

2010, nr. 47486/06, A.W. Khan v. Verenigd Koninkrijk, par. 32). Bij de beoordeling of er al dan niet een 

gezinsleven bestaat, moet rekening worden gehouden met alle indicaties die een verzoekende partij 

dienaangaande aanbrengt, zoals bv. het samenwonen, de financiële afhankelijkheid van het 

meerderjarig kind ten aanzien van zijn ouder, de afhankelijkheid van de ouder ten aanzien van het 

meerderjarig kind en de reële banden tussen ouder en kind. Van een beschermd gezinsleven tussen 

meerderjarige kinderen en hun ouders kan bijgevolg slechts gesproken worden indien er bovenop de 

afstammingsband een bijzondere vorm van afhankelijkheid bestaat, die verder reikt dan de normale 

affectieve banden.  

 

Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde erkent dat de vader van de 

verzoekster haar “effectief regelmatig geld overmaakt”. De gemachtigde oordeelt evenwel ook dat “op 

onvoldoende wijze (werd) aangetoond dat betrokkenen ten laste zijn van hun vader in België.” Uit wat 

hoger onder punt 3.1.3. werd uiteengezet, blijkt dat de verzoekster er niet in slaagt om deze vaststelling 

te ontkrachten. De verzoekster brengt ook in het voorliggende verzoekschrift geen concrete elementen 

naar voor waaruit de hierboven besproken bijkomende banden van afhankelijkheid zouden kunnen 

blijken. De enkele overtuiging van de verzoekster dat zij wel degelijk ten laste is van haar vader, volstaat 

hiertoe uiteraard niet.  
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De verzoekster maakt bijgevolg niet concreet aannemelijk dat de banden met haar Belgische vader 

onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM vallen, zodat een schending van deze bepaling niet 

wordt aangetoond.  

 

3.1.5. Het eerste middel is, in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3.2. In een tweede middel voert de verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

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

van 29 juli 1991), van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel.  

 

Het tweede middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“1. Eerste onderdeel: Schending van de draagkrachtige motivering 

 

Overwegende dat de Dienst Vreemdelingenzaken zijn beslissingen met redenen moet omkleden; 

 

Overwegende dat het bekomen van een visum een gunst is en geen recht maar dat de weigering van 

afgifte van een visum wel dient op afdoende wijze te worden gemotiveerd; 

 

Overwegende dat uwe Raad duidelijk zal vaststellen dat vertoogster, dochter van een Belg, wel degelijk 

in aanmerking komt om een visum te bekomen binnen het kader van artikel 40ter van de Wet van 15 

december 1980 en samen te wonen met haar vader in het Rijk en dat de weigering dit recht toe te 

kennen op afdoende wijze moet worden gemotiveerd; 

 

Overwegende dat zoals supra aangetoond vertoogster aanwijst dat zij beschikking heeft over alle 

documenten nodig om haar aanvraag gezinshereniging in regel te stellen en dat deze ook werden 

medegedeeld; 

 

Dat de vader aantoont te beschikken over voldoende inkomsten en zijn dochter in Pakistan onderhoud 

middels maandelijkse geldsommen die het gemiddeld inkomen in Pakistan in ruime mate overstijgt, 

bovendien een gemiddeld maandinkomen in België benadert, wat niet eens betwist wordt, zich 

bovendien bevindt in het administratief dossier; 

 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken ten onrechte fantaseert dat deze betalingen zouden dienen louter 

om een visumaanvraag te solliciteren en bovendien een paar voorwaarden bij verzint die niet in de Wet 

werden ingeschreven en ook niet werden gevraagd wanneer het dossier in Pakistan volledig werd 

bevonden als daar zijn het niet hebben van inkomsten uit arbeid of onroerende goederen of uitkeringen; 

 

Dat er geen sprake is dat deze stukken werden opgesteld pour les besoins de la cause of in functie van 

het aangeven van de betrokkene zelf, wel integendeel, deze stukken werden opgesteld kloppen en 

betreffen de stukken die de wet vereist om een objectief oordeel te vellen; 

 

Overwegende dat zoals supra aangegeven de beslissing werd genomen met schending van artikel 42, 

§1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, derhalve conform de vaste rechtspraak van uwe 

Raad de beslissing niet gesteund is op een zorgvuldig onderzoek naar alle aspecten van de zaak, 

minstens op een onvolledig dossier daar waar stukken objectief buiten beschouwing worden gelaten 

zodat de beslissing deugdelijke en materiële grondslag mist waardoor de materiële motiveringsplicht 

werd geschonden in het licht van artikel 42, §1 voornoemd; 

 

Dat dit handelen zoals supra aangegeven van de verwerende partij in strijd is met de verdragsrechtelijke 

regels en de letter van de wet maar ook als weinig zorgvuldig laat staan redelijk moet worden 

aangemerkt; 

 

Dat ten minste op deze basis de bestreden beslissing intern tegenstrijdig werd gemotiveerd; 

Overwegende dat vaststaat dat de vader van vertoogster beschikking heeft over voldoende inkomsten; 

 

Overwegende dat minstens in de besluitvorming de verwerende partij zich heeft laten leiden door een 

samengesteld dossier dat dermate mank werd opgemaakt voor beoordeling door het weglaten van 

stukken die op objectieve wijze de inkomsten van de vader van verzoekster aantonen; 
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Dat het dan ook past ten minste op deze grond de bestreden beslissing te vernietigen opdat de 

betrokken administratie na inoverwegingname van alle nodige stukken een nieuwe beslissing zou 

kunnen nemen desgevallend a contrario met de bestreden beslissing; 

 

Overwegende dat de motivering dan ook niet draagkrachtig is en op deze grond de vernietiging van de 

akte zich opdringt; 

 

2. Tweede onderdeel: de beslissing is gemotiveerd in strijd met de inhoud van het dossier en getuigt van 

onzorgvuldigheid minstens onredelijkheid 

 

Overwegende dat supra werd aangetoond dat de beslissing aangetast is door verregaande subjectiviteit 

en onzorgvuldigheid en derhalve in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel minstens in strijd met het 

redelijkheidsbeginsel; 

 

Overwegende dat bovendien de motivering niet correct is zoals supra ten volle werd aangetoond; 

 

Overwegende dat vertoogster in aanmerking komt voor gezinshereniging binnen het kader van 

afstamming van een Belg van wie ze ten laste is en vraagt deze gezinshereniging met haar vader die 

beschikking heeft over alle middelen om te vermijden dat vertoogster in de sociale zekerheid zou 

belanden; 

 

Overwegende dat vertoogster eenvoudigweg wenst te worden toegelaten te verblijven in het Rijk bij 

haar Belgische echtgenoot en hiertoe het recht heeft wat haar wordt ontzegd door de verwerende partij; 

 

Overwegende dat vertoogster dan ook het recht heeft op objectieve wijze haar dossier te zien 

behandeld en het recht heeft te worden toegelaten tot verblijf in het Rijk; 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook moet worden vernietigd;” 

 

3.2.1. Waar de verzoekster in de uiteenzetting van het tweede middel opnieuw gewag maakt van een 

schending van artikel 42, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, kan worden verwezen naar wat 

hierover hoger onder punt 3.1.2. werd uiteengezet.  

 

3.2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid ertoe in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde 

liggen en dit op afdoende wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering 

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

draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62, §2, van de Vreemdelingenwet. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan, of de overheid is uitgegaan van 

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de 

perken van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken 

zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 

30 oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

Een eenvoudige lezing van de bestreden akte volstaat om vast te stellen dat op duidelijke wijze de 

feitelijke en juridische overwegingen worden vermeld die aan de basis liggen van de genomen 

beslissing. Zo wordt verwezen naar de toepassing van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Tevens 

bevat deze beslissing een motivering in feite, met name dat de verzoekster dient te bewijzen dat zij ten 

laste van haar vader is, waarna wordt ingegaan op de door de verzoekster voorgelegde documenten en 

wordt toegelicht waarom deze documenten daartoe niet volstaan.  

 

Aldus verschaft de inhoud van de bestreden beslissing de verzoekster voldoende inzicht om met kennis 

van zaken haar rechtsmiddelen aan te wenden. Uit het door de verzoekster neergelegde verzoekschrift 

blijkt trouwens dat zij zowel de feitelijke als de juridische overwegingen, die aan de basis liggen van de 

bestreden beslissing, kent, zodat het doel, dat met het bestaan van de formele motiveringsplicht beoogd 

wordt, is bereikt.  
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Een schending van de formele motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of 

van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

3.2.3. Waar de verzoekster inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert zij 

in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel 

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.  

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling 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 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. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Ook het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

De verzoekster benadrukt nogmaals dat haar vader over voldoende bestaansmiddelen beschikt ten 

einde te vermijden dat zij ten laste van de sociale zekerheid valt. Dit is echter niet relevant. De 

visumaanvraag van de verzoekster werd niet geweigerd omdat haar vader niet over voldoende 

bestaansmiddelen zou beschikken, maar wel omdat zij niet voldoende heeft aangetoond dat zij ten laste 

van haar vader is. In de bestreden beslissing wordt zelfs expliciet erkend dat de voorgelegde loonfiches 

van haar vader erop wijzen dat hij “effectief beschikt over voldoende inkomsten”.  

 

Daarnaast benadrukt de verzoekster nog dat haar vader haar onderhield via maandelijkse geldsommen 

die het gemiddeld inkomen in Pakistan in ruime mate overstijgen.  

 

De verzoekster betwist evenwel niet dat geen geldstortingen op haar naam werden voorgelegd, maar 

enkel die van haar zussen. Wat er ook van zij, een financiële ondersteuning van een Belg aan een 

familielid in het land van herkomst heeft, zoals reeds supra werd gesteld, niet noodzakelijk betrekking op 

het verstrekken van de nodige financiële middelen opdat dat familielid in het land van herkomst zou 

kunnen voorzien in diens basisbehoeften. Het is dan ook niet kennelijk onredelijk dat van de verzoekster 

wordt verwacht dat zij aantoont dat zij wel degelijk op de geldsommen van haar vader aangewezen was 

om in haar levensonderhoud te voorzien.  

 

De verzoekster voert aan dat er in de bestreden beslissing extra voorwaarden worden verzonnen die 

niet in de wet werden ingeschreven en waarnaar ook niet werd gevraagd toen haar dossier in Pakistan 

volledig werd bevonden. Zo wordt in de bestreden beslissing vastgesteld dat zij niet heeft aangetoond 

geen inkomsten uit arbeid, onroerende goederen of uitkeringen te hebben.  

 

Het weze herhaald dat de verzoekster overeenkomstig artikel 40ter, §2, eerste lid, 1° iuncto 40bis, § 2, 

eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet dient aan te tonen dat zij ‘ten laste’ van haar vader is, hetgeen 

inhoudt dat de verzoekster naast een financiële (en/of materiële) ondersteuning door haar vader tevens  

moet aantonen dat zij zonder deze ondersteuning niet kan voorzien in de elementaire kosten van het 

levensonderhoud. De verzoekster kan dan ook niet worden gevolgd waar zij meent dat de gemachtigde 

voorwaarden aan de wet toevoegt.  

 

Uit wat voorafgaat blijkt dat de verzoekster niet aantoont dat de gemachtigde de voorgelegde 

verblijfsaanvraag op basis van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet niet correct heeft beoordeeld of 

dat hij het in artikel 40ter, § 2 eerste lid, 1° iuncto artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, van deze wet 

voorziene begrip “ten laste” niet correct zou hebben geïnterpreteerd.  
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Er werd niet aannemelijk gemaakt dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze werd 

genomen, of dat met bepaalde elementen in het dossier ten onrechte geen rekening werd gehouden. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht of van het 

redelijkheidsbeginsel is niet aangetoond. 

 

3.2.4. Het tweede middel is, in de mate waarin het ontvankelijk 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 dertig november tweeduizend twintig door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


