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 nr. 274 183 van 16 juni 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 15 februari 2022 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 10 januari 2022 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 17 februari 2022 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 1 april 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en haar advocaat K. BORMANS en van attaché F. VAN 

DIJCK, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 12 juli 2021 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, in functie van haar Belgische vader. 

 

1.2. Op 10 januari 2022 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

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

verlaten. Dit is de bestreden beslissing. 

2. Over de rechtspleging 
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De verzoekende partij heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. Overeenkomstig 

artikel 39/81, zevende 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), “doet de 

Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en 

van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60”. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel, zoals uiteengezet in haar synthesememorie, voert de verzoekende partij de 

schending aan van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name de formele en de materiële 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel, van de artikelen 40bis en 62 

van de Vreemdelingenwet en 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). 

 

De verzoekende partij licht haar enig middel toe als volgt: 

 

“Dat in casu de motivering ontoereikend en onvoldoende nauwkeurig is;  

 

Dat de bestreden beslissing onvoldoende de feitelijke en juridische overwegingen weergeeft waaraan zij 

ten grondslag ligt;  

 

Dat verzoeker de schending van de motiveringsplicht inroept in samenhang met de zorgvuldigheidsplicht.  

 

Dat deze beginselen worden geschonden in samenhang met artikel 40bis van de Vreemdelingenwet nu 

de bestreden beslissing besluit dat verzoeker niet afdoende heeft aangetoond onvermogend te zijn en dat 

er niet automatisch kan aangenomen worden dat, gezien er geld aan verzoeker werd overgemaakt, hij op 

dit geld aangewezen was om in zijn basisbehoeften te voorzien in het land van herkomst.  

 

Bovendien neemt men verzoeker kwalijk dat hij sedert zijn aanvraag gezinshereniging aan de slag is 

gegaan in de zaak van zijn vader en dit terwijl het afgeleverde Al in het kader van deze aanvraag 

gezinshereniging juist de mogelijkheid geeft om arbeid te verrichten.  

 

Het is volgens de DVZ aldus beter om tijdens een aanvraag gezinshereniging op de lauweren te rusten 

en te blijven teren op de goodwill van anderen, terwijl men het recht heeft om te werken. Dit is klinkklare 

onzin en gaat in tegen de wil van de wetgever en zelfs tegen het doel dat de DVZ zelf voor ogen heeft.  

 

Het volstaat aldus klaarblijkelijk niet om financieel afhankelijk te zijn van diegene waarmee men zich 

herenigd vóór de datum van de aanvraag. Men moet er ook nog van afhankelijk blijven ten tijde van de 

aanvraag, dus nog eens minimaal 6 maanden extra. Dit druist in tegen iedere logica.” 

 

3.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht 

heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van 

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

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de 

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het 

begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, 

RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 

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

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan zij is 

genomen. In casu verwijst de bestreden beslissing naar de artikelen 40bis, §2, eerste lid, 3° en 40ter, §2, 

eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en naar het feit dat de verzoekende partij niet voldoet 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. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de 

verzoekende partij opnieuw gezinshereniging aanvraagt in functie van haar Belgische vader. Er wordt 

gemotiveerd als volgt: “Er werden reeds eerder aanvragen gezinhereniging ingediend, nl. op 25.09.2017, 

afgesloten met een weigering (Bijlage 20 zonder bevel) op 22.03.2018; op 30.04.2018, afgesloten met 

een weigering (Bijlage 20 zonder bevel) op 26.10.2018; op 10.06.2020, afgesloten met een weigering 
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(bijlage 20 zonder bevel) op 9.11.2020 en op 16 12.2020 met een weigering (bijlage 20 zonder bevel) op 

09.06.2021. Telkens werd het onvermogen onvoldoende bewezen.  

Ter staving van de afhankelijkheidsrelatie werden voornamelijk dezelfde documenten voorgelegd als in 

het kader van de vorige aanvraag dd. 16.12.2020 (zij werden wel geactualiseerd), dus kan dienstig 

verwezen worden naar de vorige weigering dd. op 09.06.2021 (bijlage 20 zonder bevel)  

Betrokkene legt de volgende nieuwe stukken neer als bewijs dat hij ten laste is van zijn Belgische vader: 

Attesten van onvermogen: op naam van betrokkene in het verleden: 

• Attest afgeleverd door het Kadaster directoraat - Republiek Turkije - Aksaray op 10.08.2021 naar 

aanleiding van verzoekschrift - onderzoek Kadaster Informatiesysteem. 

• Attest afgeleverd door de Directie van de belastingdienst van de gemeente Aksaray op 3.08.2021 

• Onderwijs certificaat afgeleverd door het Ministerie van onderwijs - Turkije op 26.08.2021 op naam van 

betrokkene. 

Al deze attesten werden opgemaakt na de aanvraag gezinshereniging Gezien betrokkene in België 

verblijft, kan hij in het land van herkomst onmogelijk een inkomen verwerven. Hierdoor wordt het meest 

recente attest inzake het niet beschikken over een inkomen in het herkomstland, niet weerhouden. 

Bewijzen overschrijvingen van de referentiepersoon aan betrokkene 

• Kopie Western Union stortingen door vader aan zoon voor de periode van 2013 tot 2017 

Inkomsten/bestaansmiddelen van betrokkenes vader D.A. (…) (RR (…)): 

• Bezoldigingsfiche op naam van D.A. (…) voor de periode 1 011.2020 tot 31.08.2021 

• Tussentijds - balans per 30 06.2021 (…) 

• Fiche 281.20 (Bezoldiging van bedrijfsleiders) inkomsten 2020 Elite Slagerij BVBA 

• Attest geen financiële steun OCMW Beringen op naam van betrokkenen dd. 20.09.2021 

• Verklaring van lidmaatschap De Voorzorg voor ganse gezin. 

• Geregistreerd Huurcontract Acacialaan 9 3583 (Paal) Beringen 

Gezien betrokkene opnieuw met afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn, er 

onvoldoende werd aangetoond dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van 

herkomst of origine tot op het moment van de aanvraag financieel en/of materieel ten laste was van de 

referentiepersoon, blijkt uit het geheel van de beschikbare gegevens niet afdoende dat er reeds van in het 

land van herkomst of origine (en tot op heden) een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en 

de referentiepersoon Uit geen enkel van de voorgelegde stukken kan besloten worden dat betrokkene 

afhankelijk was van zijn vader om in zijn basisbehoeften te voorzien. 

Volgens de gegevens beschikbaar in het administratief dossier blijkt bovendien dat betrokkene tot op 

heden tewerkgesteld is, hij verwerft dus zelf inkomsten (ook al werkt hij bij zijn vader). (Heden bij (…) 

Overeenkomst van 12.08.2021 tot 12.02.2022). De vaststelling dat betrokkene zelf inkomsten weet te 

verwerven, valt niet te rijmen met de voorgehouden bewering ten laste te zijn. Dit werd ook naar aanleiding 

van de vorige aanvraag al opgemerkt.  

Uit de gegevens van het Rijksregister blijkt ook nog dat de referentiepersoon sedert 12.07.2021 opnieuw 

bij zijn vader is gaan wonen, wat niet het geval was ten tijde van de vorige aanvraag. Betrokkene was dus 

al in staat om zelfstandig te wonen, wat een extra indicatie is voor de inschatting dat hij inderdaad niet ten 

laste van de referentiepersoon is.  

De afhankelijkheidsrelatie is dus allerminst van dien aard dat betrokkene er verblijfsrecht kan aan 

ontlenen. De voorwaarden van art. 40ter, §1 eerste lid, 1° en art. 40bis, §2, eerste lid, 3° van de wet van 

15.12.1980 zijn niet voldaan.  

Geen van de andere voorgelegde documenten doet afbreuk aan deze vaststelling. Gezien de 

afhankelijkheidsrelatie niet afdoende is aangetoond voldoet betrokkene niet aan de gestelde voorwaarden 

van artikel 40bis, §2 eerste lid, 3° van de wet van 15.12.1980.  

Het recht op verblijf wordt dan ook geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken.  

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst de aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden van 

de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, wordt 

de aanvraag van verblijf geweigerd. De andere voorwaarden werden niet volledig onderzocht. Deze 

beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe aanvraag 

van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij 

nodig acht. De DVZ raadt ten stelligste af een nieuwe aanvraag in te dienen zonder dat aan 

bovenvermelde inhoudelijke bezwaren is verholpen. Herhaalde aanvragen zoals tot op heden zijn 

gebeurd, betreffen eigenlijk misbruik van procedure., Indien betrokkene wel degelijk binnen de 

voorwaarden zou vallen, had hij dat al lang kunnen aantonen en het verblijfsrecht bekomen.” 

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt de voormelde motivering haar niet in staat stelt te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht.   
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Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.   

  

Een schending van de formele motiveringsplicht, die voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 en uit artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet, wordt niet aangetoond.  

  

3.3. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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).  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de 

ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen 

komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn 

die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de uitoefening van 

haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan 

slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden 

te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 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). 

  

3.4. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en 

van het redelijkheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van de in casu toepasselijke wetgeving, met 

name artikel 40bis juncto artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op grond van artikel 40ter, eerste lid juncto artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet 

worden beschouwd als familielid van een Belg:  

 

“(…) de bloedverwanten in neergaande lijn (…)beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen 

laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen,(…)”  

 

3.5. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij een aanvraag voor een verblijfskaart als 

familielid van een Belg indiende, met name de aanvraag tot gezinshereniging in functie van haar vader, 

een Belgische onderdaan. Aangezien de verzoekende partij ouder is dan 21 jaar, zal zij, om aan de door 

de wet gestelde vereisten te voldoen, het bewijs moeten leveren dat zij ten laste is van de ascendent in 

functie van wie zij het verblijfsrecht vraagt, in casu haar Belgische vader. 

 

De Raad benadrukt verder dat wat betreft de voorwaarde inzake het ‘ten laste’ zijn van de 

referentiepersoon zoals bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet, er geen 

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

is. Deze vrije feitenvinding en -appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid 

discretionair oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden levert. Hierop oefent de 

Raad een marginale wettigheidstoetsing uit. 

 

3.6. In casu besloot de verwerende partij in de bestreden beslissing dat de verzoekende partij niet voldoet 

aan de verblijfsvoorwaarden en aldus het verblijfsrecht als familielid van een Belg niet kan genieten. 
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3.7. De verzoekende partij betoogt in haar synthesememorie dat de door haar ingeroepen bepaling en 

beginselen geschonden zijn nu de bestreden beslissing besluit dat zij niet afdoende heeft aangetoond 

onvermogend te zijn en er niet automatisch kan aangenomen worden dat, gezien er geld aan haar werd 

overgemaakt, zij op dit geld aangewezen was om in haar basisbehoeften te voorzien in het land van 

herkomst.  

 

Door het enkel herhalen van de motieven van de bestreden beslissing, toont de verzoekende partij 

geenszins aan op welke concrete wijze deze motieven van de bestreden beslissing foutief, onzorgvuldig, 

kennelijk onredelijk of in strijd met artikel 40bis van de Vreemdelingenwet zijn.  

 

Zij maakt een schending van de door haar geschonden geachte beginselen en bepaling dan ook niet 

aannemelijk. 

 

Bovendien, volstaat het motief dat zij op het ogenblik van de bestreden beslissing zelf inkomsten weet te 

verwerven, wat niet te rijmen valt met de voorgehouden bewering ten laste te zijn – motief dat zoals blijkt 

uit punt 3.8. niet wordt weerlegd, noch ontkracht – om de bestreden beslissing te schragen. De kritiek op 

het motief dat zij niet afdoende heeft aangetoond onvermogend te zijn en er niet automatisch kan 

aangenomen worden dat, gezien er geld aan haar werd overgemaakt, zij op dit geld aangewezen was om 

in haar basisbehoeften te voorzien in het land van herkomst, is dan ook gericht is tegen een overtollig 

motief en kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

3.8. Voorts betoogt de verzoekende partij in haar synthesememorie dat het haar kwalijk wordt genomen 

dat zij sedert haar aanvraag gezinshereniging aan de slag is in de zaak van haar vader en dit terwijl het 

afgeleverde A.I. in het kader van deze aanvraag juist de mogelijkheid geeft om arbeid te verrichten, dat 

het volgens de verwerende partij aldus beter is om tijdens de aanvraag gezinshereniging op de lauweren 

te rusten en te blijven teren op de goodwill van anderen, terwijl men het recht heeft om te werken, dat dit 

klinkklare onzin is en ingaat tegen de wil van de wetgever en zelfs tegen het doel dat de verwerende partij 

zelf voor ogen heeft, dat het aldus klaarblijkelijk niet volstaat om financieel afhankelijk te zijn van diegene 

waarmee men zich herenigt voor de datum van de aanvraag, doch dat men er ook nog afhankelijk van 

moet blijven ten tijde van de aanvraag en dus nog eens minimaal zes maanden extra, dat dit indruist tegen 

elke logica.  

 

In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat de verzoekende partij volgens de gegevens beschikbaar 

in het administratief dossier tot op het ogenblik van de bestreden beslissing tewerkgesteld is en dus zelf 

inkomsten verwerft en deze vaststelling niet te rijmen valt met de voorgehouden bewering ten laste te zijn.  

 

De Raad stelt vast dat de redactie van artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° juncto artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet niet uitsluit dat de verzoekende partij moet aantonen ook gedurende de periode dat 

haar aanvraag nog loopt, ten laste te zijn van haar vader. Er is immers in artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° 

van de Vreemdelingenwet sprake van bloedverwanten in neerdalende lijn “die te hunnen laste zijn”. Deze 

vaststelling dringt zich des te meer op aangezien artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, dat te dezen 

van toepassing is omdat de verzoekende partij de volwassen zoon is van een Belgische onderdaan, 

duidelijk en uitvoerig gewag maakt van de verplichting voor de Belgische onderdaan om te beschikken 

over voldoende bestaansmiddelen om de descendent, zijnde de in artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet bedoelde vreemdeling, te zijnen laste te nemen. Nergens kan worden gelezen dat 

deze verplichting om te beschikken over voldoende bestaansmiddelen uitsluitend zou slaan op het ten 

laste nemen van de descendent in het land van oorsprong.  

 

De verzoekende partij betwist niet dat zij een eigen inkomen heeft.  

 

De Raad acht het geenszins foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk, noch meent hij, gelet op wat 

voorafgaat, dat het indruist tegen elke logica of ingaat tegen de wil van de wetgever, dat de verwerende 

partij in het kader van een aanvraag van een descendent van een Belgische onderdaan oordeelt dat het 

bewijs van diens eigen inkomsten aantoont dat deze niet ten laste is van de Belgische onderdaan, 

minstens maakt de verzoekende partij het tegendeel niet aannemelijk. De aanvraag wordt beoordeeld op 

het ogenblik dat de bestreden beslissing wordt genomen. De verzoekende partij diende een 

verblijfsaanvraag in als persoon ten laste. Zij toont dan ook niet aan dat het foutief, onzorgvuldig of 

kennelijk onredelijk is te oordelen dat, nu blijkt dat de verzoekende partij niet ten laste is van haar vader, 

zij dan ook geen aanspraak kan maken op deze verblijfsgrond.  
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3.9. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat de bestreden beslissing 

werd genomen in strijd met artikel 40bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Evenmin toont de verzoekende partij aan dat de verwerende partij op basis van een niet correcte 

feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing is gekomen. Een schending van 

de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel wordt niet 

aannemelijk gemaakt.  

 

De beschouwingen van de verzoekende partij laten evenmin toe de schending van enig ander, niet nader 

omschreven, beginsel van behoorlijk bestuur vast te stellen.  

 

3.10. Het enige middel is ongegrond. 

 

 

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 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien juni tweeduizend tweeëntwintig door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT N. VERMANDER 

 


