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 nr. 149 513 van 10 juli 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Roemeense nationaliteit te zijn, op 5 maart 2015 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 28 januari 2015 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 20), aan de verzoeker ter kennis gegeven op 4 februari 2015. 

 

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 18 mei 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 juni 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M.C. FRERE, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 30 juli 2014 dient de verzoeker een aanvraag in voor een verklaring van inschrijving als 

bloedverwant in opgaande lijn van zijn dochter. Hij wordt in het bezit gesteld van een bijlage 19 en er 

wordt hem gevraagd om binnen de drie maanden de volgende documenten voor te leggen: “attest van 

onvermogen, bewijzen financiële steun vóór de binnenkomst in België, bewijs inkomsten van de 

ref.persoon, attest niet ten laste Ocmw”. 

 

Uit een fax van 14 oktober 2014 van de gemeentelijk ambtenaar van de stad Eeklo blijkt dat de 

verzoeker de volgende stukken heeft ingediend: 

- een kopie van zijn Roemeense identiteitskaart; 
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- een kopie van de geboorteakte van zijn dochter; 

- twee certificaten waaruit blijkt dat hij grond en een huis bezit in Vrata en dat hij daar samen met zijn 

zoon in het bezit is van een grond en een huis; 

- twee bewijzen van geldstortingen die hij van de referentiepersoon heeft ontvangen; 

- bewijzen van vier overschrijvingen van de referentiepersoon naar zijn zoon, waaronder één met de 

vermelding “voor mijn vader”; 

- een rekeninguittreksel van de wettelijke partner van de referentiepersoon; 

- loonbrieven van de referentiepersoon voor juli en augustus 2014; 

- een attest van het ocmw waaruit blijkt dat de referentiepersoon geen financiële steun ontvangt; 

- een attest van het ocmw waaruit blijkt dat de verzoeker geen financiële steun ontvangt. 

 

Uit een fax van 27 oktober 2014 van de gemeentelijk ambtenaar van de stad Eeklo blijkt verder dat de 

verzoeker bewijzen van geldstortingen die hij en zijn zoon van de referentiepersoon hebben ontvangen 

heeft ingediend. 

 

Op 28 januari 2015 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de thans 

bestreden beslissing die aan de verzoeker wordt ter kennis gegeven op 4 februari 2015. Deze beslissing 

luidt als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 51, §2, 2de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfs- kaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 30.07.2014 werd 

ingediend door: 

(…) 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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. 

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: 'de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of 

partner als bedoeld onder V of 2°, die te hunnen laste zijn (…)’ 

 

Volgende documenten worden voorgelegd: 

- 'certificate' dd. 06.10.2014 n° 2275 waaruit blijkt dat de zoon van betrokkene samenwoont met zijn 

ouders; 'certificate' dd. 10.09.2014 n° 2087 waaruit blijkt dat betrokkene eigendom bezit in de gemeente 

Vrata maar geen andere inkomsten heeft zoals pensioen of hulp van de overheid: uit deze documenten 

blijkt dat betrokkene eigendommen heeft in zijn herkomstland. Deze stukken kunnen dan ook niet 

aanvaard worden als afdoende bewijs van onvermogen van betrokkene. 

- attesten OCMW Eeklo dd. 07.10.2014 waaruit blijkt dat zowel betrokkene als de referentiepersoon 

tot op datum van de attesten geen financiële steun ontvangen vanwege het OCMW 

- stortingsbewijzen (BNP Paribas Fortis en Western Union) waaruit blijkt dat betrokkene in de periode 

september- oktober 2014 drie stortingen ontving vanwege de referentiepersoon; de overige stortingen 

waren gericht aan derden: louter drie geldstortingen in de maanden voorafgaand aan de indiening van 

de huidige aanvraag gezinshereniging zijn geen afdoende bewijs dat betrokkene effectief financieel ten 

laste is van de referentiepersoon 

 

Uit de voorgelegde stukken blijkt dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond in het verleden ten 

laste te zijn van de referentiepersoon. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

 

Het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene. 

 

Gelet op het feit dat het verblijf van meer dan drie maanden aan betrokkene werd geweigerd en dat uit 

het onderzoek van het administratief dossier blijkt dat hij geen aanspraak kan maken op enige 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond, levert de gemachtigde van de Staatssecretaris een 

bevel om het grondgebied te verlaten af krachtens art. 52, § 4, vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981. 
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(…)” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoeker. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 40bis en 62 van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de motiveringsplicht, van de artikelen 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, 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: EVRM) en van de artikelen 7 en 20 

van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest). Tevens voert de 

verzoeker een manifeste beoordelingsfout aan. Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“4.1. De Dienst Vreemdelingenzaken weigert aan de verzoeker het verblijfsrecht de volgende redenen : 

(…) 

 

Overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. 

Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

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

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het administratief 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Het evenredigheidsbeginsel stelt ertoe dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde beslissing 

neemt. 

Het redelijkheidsbeginsel houdt in dat men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na de lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na te gaan 

of de (gemachtigde van de) Staatssecretaris bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk 

onredelijk tot zijn besluit is gekomen. 

Uit navolgende bespreking is gebleken dat de gemachtigde van de staatssecretaris de motiveringsplicht 

met de voeten heeft getreden, alsook niet op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is 

gekomen. 

 

4.2. 

4.2.1. De Dienst Vreemdelingenzaken oordeelt onterecht dat de verzoeker zich niet zou kunnen voegen 

bij zijn meerderjarige dochter die over een EU nationaliteit beschikt. 

 

Artikel 40bis, §2, 4° Vreemdelingenwet bepaalt: 

“de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° of 

2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen”. 

 

De situatie van de verzoeker is: 

- Hij is vader van mevrouw E.A. (…), die alhier verblijfsrecht geniet; 

- Hij geniet geen inkomen. Hij is financieel ten laste van zijn dochter; 

- Hij woont sinds zijn aankomst in België bij zijn dochter en haar wettelijke partner. 
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In de bijlage 19ter, waarbij de aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Europese Unie werd ingediend, werd vermeld dat de verzoeker verzocht werd om volgende 

documenten voor te leggen, ten laaste op 30/10/2014: 

- Attest van onvermogen; 

- bewijzen financiële steun voor de binnenkomst in België; 

- bewijs inkomsten van de referentiepersoon; 

- attest niet ten laste OCMW. 

 

Aan deze vereisten is de verzoeker tegemoetgekomen. 

Echter, de Dienst Vreemdelingenzaken wijst de aanvraag van de verzoeker niettemin af, omdat de 

verzoeker niet afdoende zou hebben aangetoond in het verleden ten laste te zijn van de 

referentiepersoon. 

 

4.2.2. 

a) De verzoeker heeft twee certificaten, afgeleverd door de gemeente Vrata, neergelegd (stuk 4). 

 

In het ene certificaat wordt bevestigd dat zijn zoon, V.B. (…), bij de verzoeker inwoont. 

 

In het andere certificaat wordt bevestigd dat de verzoeker weliswaar eigenaar is van zijn woning, doch 

dat hij geen recht op één of andere financiële steun vanwege de staat heeft. 

“We mention that the above mentiones is not a beneficiary of the Law 416/2001 on the minimum income 

guaranteed, does not achieve incomes from pensions, does not receive other financial support from the 

state.” 

 

Uit deze twee certificaten leidt de Dienst Vreemdelingenzaken af dat er geen afdoende bewijs van 

onvermogen van de verzoeker wordt geleverd. 

 

Nochtans, ondanks het feit dat de verzoeker een eigendom heeft – zijn woning – heeft de verzoeker 

geen enkele bron van inkomsten. Ook al heeft de verzoeker een eigendom, de verzoeker heeft geen 

financiële middelen teneinde in zijn dagelijks onderhoud te voorzien. 

 

De dochter van de verzoeker biedt hem financiële steun, zodat hij hij in zijn dagelijks onderhoud zou 

kunnen voorzien. Het loutere feit dat de verzoeker een eigenom heeft in zijn herkomstland, impliceert 

niet dat hij werkelijk vermogend is, dan wel niet financieel ten laste zou zijn van zijn dochter. 

 

b) De verzoeker heeft stortingsbewijzen voorgelegd (stuk 5). 

 

Aangaande deze stortingsbewijzen heeft de Dienst Vreemdelingenzaken een onredelijk oordeel geveld. 

Er wordt gesteld dat er slechts drie stortingen door de de referentiepersoon aan de verzoeker zijn 

gebeurd en dat de overige stortingen zouden gericht zijn aan derden. 

 

Niets is minder waar. 

 

De verzoeker woonde in zijn land van herkomst samen met zijn zoon (cf. het hierboven vermelde 

certificaat). Zowel de verzoeker als zijn zoon zijn financieel ten laste van zijn dochter/zus. Mevrouw 

E.A. (…) heeft zowel stortingen gedaan aan de verzoeker als aan haar broer, V.B. (…): 

- op datum van 30/09/2013 werd 200 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 24/10/2013 werd 170 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 13/11/2013 werd 800 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 29/11/2013 werd 150 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 05/12/2013 werd 150 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 26/12/2013 werd 150 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 04/03/2014 werd 150 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 07/03/2014 werd 100 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 19/03/2014 werd 250 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 20/03/2014 werd 200 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 27/03/2014 werd 150 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 04/02/2014 werd 100 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 08/04/2014 werd 3000 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 16/04/2014 werd 250 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 
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- op datum van 28/04/2014 werd 300 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan Z.T. (…); 

- op datum van 29/04/2014 werd 900 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 09/05/2014 werd 250 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 23/07/2014 werd 1000 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 01/09/2014 werd 150 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 11/09/2014 werd 300 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…); 

- op datum van 17/09/2014 werd 200 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan G.B. (…); 

- op datum van 06/10/2014 werd 50 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan G.B. (…); 

- op datum van 27/10/2014 werd 400 EUR overgemaakt door mevrouw E.A. (…) aan V.B. (…) met 

vermelding ‘voor mijn vader’. 

 

Mevrouw E.A. (…) onderhoudt reeds jaren haar vader en broer. (zie stuk 5.) 

 

Sinds de aankomst van de verzoeker in België, juli 2014, onderhoudt mevrouw E.A. (…) haar vader, de 

verzoeker, in natura (kost en inwoon) (stuk 6), én steunt ze hem daarnaast ook nog een financieel. 

 

In de wettelijke bepaling staat dat dient aangetoond te worden dat ‘de bloedverwant in opgaande lijn ten 

laste is van de referentiepersoon’. 

 

Enerzijds dient vastgesteld te worden dat de wijze van bewijsvoering vrij is. De verzoeker heeft 

stortingsbewijzen, met bedragen die niet min zijn, voorgelegd teneinde zijn financiële afhankelijkheid 

aan te tonen. Uit deze documenten blijkt duidelijk dat de verzoeker financieel ten laste is van de 

referentiepersoon. 

 

Anderzijds dient vastgesteld te worden dat bewijs van de actuele financiële afhankelijkheid gevraagd 

wordt. Echter, er dient opgemerkt te worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken een voorwaarde aan de 

wet toevoegt. Uit de bewoordingen van de bestreden beslissing blijkt dat wordt vereist dat de 

betrokkene reeds in het verleden ten laste was van de referentiepersoon. Nochtans, in de wet staat niet 

vermeld dat de bloedverwant in opgaande lijn reeds in het verleden ten laste moest zijn. 

 

Er is een vereiste van financiële afhankelijkheid tussen de bloedverwant in opgaande lijn en de 

referentiepersoon, doch hoe lang deze financiële afhankelijkheid reeds dient te duren vooraleer een 

beroep kan gedaan worden op artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet werd in deze 

wettelijke bepaling, noch in een andere wettelijke bepaling, gepreciseerd. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken voegt dan ook een een voorwaarde toe aan de wet door bewijs van 

financiële afhankelijkheid in het verleden te vereisen. 

 

Zelfs indien de Raad zou menen dat de vereiste van financiële afhankelijkheid ook voor het verleden 

zou moeten gelden, kan in casu niet anders besloten worden dat verzoeker wel degelijk afhankelijk was 

van mevrouw E.A. (…). 

 

4.3. Schending van het artikel 8 E.V.R.M. en de artikelen 7 en 20 van het Handvest betreffende de 

grondrechten van de Europese Unie 

 

a) Door het nemen van de bestreden beslissing schendt de Dienst Vreemdelingenzaken het artikel 8 

E.V.R.M. en het artikel 7 van het Handvest betreffende de grondrechten van de Europese Unie. 

 

- Artikel 8 E.V.R.M. bepaalt 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.” 

 

De beslissing schendt manifest het Handvest betreffende de grondrechten van de Europese Unie. 

 

- Artikel 7 van het Handvest bepaalt als volgt: 
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“De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven Eenieder heeft recht op 

eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.” 

 

Er dient in eerste instantie nagegaan te worden of er een familie- en gezinsleven bestaat. 

De verzoeker heeft een hechte relatie met zijn meerderjarige dochter. Sinds zijn aankomst in België 

woont de verzoeker samen met zijn dochter en haar wettelijke partner. 

De verzoeker heeft aldus een waar gezinsleven met zijn dochter. 

Geen enkele rechtvaardigheidsgrond voor de inmenging kan in casu weerhouden worden. 

 

b) Het Handvest betreffende de grondrechten van de Europese Unie wordt niet betrokken in de 

beslissing hoewel volgens ditzelfde Handvest éénieder gelijk is voor de wet. 

 

Het artikel 20 van het Handvest bepaalt inderdaad als volgt: 

“Artikel 20 Gelijkheid voor de wet Eenieder is gelijk voor de wet.” 

 

Het gegeven dat de verzoeker mogelijks als illegaal beschouwd dient te worden speelt dus geen rol 

aangezien zij over dezelfde rechten dient te beschikken als éénieder. Dat zijn dochter, als persoon van 

wie hij afhankelijk is, wel over verblijfsrecht mag beschikken én de verzoeker niet indruist tegen het 

principe vervat in artikel 20 van het voormelde Handvest. 

 

4.4. Uit de bestreden beslissing blijkt dat er op een onredelijke wijze rekening werd gehouden met de 

omstandigheden eigen aan de verblijfssituatie van de verzoeker. 

Zo stelde Professor SUETENS in 1981 dat het redelijkheidsbeginsel is geschonden “wanneer het 

bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, m.a.w. 

wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld” (zie M. BOES, “Het redelijkheidsbeginsel” in 

Administratieve Rechtsbibliotheek: Beginselen van behoorlijk bestuur, I. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (eds.), Brugge, die Keure, 2006, nr. 235). 

“Heel precies kan men stellen dat het redelijkheidsbeginsel een aspect is van het motiveringsbeginsel. 

Het motiveringsbeginsel is erg ruim, en zelfs al beperkt men het tot het “afdoende” karakter, omvat het 

vele aspecten zoals OPDEBEEK en COOLSAET aantonen: de motivering moet duidelijk zijn, niet 

tegenstrijdig, juist, pertinent, concreet, precies en volledig” (zie M. BOES, l.c., nr. 238, p. 179). 

“Om na te gaan of het bestuur de grenzen van redelijkheid niet heeft overschreden, zal de rechter tot 

een marginale toetsing van het bestuursoptreden overgaan en de kennelijke wanverhouding tot de 

feiten waarop de beslissing is gebaseerd, sanctioneren. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel over te doen maar is enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het 

tegen alle redelijkheid ingaat, wanneer de door het bestuur geponeerde verhouding tussen beslissing en 

feiten in werkelijkheid ontbreekt” (zie A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE 

LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 55 – 56). 

 

4.5. De bestreden beslissing houdt tevens een bevel om het grondgebied te verlaten in. 

 

Als juridische basis wordt artikel 52 §4, lid 5 van het Koninklijk Besluit dd. 08/10/1981 vermeld. 

Dit artikel bepaalt: 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” 

 

De bewoordingen van de juridische basis, meer bepaald het woord ‘desgevallend’, impliceren dat de 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten geen automatisme indien het verblijfsrecht niet 

erkend wordt. Het woord desgevallend impliceert een discretionaire bevoegdheid in hoofde van de 

Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Een discretionaire bevoegdheid impliceert op zijn beurt een uitgebreidere motiveringsplicht. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken dient op duidelijke én individuele wijze te motiveren waarom in casu – 

desgevallend – de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten noodzakelijk wordt geacht. 

 

Uit het afgeleverde bevel om het grondgebied te verlaten dient te blijken dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken met de specifieke situatie van de betrokken persoon heeft rekening gehouden. 
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De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710)1. 

 

In casu is dit niet het geval. De beslissing is uitermate stereotype. 

 

4.6. De vernietiging van de bestreden beslissing wordt gevorderd wegens schending van de hoger 

genoemde verdragsbepalingen en beginselen.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“Verzoeker stelt in een eerste middel een schending voor van de artikelen 40bis en 62 van de 

vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de zorgvuldigheidsplicht en van 

het redelijkheidsbeginsel, van artikel 8 EVRM, van de artikelen 7 en 20 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. Hij roept een manifeste beoordelingsfout in. 

 

Hij betoogt financieel afhankelijk te zijn van zijn dochter, mevr. A.E. (…). Hij stelt dat hij wel degelijk 

heeft aangetoond in het verleden ten laste te zijn geweest van zijn dochter daar hij twee certificaten 

heeft overgemaakt van de gemeente Vrata. In het ene certificaat zou bevestigd worden dat zijn zoon, V. 

(…) bij hem inwoont en in het andere certificaat zou bevestigd worden dat hij eigen aar is van zijn 

woning, dat dat hij geen recht heeft op financiële steun van de Staat. Hij stelt geen enkele bron van 

inkomsten te hebben. Hij meent dat de verwerende partij een onredelijk oordeel heeft geveld omtrent de 

stortingsbewijzen. Daar de stortingsbewijzen ook werden gedaan aan zijn zoon, die bij hem inwoont, en 

die ook ten laste zou zijn van zijn dochter, kan worden gesteld dat de referentiepersoon reeds jaren hem 

en zijn zoon onderhoudt. Door te vereisen dat aangetoond wordt dat de financiële afhankelijkheid in het 

verleden diende te bestaan, zou een voorwaarde worden toegevoegd aan de wet. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker op 30 juli 2014 een aanvraag voor een 

verklaring van inschrijving deed als bloedverwant in opgaande lijn, zijnde als vader van A.E. (…). 

 

Verzoeker diende te voldoen aan artikel 40bis §2, 4° van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen;” 

 

Artikel 40 bis, §2, 4°, van de vreemdelingenwet bepaalt uitdrukkelijk als voorwaarde dat de ascendent 

ten laste moet zijn van de te vervoegen persoon. 

 

Conform de voormelde bepalingen diende verzoeker dus aan te tonen dat hij een bloedverwant in 

opgaande lijn is, ten laste van zijn referentiepersoon, dat deze over stabiele, regelmatige en toereikende 

bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens het verblijf in het Rijk ten laste valt van de 

openbare overheden en dat hij over een ziektekostenverzekering beschikt die haar risico's in België 

dekt. 

 

De bestreden beslissing werd genomen daar uit het administratieve dossier blijkt dat dat verzoeker niet 

afdoende aangetoond heeft in het verleden ten laste geweest te zijn van zijn dochter, zijnde de 

referentiepersoon. 

 

Verzoeker meent enerzijds dat hij wel degelijk heeft aangetoond ten laste te zijn geweest van de 

referentiepersoon en anderzijds dat door dit te vereisen de verwerende partij een voorwaarde heeft 

toegevoegd aan de wet. 

 

De vraag of een persoon ten laste is, vloeit voort uit een feitelijke situatie die beoordeeld dient te worden 

door het bestuur. Bij de beoordeling van deze feitelijke situatie beschikt de gemachtigde van de 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

oefent ter zake een marginale toetsingsbevoegdheid uit en is niet bevoegd zijn beoordeling van de 
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feiten 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 van de aanvraag 

is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond 

daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Om in staat te zijn deze feitelijke situatie van ‘ten laste zijn’ te beoordelen, werd reeds in het formulier 

van aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, bijlage 19ter, 

aangegeven dat verzoeker onder meer bewijzen financiële steun voor de binnenkomst in België en een 

attest onvermogen diende over te maken. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker de volgende documenten overmaakte op 14 oktober 

2014: 

- Roemeense identiteitskaart 

- Roemeense geboorteakte 

- Certificaat waaruit blijkt dat verzoeker in Vrata in het bezit is van een plot waarop hij een huis heeft 

gebouwd en dat verzoeker geen uitkeringen geniet van de Staat 

- Certificaat waaruit blijkt dat de heer B.V. (…) in het bezit is van een plot met een huis, dat hij samen 

met zijn ouders, zijnde verzoeker, onderhoudt 

- Bewijs verzenden geld Western Union – overschrijving op 6 oktober van 50 euro en op 17 september 

2014 een overschrijving van 200 euro 

- Overschrijvingen van A.E. (…) aan V.B. (…) (PNB Paribas Fortis) 

- Rekeninguittreksels op naam van V.C. (…) (zou de partner zijn van referentiepersoon) 

- Loonbrief op naam van A.E. (…) van juli 2014 en augustus 2014 

- OCMW Eeklo waaruit blijkt dat de referentiepersoon geen financiële steun ontvangt 

- OCMW Eeklo waaruit blijkt dat verzoeker zelf geen OCMW steun ontvang. 

 

Verzoeker maakte op 27 oktober 2014 bewijzen van stortingen over van Western Union, waaruit blijkt 

dat mevr. A. (…) op 6 oktober 2014 een overschrijving deed aan verzoeker van 50 euro en op 17 

september 2014 een overschrijving van 200 euro. 

 

Het is inderdaad zo dat wat betreft het “ten laste” zijn van de referentiepersoon, 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 verzoekster het bewijs van de voorwaarden levert. Aldus kan de bevoegde overheid in het 

raam van deze ruime appreciatiebevoegdheid rechtmatig het voldaan zijn aan de wettelijke 

voorwaarden afleiden uit de daartoe relevante stukken en verklaringen die zij zelf bepaalt en waarvan zij 

de overlegging vereist. 

 

Waar verzoeker meent dat de vereiste van ‘ten laste zijn in het verleden’ niet wordt bepaald in artikel 

40bis van de vreemdelingenwet, dient te worden verwezen naar expliciete rechtspraak van de Raad van 

State aangaande het begrip ‘ten laste’ (RvS 1 maart 2006, nr. 155.649) en anderzijds naar analogie 

naar de interpretatie van het begrip door de Grote Kamer van het Hof van Justitie in het arrest Jia, waar 

uitdrukkelijk werd gesteld dat onder ‘te hunnen laste komen’ moet worden verstaan dat het familielid van 

een gemeenschapsonderdaan die in een andere lidstaat is gevestigd de materiële ondersteuning nodig 

heeft van deze onderdaan of zijn echtgenoot teneinde in zijn basisbehoeften te voorzien in de lidstaat 

van oorsprong of van herkomst van dit familielid op het moment dat hij verzoekt om hereniging met die 

onderdaan. De noodzaak van financiële ondersteuning kan worden aangetoond met ieder passend 

middel. Het is mogelijk dat het enkele feit dat de gemeenschapsonderdaan of zijn echtgenoot zich ertoe 

verbindt de zorg voor het familielid op zich te nemen, niet wordt aanvaard als bewijs van het bestaan 

van een situatie van reële afhankelijkheid van dit familielid (HvJ C-1/05, Yunying Jia t. Migrationsverket, 

2007, 43). 

 

De verwerende partij verwijst vervolgens naar een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

arrest nr. 62.650 d.d. 31 mei 2011, waarin het volgende werd gesteld: 

“(…) De Raad acht het hierbij derhalve niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris in het kader van een aanvraag om een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie als ascendent, waarbij artikel 40bis, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk als 

voorwaarde bepaalt dat men ten laste moet zijn van de burger van Unie die men begeleidt of vervoegt, 

het bewijs eist van de ascendent dat hij in het verleden ten laste geweest is van deze burger van de 

Unie.(…)” 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

In arrest nr. 123.114 d.d. 25 april 2014 stelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onder meer wat 

volgt: 

“(…) In deze kan verwezen worden naar expliciete rechtspraak van de Raad van State aangaande het 

begrip “ten laste” (RvS 1 maart 2006, nr. 155.649) en anderzijds naar analogie naar de interpretatie van 

het begrip door de Grote Kamer van het Hof van Justitie in het arrest Jia (HvJ C-1/05, Yunying Jia t. 

Migrationsverket, 9 januari 2007, 43) alwaar uitdrukkelijk werd gesteld dat onder “te hunnen laste 

komen” moet worden verstaan dat het familielid van een gemeenschapsonderdaan die in een andere 

lidstaat is gevestigd de materiële ondersteuning nodig heeft van deze onderdaan of zijn echtgenoot 

teneinde in zijn basisbehoeften te voorzien in de lidstaat van oorsprong of van herkomst van dit 

familielid op het moment dat hij verzoekt om hereniging met die onderdaan. De noodzaak van financiële 

ondersteuning kan worden aangetoond met ieder passend middel. Het is mogelijk dat het enkele feit dat 

de gemeenschapsonderdaan of zijn echtgenoot zich ertoe verbindt de zorg voor het familielid op zich te 

nemen, niet wordt aanvaard als bewijs van het bestaan van een situatie van reële afhankelijkheid van dit 

familielid. De voorwaarde opgenomen in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet 

bijgevolg begrepen worden in het licht van deze rechtspraak, zodat dit meebrengt dat het “ten laste zijn” 

inhoudt dat de aanvrager ten laste was van de referentiepersoon in het land van herkomst vooraleer hij 

naar België kwam. 

Het is bijgevolg niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris in het raam van een 

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, waarbij artikel 40bis, § 

2, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk als voorwaarde bepaalt dat men ten laste moet 

zijn van de burger van Unie/Belg die men begeleidt of vervoegt, het bewijs eist van de ascendent dat hij 

in het verleden ten laste was van de referentiepersoon. 

3.5. Waar de verzoekende partij aanvoert dat de wet niet voorziet dat zij in het land van herkomst 

onvermogend diende te zijn en dat dit een bijkomende voorwaarde is, wordt gewezen op wat hierboven 

wordt gesteld inzake het arrest Jia van het Europees Hof van Justitie en de daaruit volgende 

interpretatie van het begrip “ten laste”: de voorwaarde opgenomen in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° van 

de Vreemdelingenwet moet begrepen worden in de zin dat de aanvrager ten laste was van de 

referentiepersoon in het land van herkomst vooraleer hij naar België kwam (zie ook RvS 12 november 

2013, nr. 225.447). 

Waar verzoekende partij nog verwijst naar het arrest van de Raad nr. 96 935 van 12 februari 2013 maar 

zij in werkelijkheid doelt op het arrest van de Raad nr. 96 298 van 31 januari 2013, wijst de Raad erop 

dat verzoekende partij niet aantoont dat de feiten die haar zaak kenmerken gelijklopend zijn aan de 

feiten die het door haar aangehaalde arrest kenmerken. 

Bovendien hebben arresten in de continentale rechtstraditie geen precedentswaarde.(…)” (eigen 

onderlijning) 

 

Uit de stukken die door verzoeker werden overgemaakt blijkt enkel dat hij in Vrata in het bezit is van een 

plot waarop hij een huis heeft gebouwd en dat hij geen uitkeringen geniet van de Staat. Verder blijkt dat 

de heer B.V. (…), wat verzoekers zoon zou zijn, eveneens in het bezit is van een plot met een huis, dat 

hij samen met zijn ouders, zijnde verzoeker, onderhoudt. Uit de bewijzen van stortingen kan enkel 

worden afgeleid dat er aan verzoeker een overschrijving werd gedaan door de referentiepersoon op 6 

oktober van 50 euro en op 17 september 2014 van 200 euro. Verder blijken er allerlei stortingen van de 

referentiepersoon aan V.B. (…). 

 

Gelet op voorgaande is het niet kennelijk onredelijk om te oordelen dat uit de certificaten van de 

gemeente Vrata geen toestand van onvermogendheid kan worden afgeleid daar bevestigd werd dat 

verzoeker over een plot en een huis beschikt. Evenmin is het kennelijk onredelijk te stellen dat de 

overige stortingen allen gericht waren aan een derde persoon. Uit geen enkel stuk kan immers worden 

afgeleid dat de derde persoon, die volgens verzoeker zijn zoon is, de gelden aan verzoeker ter 

beschikking zou stellen. 

 

De bestreden beslissing bevat duidelijk het determinerende motief op grond waarvan ze werd genomen. 

Zowel de juridische bepalingen als een feitelijke uiteenzetting werden op duidelijke wijze uiteengezet in 

de beslissing. Verzoeker kent tevens de motieven van de bestreden beslissing, zodat een schending 

van de motiveringsplicht niet weerhouden kan worden. 

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissing niet zou steunen op ter zake dienende, 

deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. Noch blijkt dat de gevolgtrekkingen die de verwerende 

partij hieruit heeft afgeleid, kennelijk onredelijk zijn. Een schending van de door verzoeker opgeworpen 

bepalingen wordt niet aangetoond. 
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Het eerste middel is ongegrond. 

 

In een tweede middel stelt verzoeker een schending voor van artikel 8 EVRM en van de artikelen 7 en 

20 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

Hij betoogt een hechte relatie te hebben met zijn meerderjarige dochter en dat hij sinds zijn aankomst in 

België met haar samenwoont. Hij levert kritiek op de juridische basis zoals weergegeven in de 

bestreden beslissing, gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat daar waar de gezinsband tussen partners, alsook 

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

en meerderjarige kinderen. In het arrest Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) 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 supplémen-

taires 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). Bij de 

beoordeling of er al dan niet een gezinsleven bestaat, moet rekening worden gehouden met alle 

indicaties die de 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, de reële banden tussen ouder en kind. (zie RVV, arrest nr. 

71.086 d.d. 30 november 2011) 

 

Uit de bespreking supra is gebleken dat verzoeker niet heeft aangetoond in het verleden ten laste te zijn 

geweest van zijn dochter. Bovendien verblijft verzoeker pas sedert 30 juli 2014, op het moment dat de 

bijlage 19 werd opgemaakt in België, en toont het uittreksel van het rijksregister van de 

referentiepersoon aan dat zij reeds op 8 juli 2009 in het bezit werd gesteld van een E kaart. Daarnaast 

blijkt dat zij zich reeds op 10 september 2008 heeft aangemeld in het Rijk. Verzoeker was derhalve in 

staat om vanaf 10 september 2008 zonder de referentiepersoon te leven, waardoor het bestaan van een 

gezinsleven niet kan worden weerhouden. 

 

Zelfs indien toch zou worden aangenomen dat verzoeker een gezinsleven heeft in de zin van artikel 8 

EVRM, dient te worden opgemerkt dat de bestreden beslissing niet tot gevolg heeft dat er een einde 

wordt gesteld aan enig verblijfsrecht. Bovendien toont verzoeker niet aan dat de beslissing een verbod 

inhoudt om het Belgische grondgebied te betreden. Evenmin toont hij aan dat er hinderpalen aanwezig 

zijn voor het verderzetten of uitbouwen van een gezinsleven elders. Een schending van artikel 8 EVRM 

kan niet worden weerhouden. 

 

M.b.t. de motivering van het bevel, werd in de bestreden beslissing als juridische grondslag artikel 52, 

§4, vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981 weergegeven. 

 

Het tweede middel is ongegrond.” 

 

3.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld 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. 

 

3.3.1.1. Te dezen bevat de bestreden beslissing, wat de bevelscomponent betreft, slechts een 

verwijzing naar artikel 52, § 4, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

Vreemdelingenbesluit). 

 

Artikel 52, § 4, vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” 
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Uit die bewoordingen kan geen verplichting worden afgeleid om een bevel om het grondgebied te 

verlaten te geven. Zoals de verzoeker terecht aanhaalt, impliceert het woord “desgevallend” een 

discretionaire bevoegdheid zodat de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten geen 

automatisme mag zijn indien het verblijfsrecht niet erkend wordt. Indien een bevel om het grondgebied 

te verlaten wordt gegeven is een motivering vereist die losstaat van de motivering voor de weigering van 

verblijf (zie mutatis mutandis RvS 15 januari 2014, nr. 226.065). 

 

In casu heeft de verwerende partij niet aangegeven op basis van welke wettelijke bepaling zij heeft 

beslist dat een bevel om het grondgebied te verlaten diende te worden afgegeven en op welke feitelijke 

gegevens zij zich steunde om over te gaan tot het nemen van deze beslissing. Daargelaten de vraag of 

de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, overeenkomstig artikel 7, eerste 

lid, van de Vreemdelingenwet, “kan” of “moet” worden genomen, en dus of het al dan niet een gebonden 

bevoegdheid in hoofde van de gemachtigde betreft, dient de gemachtigde in ieder geval de formele 

motiveringsplicht te respecteren. Het is slechts door het respecteren van deze verplichting dat kan 

worden vastgesteld of een beslissing al dan niet ingevolge een discretionaire bevoegdheid werd 

genomen. 

 

De Raad kan in de Vreemdelingenwet geen bepaling ontwaren die zou verhinderen dat een bevel om 

het grondgebied te verlaten formeel wordt gemotiveerd. Ten overvloede kan er nog op worden gewezen 

dat de wetgever in artikel 8 van de Vreemdelingenwet – zonder in enige uitzondering te voorzien – 

uitdrukkelijk heeft gesteld dat een bevel om het grondgebied te verlaten de bepaling van artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet, die werd toegepast, dient te vermelden. 

 

De verzoeker kan derhalve worden gevolgd waar hij aanvoert dat de gemachtigde met betrekking tot de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is tekortgekomen aan zijn 

verplichting tot formele motivering, zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

 

Het enig middel is, wat dit betreft, gegrond. 

 

3.3.1.2. De nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te verlaten volstaat evenwel niet om 

tevens te besluiten tot de nietigverklaring van de beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden (cf. RvS 23 januari 2014, nr. 226.182). 

 

Met betrekking tot de eerste component van de bestreden beslissing, namelijk de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden, wordt in de motieven van de bestreden beslissing 

verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 40bis, § 2, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat de verzoeker niet 

voldoet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet om het verblijfsrecht in 

België te verkrijgen op basis van gezinshereniging nu “(u)it de voorgelegde stukken blijkt dat betrokkene 

niet afdoende heeft aangetoond in het verleden ten laste te zijn van de referentiepersoon”. De verzoeker 

maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke 

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou 

voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat 

de verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

3.3.2. De verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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 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. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, van de 

Vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing is genomen, van artikel 8 van het EVRM 

en van de artikelen 7 en 20 van het Handvest. 

 

3.3.2.1. Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

(…) 

4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen. 

(…)” 

 

De beoordeling of een bloedverwant in opgaande lijn al dan niet ten laste is van de persoon die hij wenst 

te vervoegen, is een feitenkwestie die een zekere appreciatie vergt van het bestuur. 

 

Te dezen steunt de bestreden beslissing op het feit dat de verzoeker “niet afdoende heeft aangetoond in 

het verleden ten laste te zijn van de referentiepersoon”, nu uit de door de verzoeker voorgelegde 

stukken van 6 oktober 2014 en van 10 september 2014 blijkt dat hij in zijn land van herkomst 

eigendommen heeft, zodat deze stukken “niet aanvaard (kunnen) worden als afdoende bewijs van 

onvermogen” en aangezien uit de door de verzoeker voorgelegde stortingsbewijzen blijkt dat hij “in de 

periode september-oktober 2014 drie stortingen ontving vanwege de referentiepersoon, de overige 

stortingen waren gericht aan derden” en “louter drie geldstortingen in de maanden voorafgaand aan de 

indiening van de huidige aanvraag gezinshereniging (…) geen afdoende bewijs (zijn) dat betrokkene 

effectief financieel ten laste is van de referentiepersoon”. 

 

Met betrekking tot (de ontstentenis van) het bewijs van onvermogen laat de verzoeker gelden dat hij 

“geen financiële middelen (heeft) teneinde in zijn dagelijks onderhoud te voorzien” en dat het loutere feit 

dat hij “een eigendom heeft in zijn herkomstland, (niet) impliceert (…) dat hij werkelijk vermogend is, dan 

wel niet financieel ten laste zou zijn van zijn dochter”. Hij erkent hiermee dat de bestreden beslissing op 

basis van correcte feitelijke gegevens is genomen, doch betwist de interpretatie die door de 

gemachtigde op grond van deze gegevens aan het begrip ‘ten laste’ wordt gegeven. Hij maakt evenwel 

niet aannemelijk dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze genomen is waar wordt 

gesteld dat de stukken waaruit blijkt dat hij eigendom bezit in de gemeente Vrata, maar geen andere 

inkomsten heeft zoals pensioen of hulp van de overheid, niet worden aanvaard als afdoende bewijs van 

zijn onvermogen. Met zijn summiere uiteenzetting doet de verzoeker niets meer dan te kennen geven 

dat hij het niet eens is met de gevolgtrekking van de gemachtigde uit de feitelijke gegevens die 

ontegensprekelijk blijken uit de door hem voorgelegde stukken, zonder evenwel de onjuistheid of de 

kennelijke onredelijkheid van de motieven aan te tonen. 

 

Tevens meent de verzoeker dat de gemachtigde een onredelijk oordeel geveld heeft aangaande de 

door hem voorgelegde stortingsbewijzen nu daaruit blijkt dat de referentiepersoon zowel stortingen heeft 

gedaan aan de verzoeker als aan haar broer, die in het land van herkomst met de verzoeker 

samenwoonde en eveneens financieel ten laste is van de referentiepersoon. De verzoeker beperkt zich 

hiermee evenwel tot een loutere bewering die niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig 

begin van bewijs. Immers, zoals de verwerende partij in haar nota met opmerkingen stelt, kan uit geen 

enkel stuk worden afgeleid dat de persoon voor wie de overige stortingen waren bestemd, de gelden 

aan de verzoeker ter beschikking zou stellen. Bijgevolg maakt de verzoeker niet aannemelijk dat de 

bestreden beslissing is gesteund op onjuiste feitelijke gegevens of is genomen op kennelijk onredelijke 

wijze of met een manifeste overschrijding van de ruime appreciatiebevoegdheid waarover de 

gemachtigde bij het beoordelen of de verzoeker ten laste is van de referentiepersoon beschikt. 

 

Voor zover de verzoeker voorhoudt dat de gemachtigde met het nemen van de bestreden beslissing 

een voorwaarde toevoegt aan de wet nu van hem wordt vereist dat hij “reeds in het verleden ten laste 

was van de referentiepersoon”, terwijl noch in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, van de Vreemdelingenwet, 

noch in enige andere wettelijke bepaling wordt gepreciseerd hoe lang de financiële afhankelijkheid 

tussen de bloedverwant in opgaande lijn en de referentiepersoon reeds dient te duren vooraleer een 

verblijfsrecht als familielid van een Unieburger kan worden toegekend, wordt gewezen op de expliciete 

rechtspraak van de Raad van State aangaande het begrip ‘ten laste’ (RvS 1 maart 2006, nr. 155.649) en 

naar de interpretatie van het begrip door de Grote Kamer van het Hof van Justitie in het arrest Jia (HvJ 

C-1/05, Yunying Jia/Migrationsverket, 9 januari 2007, § 43, bevestigd in HvJ C-423/12, Flora May 

Reyes/Migrationsverket, 16 januari 2014) alwaar uitdrukkelijk werd gesteld dat onder ‘te hunnen laste 

komen’ moet worden verstaan dat het familielid van een gemeenschapsonderdaan die in een andere 

lidstaat is gevestigd de materiële ondersteuning nodig heeft van deze onderdaan of zijn echtgenoot 

teneinde in zijn basisbehoeften te voorzien in de lidstaat van oorsprong of van herkomst van dit 

familielid op het moment dat hij verzoekt om hereniging met die onderdaan. De voorwaarde opgenomen 

in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet bijgevolg begrepen worden in het licht 
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van deze rechtspraak, zodat dit meebrengt dat het ‘ten laste zijn’ inhoudt dat de aanvrager ten laste was 

van de referentiepersoon in het land van herkomst vooraleer hij naar België kwam. Aldus schendt de 

bestreden beslissing artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, van de Vreemdelingenwet niet door te oordelen dat 

de verzoeker “niet afdoende heeft aangetoond in het verleden ten laste te zijn van de 

referentiepersoon”. 

 

3.3.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt 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.” 

 

Wanneer de verzoeker een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats 

zijn taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het 

bestaan van het door hem ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de 

wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

Te dezen voert de verzoeker aan dat hij sinds zijn aankomst in België samenwoont met zijn 

meerderjarige dochter en haar wettelijke partner en dat “(g)een enkele rechtvaardigheidsgrond voor de 

inmenging kan (…) weerhouden worden”. 

 

Daargelaten de vraag of de verzoeker bijkomende elementen van afhankelijkheid tussen hemzelf en zijn 

meerderjarige dochter en dus het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM aantoont, dient er op te worden gewezen dat in casu niet wordt betwist dat het 

een eerste toegang tot het Rijk betreft, met name een aanvraag voor een verklaring van inschrijving als 

bloedverwant in opgaande lijn van een Unieburger, zodat er in deze stand van het geding geen 

inmenging is in het voorgehouden gezinsleven van de verzoeker. 

 

In dit geval moet worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de Staat om het recht op 

een gezinsleven te handhaven. Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets, dit is een billijke 

afweging. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat 

is, dan is er een schending van artikel 8, eerste lid, van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. 

Verenigd Koninkrijk, § 37). 

 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggende individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

gezins- en privéleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- 

en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. 

v. Noorwegen, par. 89). 

 

Zo er al sprake zou zijn van een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM, 

dan nog laat de verzoeker in casu na om (concrete) hinderpalen aan te voeren voor het leiden van dit 

gezinsleven in zijn land van herkomst of elders. Hij houdt slechts voor dat hij met zijn dochter een waar 

gezinsleven heeft, doch hiermee toont hij niet aan dat hij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan 

leiden. Evenmin toont hij aan dat hij dit enkel in België zou kunnen verder zetten. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 
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Om dezelfde redenen kan een schending van artikel 7 van het Handvest, dat in een gelijkaardige 

bescherming van de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven voorziet, niet 

worden aangenomen. 

 

3.3.2.3. Artikel 20 van het Handvest luidt als volgt: 

 

“Eenieder is gelijk voor de wet.” 

 

Te dezen voert de verzoeker aan dat zijn dochter, van wie hij beweert financieel afhankelijk te zijn, wel 

over een verblijfsrecht mag beschikken en hijzelf niet. Hij laat evenwel na met concrete en precieze 

gegevens aan te tonen dat hij zich in rechte en in feite in een gelijke situatie bevindt als de 

referentiepersoon. Daargelaten de vraag of de verzoeker zich rechtstreeks op de toepassing van deze 

bepaling kan beroepen, is de Raad zonder deze gegevens hoe dan ook niet in staat om na te gaan of 

artikel 20 van het Handvest door de bestreden beslissing geschonden wordt. 

 

3.3.2.4. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maak dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze 

tot de bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht 

van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, van de Vreemdelingenwet, van artikel 8 van het EVRM en van de 

artikelen 7 en 20 van het Handvest, kan niet worden aangenomen. Evenmin wordt een manifeste 

beoordelingsfout aangetoond. 

 

3.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

3.3.4. 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). In de bestreden 

beslissing worden de motieven opgesomd op grond waarvan de gemachtigde tot de weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden heeft besloten. De gemachtigde heeft enkel gebruik gemaakt van de 

hem bij wet toegekende bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat voorafgaat, niet op een kennelijk 

onredelijke wijze tot zijn besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de gemachtigde 

bij het nemen van de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel heeft geschonden. 

 

3.3.5. Het enig middel is, in zoverre het gericht is tegen de beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden, ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

van 28 januari 2015 (bijlage 20) wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten van 28 januari 2015 wordt vernietigd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien juli tweeduizend vijftien door: 
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dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


