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nr. 51 194 van 17 november 2010 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 
 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 29 september 

2010 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van 

de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 20 augustus 

2010 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, 

aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 3 september 2010.  

 

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 15 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 november 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX, die loco advocaat I. VAN DEN BOSSCHE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 november 2009 dient verzoekster, van Marokkaanse nationaliteit, een visumaanvraag in voor kort 

verblijf bij de Belgische ambassade te Casablanca, in Marokko. 

 

Op 22 maart 2010 wordt verzoekster in het bezit gesteld van een visum voor kort verblijf (type C). 

 

Op 23 april 2010 legt verzoekster aan aankomstverklaring af in België. Het verblijf van verzoekster wordt 

toegestaan tot 7 mei 2010. 
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Op 4 mei 2010 dient verzoekster, geboren in 1953, een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie als bloedverwant in neerdalende lijn in functie van haar Belgische 

moeder, mevrouw S.S. 

 

Aan verzoekster wordt gevraagd om binnen de drie maanden, ten laatste op 4 augustus 2010, de 

volgende documenten voor te leggen: een attest van onvermogen, bewijs van stortingen in het verleden, 

bewijs van de inkomsten van de gevestigde en een bewijs van het niet ten laste zijn van het OCMW. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de gemeente Hamme op 31 mei 2010 bewijzen 

van stortingen in het verleden uitgevoerd door haar broer heeft overgemaakt aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken evenals een “attestation de charge de famille” waaruit blijkt dat verzoekster ten 

laste is van haar broer, de heer H.A., die gemachtigd is in België te verblijven. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de gemeente Hamme op 8 juni 2010 bewijs van 

de inkomsten van verzoeksters moeder en broer en een attest dat verzoekster niet ten laste is van het 

OCMW, heeft overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Op 20 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

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

verlaten. 

 

Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt. 

 

“In uitvoering van artikel 52, § 4, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 6 oktober 1881 betreffende de 

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

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, aangevraagd op 04.05.2010 door A., M. 

(…), geboren te (…) op(…) en van Marokkaanse nationaliteit, geweigerd. 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen. 

Reden van de beslissing: 

Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als familielid van een burger van de Unie: 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond onvermogend te zijn in het land van herkomst: het 

voorgelegde attest van onvermogen is een tenlasteneming en bewijst niet dat betrokkene noch over 

roerende noch over onroerende goederen beschikt in het land van herkomst. 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond in het verleden ten laste geweest te zijn van de 

referentiepersoon: de voorgelegde bewijzen van stortingen tonen aan dat deze financiële steun gebeurde 

door de broer van betrokkene en niet door de moeder van betrokkene, in functie van wie de aanvraag 

gebeurde. 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond op heden ten laste te zijn van de referentiepersoon: het 

voorgelegde inkomen van de moeder van betrokkene (= referentiepersoon) is ruim onvoldoende om een 

effectieve tenlasteneming van de aanvrager in België te garanderen, rekening houdend met het geldend 

Belgisch integratie-inkomen. 

Het inkomen van de broer en schoonzus van betrokkene kan niet in rekening gebracht worden aangezien 

de aanvraag gebeurde in functie van de moeder en niet in functie van de broer van betrokkene. 

Omwille van deze redenen wordt het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoekster het volgende aan. 

 

“Eerste middel: schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, schending 

van de formele en materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel 

1. De motivering in de bestreden beslissing 

De Minister van Binnenlandse Zaken wijst het verzoek af door te stellen dat niet voldaan wordt aan de 

voorwaarden om te genieten van een verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger 

van de Unie. 

2. Juridisch kader 
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Op grond van artikel 62 van de Vreemdelingenwet moet elke administratieve beslissing met redenen 

worden omkleed en ter kennis worden gebracht van de betrokken vreemdeling. 

De Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen' legt 

eveneens een motiveringsverplichting op. Het tweede artikel van deze wet bepaalt dat de 

bestuurshandelingen [1. B.S. 12 november 1991.] van de besturen uitdrukkelijk moeten worden 

gemotiveerd. Het derde artikel voegt hieraan toe dat de motivering de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering 

afdoende moet zijn. 

Artikel 6 van de Motiveringswet van 1991 bepaalt dat de wet slechts van toepassing is op de bijzondere 

regelingen waarbij de uitdrukkelijke motivering van bepaalde bestuurshandelingen is voorgeschreven, in 

zoverre deze regelingen minder strenge verplichtingen opleggen dan die bepaald in de voorgaande 

artikelen. 

Op grond van het algemeen beginsel betreffende de materiële motiveringsplicht moet elke 

bestuurshandeling worden gedragen door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en die 

daarom moeten kunnen worden gecontroleerd. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur bij het nemen van een bepaalde beslissing deze 

zorgvuldig moet voorbereiden, nemen en uitvoeren. Dit houdt ondermeer in dat het bestuur op 

zorgvuldige wijze feiten moet vergaren. 

3. Toetsing 

3.1. De materiële motiveringsplicht werd geschonden 

Iedere administratieve rechtshandeling moet worden gedragen door motieven die rechtens en feitelijk 

aanvaardbaar zijn, met andere woorden, de beslissing moet worden gedragen door deugdelijke 

motieven [2. R.v.St, afd. Wetg., advies, Pari. St. Senaat, 1981-82, nr. 33/2.] Dit houdt in dat iedere 

administratieve rechtshandeling op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren 

is bewezen en die in recht ter verantwoording van die handeling in aanmerking kunnen genomen 

worden. [3. R.v.St., DECRUYNAERE, nr. 100.940, 20 november 2001.] 

Om die reden zal een motievencontrole altijd uit vier stadia bestaan waarbij men begint bij het 

onderzoek naar het bestaan van de motieven, vervolgens naar dat van de feitelijke juistheid 

van de motieven, naar het nagaan of de motieven juridisch juist zijn en uiteindelijk de inhoud van de 

beslissing.[4. D. MAREEN, "Het motiveringsbeginsel", in X., Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, 

die Keure, 2006, 133.] 

Zoals vermeld werd door verzoekster op 4.05.2010 een aanvraag conform artikel 52 van het koninklijk 

besluit van 8.10.1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen ingediend. Bij beslissing d.d. 20.08.2010 (ter kennis gebracht op 

30.09.2010) werd deze aanvraag geweigerd. Deze weigering is gesteund op een schending van de 

motiveringsplicht doordat de Dienst voor Vreemdelingenzaken stelt dat niet voldaan wordt aan de 

voorwaarden om te genieten van het recht op een verblijf van meer dan drie maanden als familielid van 

een burger van de Unie. 

De beslissing d.d. 20.08.2010 stelt: 

‘(…)’. 

Verzoekster kan wél bewijzen 

- onvermogend te zijn in haar land van herkomt 

- ten laste te zijn van het gevestigde familielid in functie van wie de aanvraag gebeurde, 

zijnde haar moeder mevrouw S. S. (…) 

Verzoekster kan dit bewijzen aan de hand van volgende documenten: 

a) Betreffende de onvermogendheid van verzoekster in haar land van herkomst Marokko 

Attest van onvermogen in het land van herkomst 

Uit het voorgelegde attest blijkt dat verzoekster in haar land van herkomst Marokko over geen enkele 

bron van inkomsten beschikt. Bovendien heeft zij vóór haar vertrek naar België geen job uitgeoefend in 

Marokko (stuk 2). 

Deze officiële akte levert een duidelijk bewijs dat verzoekster onvermogend is in Marokko. 

b) Betreffende het ten laste zijn van de referentiepersoon mevrouw S.S. (…) 

Attest Fortis opening rekening door mevrouw S. S. (…) met volmacht aan haar zoon de heer H. A. (…) 

De bestreden beslissing stelt dat verzoekster niet afdoend heeft aangetoond in het verleden ten laste te 

zijn geweest van haar moeder. De voorgelegde bewijzen van stortingen tonen aan dat deze financiële 

steun gebeurde door de broer van verzoekster en niet door haar moeder. 

Deze stelling strookt echter niet met de werkelijkheid! 
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De broer van verzoekster, de heer H. A. (…) (geboren te (…) (Marokko) in (…), van Belgische 

nationaliteit) is gevolgmachtigde op de bankrekening van zijn moeder mevrouw S. S. (…) (stuk 3). 

Gelet op haar leeftijd en haar ongeletterdheid heeft mevrouw S. S. (…) de volmacht over haar 

bankrekening aan haar zoon gegeven om haar geldtransacties te verrichten. 

De financiële steun bij wijze van stortingen aan verzoekster gebeurde bijgevolg wél door de 

referentiepersoon. Zij gaf opdracht aan haar zoon de stortingen uit te voeren. De gelden waren dus 

afkomstig van de bankrekening van de moeder van verzoekster én niet van haar broer. 

Attest FOD Sociale Zekerheid 

Het voorgelegde attest toont aan dat de referentiepersoon mevrouw S. S. (…) getroffen is door een 

handicap. Zij ontvangt maandelijks een tegemoetkoming (stuk 4). 

Daarnaast wordt zij financieel gesteund door haar zoon, de heer H. A. (…) Om die reden heeft 

verzoekster tevens de inkomstenbewijzen van haar broer en schoonzus overgemaakt bij haar aanvraag 

om vestiging. 

Verzoekster is onder andere naar België gekomen om voor haar moeder te zorgen gezien diens 

gezegende leeftijd én handicap. 

Besluit: Dat betrokkene niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van een verblijf van meer dan 

drie maanden als familielid van een burger van de Unie strookt dus niet met de werkelijkheid zoals blijkt 

uit voorgaande. 

3.2. De formele motiveringsplicht werd geschonden 

De formele motiveringsverplichting valt uiteen in een evenredigheids- en een draagkrachtvereiste. 

Op grond van de evenredigheidsvereiste is het nodig dat de motivering evenredig is aan het belang van 

de beslissing. In casu betreft het het bevel het land te verlaten. De hierboven geciteerde motivering is 

niet evenredig aan het belang van de beslissing voor verzoekster. De gevolgen van de beslissing zijn 

dermate ernstig voor haar dat zij de mogelijkheid moet hebben de redenen te kennen die aanleiding 

geven tot weigering van vestiging. 

Om aan de draagkrachtvereiste voldaan te zijn, is het nodig dat de motivering voldoende concreet en 

precies is. Dit houdt in dat het bestuur geen vage bewoordingen mag gebruiken en dat de motivering 

moet toegepast zijn op de concrete situatie. Dit heeft tot gevolg dat algemene formuleringen uit den 

boze zijn. De ratio legis hiervan is gelegen in het feit dat de overheid haar beoordelingsbevoegdheid 

effectief en met kennis van zaken moet kunnen uitoefenen.[5. R.v.St., DE CLERRCQ, nr. 64.939, 28 

februari 1997]. 

In casu beperkt de Minister zich tot het stellen dat de aanvraag om een verblijfskaart d.d. 4.05.2010 

wordt geweigerd om reden dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden. Nochtans blijkt uit voorgaande 

dat wél voldaan werd aan de voorwaarden. 

3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding.[6. R.v.St., nr. 154.954, 14 

februari 2006.] Hen louter routineuze en administratieve afhandeling van zaken wordt door de Raad van 

State niet aanvaard. 

De Minister heeft zich uitsluitend gebaseerd op het niet voldoen aan de voorwaarden om haar beslissing 

te nemen, wat een flagrante schending inhoudt van de zorgvuldigheidsplicht aangezien de minister niet 

met de vereiste zorgvuldigheid haar beslissing heeft voorbereid en uitgevoerd, zeker nu blijkt dat wél 

voldaan werd aan de voorwaarden.” 

 

3.1.2. In de nota repliceert verwerende partij dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat 

verzoekster niet enkel inhoudelijke kritiek levert maar er ook in slaagt de motieven vervat in de 

bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven van de 

bestreden beslissing. Verwerende partij is van mening dat verzoekster het vereiste belang ontbeert bij 

deze kritiek. Verwerende partij laat gelden dat het tegelijk aanvoeren van de schending van de formele 

en de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is. Verwerende partij stelt dat wanneer verzoekster in 

staat zou zijn om de schending van de materiële motiveringsplicht aan te voeren, dit zou betekenen dat 

een eventuele schending van de formele motiveringsverplichting geen gevolgen heeft ondervonden. 

Verwerende partij benadrukt slechts te repliceren in zoverre verzoekster de schending van de materiële 

motiveringsverplichting aanvoert. Volgens verwerende partij maakt de bestreden beslissing uitdrukkelijk 

melding van de motieven waarop zij is gesteund en kan slechts worden vastgesteld dat de bestreden 

beslissing ten genoege van recht is omkleed met draagkrachtige motieven, die de bestreden beslissing 

inhoudelijk ondersteunen. Verwerende partij laat bij verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State 

gelden dat de Raad bij de beoordeling van de materiële motiveringverplichting niet bevoegd is om zijn 
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beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. Waar verzoekster in haar 

verzoekschrift voorhoudt dat de stortingen wel degelijk afkomstig waren van haar moeder omdat deze 

volmacht heeft gegeven aan haar zoon om bankverrichtingen te doen, merkt verwerende partij op dat 

deze volmacht na de bestreden beslissing werd gegeven en aldus geen afbreuk kan doen aan de 

rechtsgeldigheid van de bestreden beslissing van 20 augustus 2010. Verwerende partij duidt er bij 

verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State op dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing enkel rekening kon 

houden met de gegevens die hem ter kennis zijn gebracht en niet met gegevens die niet eens 

bestonden op het ogenblik van de bestreden beslissing. Verwerende partij merkt op dat aan de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid dan ook niet kan worden verweten 

geen rekening te hebben gehouden met de thans door verzoekster voorgelegde documenten. Verder 

stelt verwerende partij dat, zelfs wanneer de kritiek van verzoekster betreffende de volmacht gegrond 

zou zijn, de overige motieven de bestreden beslissing voldoende ondersteunen. De kritiek van 

verzoekster heeft volgens verwerende partij uitsluitend betrekking op een ten overvloede vermeld 

gedeelte van de motivering van de bestreden beslissing. Bij verwijzing naar rechtspraak van de Raad 

van State stelt verwerende partij dan ook dat de kritiek van verzoekster niet tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing kan leiden. Daarnaast merkt verwerende partij op dat verzoekster tevens heeft 

nagelaten een attest van onvermogen aan te brengen. Verwerende partij is van mening dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid geheel terecht en binnen de hem ter 

zake toebedeelde bevoegdheid heeft beslist om het verblijf van meer dan drie maanden aan verzoekster 

te weigeren, met bevel om het grondgebied te verlaten. Verwerende partij stelt dat de gemachtigde van 

de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid daarbij heeft gehandeld na grondig onderzoek van de 

gegevens die de concrete situatie van verzoekster daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. Verwerende partij benadrukt dat 

verzoekster, overeenkomstig de informatie waarover de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid beschikte, niet voldeed aan de voorwaarden, zodat verzoeksters verblijf van 

meer dan drie maanden werd geweigerd. Verwerende partij duidt erop dat de gemachtigde tevens een 

bevel om het grondgebied te verlaten kan geven aan verzoekster en verwijst daarbij naar het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 8 oktober 1981). Verwerende partij 

meent dat de bestreden beslissing op rechtmatige wijze werd genomen, zonder miskenning van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en dat de bestreden beslissing werd gemotiveerd met draagkrachtige motieven 

die de bestreden beslissing ondersteunen. Verwerende partij wijst erop dat verzoekster niet dienstig kan 

voorhouden dat enkel algemene formuleringen werden gebruikt, nu de bestreden beslissing 

onmiskenbaar de specifieke situatie waarin verzoekster zich bevindt, behandelt. 

 

3.1.3. Met betrekking tot de aangevoerde schending van de formele motiveringsplicht, dient erop te 

worden gewezen dat de in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de 

burger in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de bestreden 

bestuurshandeling 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 

verplicht de administratieve 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. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164 171; RvS 27 juni 2007, nr. 172 821). 
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De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen.  

 

In de motieven van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 52, § 4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. Tevens bevat de beslissing een 

motivering in feite, met name dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het 

recht van verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van de Unie daar verzoekster 

niet afdoende heeft aangetoond onvermogend te zijn in haar land van herkomst omdat het voorgelegde 

attest van onvermogen een tenlasteneming is en niet bewijst dat verzoekster noch over roerende noch 

over onroerende goederen beschikt in haar land van herkomst, daar verzoekster niet afdoende heeft 

aangetoond in het verleden ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon omdat de voorgelegde 

bewijzen van stortingen aantonen dat deze gebeurden door verzoeksters broer en niet door 

verzoeksters moeder in functie van wie de aanvraag gebeurde en daar verzoekster niet afdoende heeft 

aangetoond op heden ten laste te zijn van de referentiepersoon omdat het voorgelegde inkomen van 

verzoeksters moeder ruim onvoldoende is om een effectieve tenlasteneming in België te garanderen 

rekening houdend met het geldend Belgisch integratie-inkomen en dat het inkomen van de verzoeksters 

broer en schoonzus niet in rekening kan worden gebracht omdat de aanvraag gebeurde in functie van 

de moeder. 

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat verzoekster niet duidelijk maakt op welk punt deze motivering 

haar niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. Deze motivering is tevens afdoende. De schending van de formele motiveringsplicht 

kan niet worden aangenomen. 

 

Verzoekster stelt in haar verzoekschrift dat de gevolgen van de bestreden beslissing dermate ernstig 

zijn voor haar dat zij de mogelijkheid moet hebben de redenen te kennen die aanleiding geven tot de 

weigering van verblijf en de verwijdering van het grondgebied. Uit het verzoekschrift blijkt dat 

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

motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

3.1.4. Verzoekster uit kritiek op de motivering van de bestreden beslissing waar wordt gesteld dat zij niet 

voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden als 

familielid van een burger van de Unie. Verzoekster houdt voor dat dit niet strookt met de werkelijkheid. 

Verzoekster voert aan dat zij wel kan bewijzen dat zij onvermogend is in haar land van herkomst, 

alsmede dat zij ten laste is de referentiepersoon, zijnde haar Belgische moeder. Verzoekster voert 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsverplichting aan. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag 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. 

 

Het ter zake relevante punt van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet bepaalt het 

volgende:  

 

“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° 

en 2°, beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen 

voegen; 

(…).” 

 

Uit de samenlezing van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet en artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet volgt dat deze bepaling ook van toepassing is op bloedverwanten in neergaande lijn 
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van een Belg. Verzoekster, geboren in 1953, dient dus aan te tonen ten laste te zijn van haar Belgische 

moeder. 

 

De Raad stelt vast dat aan verzoekster een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis werd gebracht, gesteund op artikel 52, § 

4 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. Deze bepaling geeft aan de staatssecretaris of zijn 

gemachtigde de mogelijkheid het recht op verblijf al dan niet te erkennen. 

 

In casu nam de gemachtigde van de staatssecretaris ten aanzien van verzoekster een beslissing tot 

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

verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan 

drie maanden als familielid van een burger van de Unie daar verzoekster niet afdoende heeft 

aangetoond onvermogend te zijn in haar land van herkomst, noch in het verleden ten laste te zijn 

geweest van de referentiepersoon, noch heden ten laste te zijn van de referentiepersoon. 

 

Betreffende verzoeksters onvermogendheid in haar land van herkomst, merkt de Raad op dat 

verzoekster ter gelegenheid van haar inleidend verzoekschrift voor de Raad een attest voorlegt waaruit 

blijkt dat zij in haar land van herkomst over geen enkele bron van inkomsten beschikt en dat zij voor 

haar vertrek naar België geen beroep heeft uitgeoefend in Marokko. Bijgevolg kan het verwerende partij 

niet ten kwade worden geduid hiermee geen rekening te hebben gehouden bij het nemen van de 

bestreden beslissing of dienaangaande niet te hebben gemotiveerd, aangezien zij hiervan niet in kennis 

werd gesteld. Verzoekster kan voornoemd stuk niet voor het eerst aanbrengen ter gelegenheid van haar 

inleidend verzoekschrift in de procedure voor de Raad. Bovendien wordt opgemerkt dat voormeld attest 

van onvermogen dateert van 13 september 2010, waar de bestreden beslissing reeds op 20 augustus 

2010 werd genomen. Voormeld attest van onvermogen dateert aldus van ná de bestreden beslissing en 

werd bijgevolg niet bij de aanvraag om een verblijfskaart gevoegd zodat de gemachtigde van de 

staatssecretaris geen rekening kon houden met dit stuk. 

 

De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze te 

nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110 548 en vaste rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen). 

  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zou zijn bevoegdheid overschrijden door bij zijn 
wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die dateren van na de bestreden beslissing (RvS 
18 juni 2009, nr. 194 395). 
 

Hetzelfde geldt voor het attest van Fortis Bank waaruit blijkt dat verzoeksters broer, de heer H.A., 

volmacht geniet op de bankrekening van verzoeksters moeder, alsmede voor het attest van de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat verzoeksters moeder, in functie van wie de 

aanvraag werd ingediend, maandelijks een tegemoetkoming geniet ingevolge een handicap. 

Verzoekster brengt ook deze documenten voor het eerst bij ter gelegenheid van haar inleidend 

verzoekschrift voor de Raad. Tevens blijkt niet uit de stukken van het administratief dossier dat 

verwerende partij vóór het nemen van de bestreden beslissing in kennis zou zijn gesteld van het 

bestaan van deze documenten, hoewel deze reeds dateren van mei en juni 2009, zodat wordt herhaald 

dat het verwerende partij niet ten kwade worden geduid hiermee geen rekening te hebben gehouden bij 

het nemen van de bestreden beslissing of dienaangaande niet te hebben gemotiveerd. 

 

Ten overvloede wordt nog opgemerkt dat waar verzoekster betreffende het attest van Fortis Bank stelt 

wel degelijk te kunnen bewijzen dat zij ten laste was van haar moeder, zijnde de referentiepersoon, daar 

uit voornoemd document blijkt dat haar broer, de heer H.A., volmacht geniet op de bankrekening van 

haar moeder en waar verzoekster hierbij voorhoudt dat haar broer de opdracht had gekregen de 

stortingen uit te voeren zodat de voorgelegde stortingen wel degelijk afkomstig zijn van de bankrekening 

van haar moeder, en niet van haar broer, dit gegeven niet wordt gesteund door het administratief 

dossier. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster bewijs van stortingen via 

Western Union en Atena money transfert heeft voorgelegd. Er dient te worden vastgesteld dat 

verzoekster er niet in slaagt aan te tonen dat deze stortingen, hoewel ze bij volmacht werden verricht 

door haar broer, de heer H.A., afkomstig zijn van haar moeder, meer bepaald van het 
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bankrekeningnummer van haar moeder. Uit voormelde stortingen blijkt immers dat geld in contanten 

werd verzonden vanuit een Belgisch agentschap. Op voormelde stortingen wordt geen rekeningnummer 

als bron van de herkomst van de gelden vermeld en wordt enkel de naam van verzoeksters broer, de 

heer H.A., als verzender vertoond.  

 

Nu op de stortingen aan verzoekster enkel de naam van verzoeksters broer voorkomt, acht de Raad het 

motief van de bestreden beslissing, met name “Betrokkene heeft niet afdoend aangetoond in het 

verleden ten laste geweest te zijn van de referentiepersoon: de voorgelegde bewijzen van stortingen 

tonen aan dat deze financiële steun gebeurde door de broer van betrokkene en niet door de moeder van 

betrokkene, in functie van wie de aanvraag gebeurde”, niet kennelijk onredelijk en steunend op de 

stukken van het administratief dossier. 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan 

de wet toetst, hij niet optreedt als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de 

ware toedracht van de feiten gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde van de 

staatssecretaris in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er 

in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het 

kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd 

wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, met andere woorden wanneer de beslissing 

kennelijk onredelijk is, wat in casu niet het geval is. 

 

Waar verzoekster aangeeft dat haar moeder financieel gesteund wordt door haar broer, de heer H.A., 

merkt de Raad op dat verzoekster bij deze stelling bezwaarlijk aantoont dat haar moeder zelf over 

voldoende inkomen beschikt om een effectieve tenlasteneming van verzoekster in België te garanderen. 

Dienvolgens acht de Raad ook het motief van de bestreden beslissing, met name ‘Betrokkene heeft niet 

afdoende aangetoond op heden ten laste te zijn van de referentiepersoon: het voorgelegde inkomen van 

de moeder van betrokkene (= referentiepersoon) is ruim onvoldoende om een effectieve tenlasteneming 

van de aanvrager in België te garanderen, rekening houdend met het geldend Belgisch integratie-

inkomen”, niet kennelijk onredelijk. 

 

Waar verzoekster in haar verzoekschrift nog aangeeft dat zij om de reden dat haar moeder financieel 

gesteund wordt door haar broer, de heer H.A., ook het bewijs van de inkomsten van haar broer en 

schoonzus heeft overgemaakt en dat zij naar België is gekomen om voor haar moeder te zorgen gezien 

haar gezegende leeftijd en handicap, merkt de Raad op dat niet valt in te zien hoe voornoemde 

elementen een invloed hebben op het begrip “ten laste” als wettelijke voorwaarde. De gemachtigde van 

de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid diende hiermee bijgevolg geen rekening te houden. 

Verzoekster maakt hierbij niet aannemelijk dat het bestuur op kennelijk onredelijke wijze heeft 

geoordeeld dat niet aangetoond wordt dat verzoeksters moeder over voldoende inkomen beschikt om 

verzoekster ten laste te nemen. De Raad acht het dienvolgens niet kennelijk onredelijk dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft geoordeeld dat het inkomen van 

haar broer en schoonzus niet in rekening kan worden gebracht aangezien de aanvraag gebeurde in functie 

van verzoeksters moeder en niet in functie van verzoeksters broer, dat verzoekster niet op afdoende wijze 

heeft aangetoond ten laste te zijn van haar moeder en dat de aanvraag om een verblijfskaart van 

verzoekster bijgevolg werd geweigerd.  

 

Inzoverre verzoekster hierbij aan de Raad een nieuwe beoordeling van haar aanvraag om een 

verblijfskaart lijkt te vragen, dient te worden benadrukt dat de Raad in casu optreedt als annulatierechter 

overeenkomstig artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingenwet. In die hoedanigheid kan hij enkel een 

wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing uitoefenen (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad 

van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, 

Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het kader van de uitoefening 

van zijn annulatiebevoegdheid niet bevoegd is om zich uit te spreken over het al dan niet toekennen van 

het recht op verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van de Unie. Er wordt 

tevens herhaald dat de Raad niet bevoegd is zijn beoordeling van de aanvraag 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. 
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De Raad merkt nog op dat in de mate waarin verzoekster van mening is dat zij over de nodige 

documenten beschikt, verzoekster deze stukken nog steeds kan voorleggen bij een nieuwe aanvraag. 

 

De uiteenzetting van verzoekster laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens of op kennelijk onredelijke wijze. Uit het voorgaande volgt dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris redelijkerwijze tot het besluit kon komen dat verzoekster niet aan 

de voorwaarden voldoet om van het recht op verblijf van meer dan drie maanden als familielid, in casu 

als bloedverwant in neerdalende lijn, van een burger van de Unie te genieten en dat dit recht op verblijf 

aan verzoekster bijgevolg diende te worden geweigerd. Verzoekster maakt derhalve op generlei wijze 

aannemelijk dat de motivering van de bestreden beslissing niet afdoende zou zijn of niet zou stroken 

met de werkelijkheid en de gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de door hem 

in de bestreden beslissing gedane vaststellingen kon komen. Het feit dat verzoekster het niet eens is 

met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde van de staatssecretaris volstaat evenwel niet om de 

motieven te weerleggen. De gemachtigde van de staatssecretaris is in casu alle pertinente gegevens 

nagegaan die hij noodzakelijk acht om zijn beslissing te kunnen nemen. De bestreden beslissing steunt 

op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. De door verzoekster aangevoerde 

argumenten maken geenszins aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle 

redelijkheid tot de bestreden beslissingen is gekomen. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.5. Verzoekster voert de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan. 

 

Er dient het opgemerkt te worden dat de gemachtigde van de staatssecretaris met toepassing van 

voormeld beginsel zijn beslissingen zorgvuldig dient voor te bereiden en deze dient 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 dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Aangezien er niet wordt aangetoond dat 

niet werd uitgegaan van een correcte feitenvinding, noch dat verwerende partij er een louter routineuze 

en administratieve afhandeling van zaken op na zou houden, kan niet worden gesteld dat het 

zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2.1. In een tweede middel voert verzoekster het volgende aan. 

 

“Tweede  middel:   schending van  het recht op  eerbiediging  van  het privé-,  gezins-  en familieleven, 

en van het recht om te huwen (artikel 8 iuncto 12 EVRM) 

Verzoekster woont inmiddels geruime tijd in België en heeft hier het 'centrum van haar belangen' 

gevestigd, in die zin dat haar privé-leven inmiddels volledig verankerd is in België. 

Zij heeft zich inmiddels ingeschreven aan het Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Waas & Dender te 

Dendermonde om Nederlandse lessen te volgen (stuk 5). De lessen zijn gestart op 9 september 2010 en 

lopen tot 9 december 2011. 

Door de handhaving van de bestreden beslissing, en de daaruit voortvloeiende weigering tot vestiging, 

zou het recht van verzoeker op eerbiediging van haar privé-, gezins-, en familieleven (artikel 8 

EVRM) op onaanvaardbare wijze worden geschonden. 

Indien verzoekster de aanvraag zou indienen in haar land van herkomst, zou zij gedurende enkele jaren 

gescheiden worden van haar sociale relaties, aangezien deze procedure enkele jaren in beslag neemt. 

Ook al betekent dit slechts een 'tijdelijke verwijdering van het grondgebied', zulks is vanzelfsprekend 

niet bevorderlijk voor een relatie, van welke aard ook.” 

 

3.2.2. In de nota repliceert verwerende partij dat verzoekster in gebreke blijft om de schending van 

artikel 12 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 de wet van 15 

mei 1955 (hierna: EVRM) met concrete gegevens uiteen te zetten zodat verwerende partij zich niet met 

kennis van zaken kan verdedigen. Verwerende partij acht het tweede middel in dit opzicht 

onontvankelijk. Verder stelt verwerende partij dat verzoekster zich met betrekking tot de vermeende 
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schending van artikel 8 van het EVRM beroept op sociale relaties die zij in België zou hebben 

opgebouwd. Verwerende partij wijst er bij verwijzing naar vaste rechtspraak van de Raad van State op 

dat sociale relaties evenwel niet onder de toepassing van artikel 8 van het EVRM vallen. Ten overvloede 

laat verwerende partij nog gelden dat een mogelijke toepassing van artikel 8 van het EVRM de 

vreemdeling niet vrijstelt van het verkrijgen van de vereiste documenten om België binnen te komen en 

dat een tijdelijke verwijdering om de reden dat hij niet in het bezit is van die documenten dan ook 

geenszins strijdig is met dit verdragsartikel. Verwerende partij benadrukt dat de bestreden beslissing  

slechts tot gevolg heeft dat verzoekster tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid om er 

terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een 

regelmatige binnenkomst en verblijf in België. Verwerende partij duidt erop dat het recht op verblijf 

ondergeschikt is aan het recht op toegang tot het grondgebied en dat artikel 8 van het EVRM een 

rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet niet in de weg staat. Verwerende partij meent dat 

verzoekster nalaat in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de wetgeving een 

disproportionele inmenging in haar privéleven zou uitmaken. Verwerende partij besluit dat er geen 

sprake is van een schending van artikel 8 van het EVRM. 

 

3.2.3. Verzoekster voert de schending van artikel 8 van het EVRM aan. Verzoekster voert aan dat zij 

inmiddels reeds geruime tijd in België woont, dat zij het centrum van haar belangen in België heeft 

gevestigd en dat haar privéleven inmiddels volledig verankerd is in België. Verzoekster geeft aan dat zij 

zich heeft ingeschreven om Nederlandse lessen te volgen en brengt in bijlage bij het verzoekschrift een 

verklaring van de directeur van het centrum voor basiseducatie te Dendermonde bij waarin wordt 

bevestigd dat verzoekster is ingeschreven voor lessen Nederlands. Volgens verzoekster heeft de 

bestreden beslissing als gevolg dat haar privé-, gezins- en familiaal leven op onaanvaardbare wijze 

worden geschonden. Verzoekster houdt daarbij voor dat zij gedurende enkele jaren zou worden 

gescheiden van haar sociale relaties, aangezien de procedure bij het indienen van een aanvraag in haar 

land van herkomst enkele jaren in beslag neemt. 

 

Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als 

volgt: 

 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het begrip “gezinsleven” in artikel 8, eerste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk 

van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. Uit de gegevens van het dossier blijkt dat 

verzoekster sedert haar binnenkomst in België op 8 april 2010 samenwoont met haar moeder, maar dat 

zij daarvoor tot op 56-jarige leeftijd gescheiden van haar moeder in Marokko woonde. De vraag rijst 

bijgevolg of er in casu sprake is van een gezinsleven. 

 

Volledigheidshalve merkt de Raad het volgende op. Wat de eerste voorwaarde van artikel 8, tweede lid 

van het EVRM betreft, dient te worden opgemerkt dat de “inmenging van het openbaar gezag” 

inderdaad bij de wet is voorzien, met name in de Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing betreft de 

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

verzoekster niet binnen de gestelde termijn heeft aangetoond dat zij zich in de voorwaarden bevindt om 

te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van de 

Unie. Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer te worden vastgesteld dat deze inmenging in 

casu minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen nastreeft: de 

handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter vrijwaring van ‘s 

lands openbare orde. Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als uitgangspunt dat het volgens een 

vaststaand principe van internationaal recht aan de Verdragsluitende Staten toekomt de openbare orde 

te verzekeren  door, meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet-onderdanen te regelen. 

Hierbij dient echter te worden nagegaan of bij het uitvaardigen van de bestreden beslissing een juist 

evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen van verzoekster in het kader van de eerbied voor haar 
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privé- en gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische staat in het kader van de bescherming 

van de openbare orde anderzijds. 

 

Er dient opgemerkt te worden dat de Raad van State meermaals heeft geoordeeld dat gewone sociale 

relaties niet beschermd worden door artikel 8 van het EVRM (RvS 27 juni 2007, nr. 172.824; RvS 14 

november 2005, nr. 151.290; RvS 15 februari 2005, nr. 140.615; RvS 23 januari 2002, nr. 102.840). 

 

Waar verzoekster verder voorhoudt dat zij gedurende enkele jaren zal worden gescheiden van haar 

sociale relaties, aangezien de procedure bij het indienen van een aanvraag in haar land van herkomst 

enkele jaren in beslag neemt, dient opgemerkt te worden dat verzoekster zich hierbij beperkt tot het 

uiten van een loutere bewering die zij op geen enkele wijze met concrete elementen staaft. Verzoekster 

kan dit argument bijgevolg niet dienstig aanvoeren. 

 

Verzoekster laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de wetgeving 

een disproportionele inmenging in haar privé- en gezinsleven zou uitmaken en dat haar private 

belangen dienen te primeren op de door de verblijfsreglementering beschermde belangen (RvS 12 

januari 2005, nr. 139.107). Tevens dient te worden gesteld dat de bestreden beslissing één van de door 

artikel 8 van het EVRM opgesomde mogelijke beperkingsdoeleinden nastreeft en door de wet is 

voorzien en dat de verblijfsreglementering een middel is ter vrijwaring van ’s lands openbare orde en 

nodig is in een democratische samenleving. Het feit dat verzoekster aanvoert dat zij inmiddels reeds 

geruime tijd in België woont, strookt niet volledig met de gegevens van het administratief dossier waaruit 

blijkt dat verzoekster pas in België verblijft sedert 8 april 2010. Waar verzoekster aanvoert dat zij het 

centrum van haar belangen in België heeft gevestigd, dat haar privéleven inmiddels volledig verankerd 

is in België en dat zij zich heeft ingeschreven om Nederlandse lessen te volgen, merkt de Raad op dat 

deze elementen geen automatische toekenning van het recht op verblijf geven.  

 

De Raad wijst erop dat verzoekster niet aantoont op welke manier haar eventuele integratie, die zij 

tracht te bewijzen met het voorleggen van een verklaring van de directeur van het centrum voor 

basiseducatie waarin wordt bevestigd dat verzoekster is ingeschreven voor lessen Nederlands, relevant 

is bij het aantonen van het al dan niet wettig zijn van de bestreden beslissing, noch dat dit afbreuk zou 

doen aan de motivering van de bestreden beslissing, die zoals hoger reeds gesteld gesteund wordt door 

het administratief dossier. 

 

Te meer daar verzoekster voormelde verklaring slechts bijbrengt ter gelegenheid van haar inleidend 

verzoekschrift bij de Raad, zodat het verwerende partij bijgevolg niet ten kwade kan worden geduid 

hiermee geen rekening te hebben gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing of 

dienaangaande niet te hebben gemotiveerd. Verzoekster kan voornoemd stuk niet voor het eerst 

aanbrengen ter gelegenheid van haar inleidend verzoekschrift in de procedure voor de Raad. Bovendien 

wordt opgemerkt dat voormelde verklaring dateert van 17 september 2010, waar de bestreden 

beslissing reeds op 20 augustus 2010 werd genomen. Voormeld stuk dateert aldus van ná de bestreden 

beslissing en werd bijgevolg niet bij de aanvraag om een verblijfskaart gevoegd zodat de gemachtigde 

van de staatssecretaris geen rekening kon houden met dit stuk. 

 

Er wordt herhaald dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld 

in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon 

beschikken om deze te nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110 548 en vaste rechtspraak van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen). 

  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zou zijn bevoegdheid overschrijden door bij zijn 
wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die dateren van na de bestreden beslissing (RvS 
18 juni 2009, nr. 194 395). 
 

De bestreden beslissing strekt er niet toe het gezinsleven van verzoekster te verhinderen of te 

bemoeilijken. De betreffende beslissing houdt in dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden om in 

België tot een verblijf van meer dan drie maanden te worden toegelaten. De betreffende beslissing 

houdt dienvolgens geen absoluut verbod in voor verzoekster om het Belgische grondgebied binnen te 

komen en er te verblijven, doch verwerpt haar aanvraag om verblijf als familielid in neerdalende lijn van 
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een burger van de Unie. De bestreden beslissing heeft evenmin tot gevolg dat verzoekster definitief van 

haar moeder, broer en schoonzus wordt gescheiden. 

 

In het licht van deze feitelijke en juridische situatie, dient dan ook in alle redelijkheid te worden besloten 

dat de in casu vermeende inmenging in het privé en gezinsleven van verzoekster niet als onrechtmatig 

of disproportioneel kan worden beschouwd.  De gemachtigde van de staatssecretaris heeft een correcte 

toepassing gemaakt van de terzake geldende wettelijke bepalingen.  

 

Verzoekster maakt met haar betoog de schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk. 

 

Waar verzoekster in de aanhef van haar tweede middel de schending van het recht om te huwen zoals 

omschreven in artikel 12 van het EVRM aanvoert, dient opgemerkt te worden dat verzoekster nalaat 

uiteen te zetten op welke wijze zij voormeld verdragsartikel geschonden acht, zodat dit onderdeel van 

het tweede middel niet ontvankelijk is. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien november tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET,   wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. SOETINCK,  toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. SOETINCK A. DE SMET 

 


