
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 210 252 van 27 september 2018 

in de zaak RvV X II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. JANSSENS 

Duboisstraat 43 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 19 maart 2018 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 23 februari 2018 tot 

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

20). 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 23 maart 2018 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 31 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. JANSSENS verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat A. COENE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 24 augustus 2017 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Europese Unie of van een ander familielid van een burger van de Unie, 

als broer van mevrouw O.F., van Nederlandse nationaliteit. 
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1.2. Op 23 februari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een 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, 5de 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 verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 24.08.2017 werd 

ingediend door. 

(…) 

om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

Betrokkene vroeg op 24.08.2017 gezinshereniging aan met zijn zus, zijnde O.F. (…), van Nederlandse 

nationaliteit, met rijksregisternummer 72.00.01 344-71. 

Betrokkene vroeg de gezinshereniging aan op basis van artikel artikel 40bis, §2, bedoelde familieleden 

die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel uitmaken van net g van de burger van de Unie; 

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

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

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

ten laste is of deel maakt van het gezin van de burger van de Unie moet uitgaan van de bevoegde 

overheden van het land van oorsprong of van herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit ten laste te 

zijn of deel uit te ma en v van de burger van de Unie bewezen worden met elk passen middel'. 

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

volgende documenten voorgelegd: 

- ‘certificat de résidence’ dd 02.06.2017 waarin de lokale Marokkaanse authoriteiten verklaren dat 

betrokkene verblijft op het adres ‘Hay Nacer Rue 16 n° 45 – Beni Mellal’ tijdens zijn verblijf in 

Marokko, ‘‘certificat de résidence’ n° 1027 dd. 06.06.2017 waarin de lokale Marokkaanse 

authoriteiten verklaren dat de referentiepersoon verblijft op het adres ‘Hay Nacer Rue 16 n°245 - 

Beni Mellal' tijdens haar verblijf in Marokko: uit deze attesten blijkt dat betrokkene en de 

referentiepersoon (al dan niet gelijktijdig) op hetzelfde adres verblijven tijdens hun verblijf in 

Marokko. Echter louter een kortstondig verblijf op hetzelfde adres tijdens hun verblijf in Markko, kan 

met aanvaard worden als afdoende bewijs in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging, 

Uit deze gegevens blijkt ook dat betrokkene voor zijn komst naar België niet in Marokko woonachtig 

was.  

- bewijzen geldstortingen (MoneyGram) vanwege de referentiepersoon ten gunste van derden 

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

de huidige aanvraag van in het land van herkomst deel uitmaakte van het gezin van de 

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

gegevens. Uit de beschikbare gegevens blijkt weliswaar dat hij op 24.08.2017 in België gedomicilieerd 

werd op het adres van de referentiepersoon. Dit doet echter geen afbreuk aan de vaststelling dat 

betrokkene niet heeft aangetoond dat hij reeds van in het land herkomst deel uitmaakte van het gezin 

van de referentiepersoon. 

Er dient opgemerkt te worden dat de referentiepersoon sedert 13.06.2008 ononderbroken in België 

woont. Van een gezamenlijke vestiging in het land van herkomst of origine voorafgaandelijke aan de 

aanvraag tot gezinshereniging, of een (dreigende) schending van het recht op vrij verkeer van de 

referentiepersoon kan dus geen sprake zijn. 

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

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

referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet heeft aangetoond onvermogend te 

zijn, er niet werd aangetoond dat hij voorafgaand a aanvraag en reeds van in het land van herkomst of 

origine financieel ten laste was van de referentiepersoon, er niet blijkt dat zowel betrokkene als de 

referentiepersoon niet ten laste vielen en/of vallen van de Belgische staat, en dat er niet werd 

aangetoond dat de referentiepersoon beschikt over voldoende bestaansmiddelen om betrokkene ten 

laste te nemen. 

Het gegeven dat betrokkene sedert augustus 2017 tot op heden op het adres van de referentiepersoon 

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

betrokkene op het adres van e referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tôt 

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

dient op een actieve wijze te worden aangetoond en valt niet impliciet af te leiden uit het feit dat men 
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onder hetzelfde dak woont (arrest RvV nr. 145.912 dd. 21.05.2015). Bovendien hee deze situatie 

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

Het komt toe aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren (arrest RvS nr. 222.809 dd. 12.03.2013). 

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

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

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

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

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

gezinshereniging. 

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

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

Wettelijke basis: artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. 

Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Het gegeven dat 

de zus van betrokkene zich in België gevestigd heeft, kan een bevel aan betrokkene niet in de weg 

staan. Immers, betrokkene behoort niet tot het originele kerngezin van de referentiepersoon, derhalve 

kan het aangehaalde gezinsleven van beide niet als argument worden aangehaald waarom het bevel 

niet zou mogen worden genomen. De aangehaalde afhankelijkheidsrelatie tegenover de 

referentiepersoon wordt betwist. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden 

dat hij ook een leven kan opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van de 

referentiepersoon en ondanks het precaire verblijf in België. Nergens uit het dossier blijkt dat hij daar 

niet toe in staat zou zijn. Er dient tevens opgemerkt te worden dat de huidige beslissing geen weigering 

van voortgezet verblijf inhoudt. Er is geen sprake van minderjarige kinderen in België, noch van enige 

medische problematiek op naam van betrokkene.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet 

kan worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van 

de verzoekende partij te leggen. 

 

2.2. De verzoekende partij heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis 

gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid 

van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste en enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 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 de wet van 13 mei 1955 

(hierna: het EVRM) en van de artikelen 47/1, 2° en 62 van de Vreemdelingenwet. Uit de bespreking van 

het enig middel blijkt dat de verzoekende partij zich eveneens beroept op de schending van de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De verzoekende partij zet haar enig middel uiteen als volgt: 

 

“1. Algemeen juridisch kader 

Krachtens artikel 62 van de Vreemdelingenwet dienen alle administratieve beslissingen, genomen in 

toepassing van deze wet, gemotiveerd te worden. Die motiveringsplicht omvat de verschillende 

verwijderingsmaatregelen, waaronder het bevel om het grondgebied te verlaten.  

Met de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen werd die 

motivering aangevuld met substantiële componenten. Bestuurshandelingen moeten overeenkomstig 

deze wet afdoende gemotiveerd zijn en dienen de juridische en feitelijke overwegingen te vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen.  

Een afdoende motivering houdt in dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

kunnen dragen. De motivering moet m.a.w. draagkrachtig zijn. De aangevoerde motieven moeten 

pertinent zijn en de beslissing verantwoorden. Dit wil zeggen dat ze duidelijk en concreet de redenen 

moet weergeven die haar kunnen verantwoorden. De motivering moet ook volledig zijn, wat betekent dat 

zij een voldoende grondslag voor alle onderdelen van de beslissing behoort te zijn.  
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2. Toetsing van de bestreden beslissing aan de materiële en formele motiveringsplicht, schending van 

het zorgvuldigheidsbeginsel, schending van artikel 8 EVRM, schending van artikel 47/1, 2° van de 

Vreemdelingenwet en schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

De motivering is niet afdoende, zoals vereist door de Wet Motivering Bestuurshandelingen. 

Op 23 februari 2018 kwam de Staatssecretaris tot de beslissing dat de aanvraag tot gezinshereniging 

van verzoeker dient te worden geweigerd omdat verzoeker niet voldoet aan de vereiste voorwaarden 

om te genieten van een recht op verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid 

van een burger van de Unie of van een ander familielid van een burger van de Unie.  

De beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden gaat gepaard met een bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

Op 24 augustus 2017 diende verzoeker een aanvraag in tot gezinshereniging op grond van artikel 47/1, 

2° van de wet van 15 december 1980 met zijn zus, O.F. (…) (de referentiepersoon), van Nederlandse 

nationaliteit en met rijksregisternummer xxx (…). 

Overeenkomstig artikel 47/1, 2° van de wet van 15 december 1980 moet verzoeker aantonen dat hij ten 

laste is van de burger van de Unie die hij wil begeleiden of bij wie hij zich wil voegen of dat hij deel 

uitmaakt van het gezin van de burger van de Unie.   

Ter staving van deze voorwaarden legde verzoeker de volgende documenten voor: 

- “certificat de résidence” d.d. 2 juni 2017 waarin de lokale Marokkaanse autoriteiten verklaren dat 

verzoeker verblijft op het adres Hay Nacer Rue 16, n° 245 te Beni Mella tijdens zijn verblijf in Marokko; 

“certificat de résidence” n° 1027 d.d. 6 juni 2017 waarin de lokale Marokkaanse autoriteiten verklaren 

dat de referentiepersoon verblijft op het adres Hay Nacer Rue 16, n° 245 te Beni Mella tijdens haar 

verblijf in Marokko: uit deze attesten blijkt dat verzoeker en de referentiepersoon op hetzelfde adres 

verblijven tijdens hun verblijf in Marokko; 

- bewijzen geldstortingen (MoneyGram) vanwege de referentiepersoon naar de moeder van verzoeker, 

mevrouw L.F. (…) (stuk 3); 

Op 24 augustus 2017 werd verzoeker vervolgens in België gedomicilieerd op het adres van de 

referentiepersoon.   

Uit bovenstaande informatie blijkt aldus dat verzoeker voorafgaand aan zijn aanvraag tot 

gezinshereniging samen met de referentiepersoon in België woonde en eveneens in het land van 

herkomst (Marokko) samen met de referentiepersoon verbleef op hetzelfde adres. Verder blijkt dat 

verzoeker financieel ondersteund werd door de referentiepersoon.  

Desalniettemin oordeelt de Staatssecretaris dat verzoeker onvoldoende aantoont dat hij in de periode 

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

burger van de Unie of in het land van herkomst reeds deel uitmaakte van het gezin van de burger van 

de Unie. 

Het is duidelijk dat de Staatssecretaris de voorgelegde documenten op foutieve wijze interpreteert en 

hiermee de bewijskracht van de bewijsstukken manifest miskent. 

Verzoeker maakt thans wel degelijk deel uit van het gezin van de referentiepersoon en wordt door de 

referentiepersoon begeleid. Bovendien maakte hij in het verleden eveneens deel uit van het gezin van 

de referentiepersoon in hun land van herkomst, wat ook gestaafd werd aan de hand van de voorgelegde 

documenten (stuk 2). Tot slot toont verzoeker aan dat hij wel degelijk voorafgaand aan de aanvraag en 

reeds in het land van herkomst financieel ten laste was van de referentiepersoon (stuk 3). Er is aldus 

duidelijk sprake van een afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon.  

Verzoeker voldoet derhalve aan de voorwaarden die artikel 47/1, 2° van de wet van 15 december 1980 

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

Verzoeker wenst dan ook op te merken dat de motivering in de beslissing d.d. 23 februari 2018 (stuk 1) 

een loutere standaard-beslissing betreft, die op geen enkele concrete wijze ingaat op de situatie van 

verzoeker.  

Dat de Staatssecretaris de concrete elementen in het dossier van verzoeker miskent en hiermee de 

artikelen 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen miskent. Tevens schendt de 

Staatssecretaris met zijn beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel.  

Dat de Staatssecretaris het recht van verzoeker om te genieten van een familie- en gezinsleven schendt 

en derhalve artikel 8 EVRM schendt. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 
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verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 

166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). Hetzelfde geldt voor de 

aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. De bestreden weigeringsbeslissing verwijst zo naar de bepalingen van 

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 en van artikel 47/1, 2° en 

artikel 47/3, §2 van de Vreemdelingenwet die vereisen dat, om als ander familielid van een burger van 

de Unie te kunnen worden beschouwd, de verzoekende partij in het land van herkomst ten laste is of 

deel uitmaakt van het gezin van de burger van de Unie. De verwerende partij gaat vervolgens concreet 

in op de verschillende door de verzoekende partij in dit verband voorgelegde stavingstukken en 

motiveert op concrete wijze waarom aldus volgens haar niet blijkt dat dit het geval is.  

 

Ook betreffende het bevel om het grondgebied te verlaten wordt zowel de juridische grondslag vermeld 

– met name artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet – alsook de feitelijke motieven die aan het 

bevel ten grondslag liggen. Er wordt immers op gewezen dat het legaal verblijf in België is verstreken en 

dat ook artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet in rekening wordt genomen, waarbij gemotiveerd wordt 

“Het gegeven dat de zus van betrokkene zich in België gevestigd heeft, kan een bevel aan betrokkene 

niet in de weg staan. Immers, betrokkene behoort niet tot het originele kerngezin van de 

referentiepersoon, derhalve kan het aangehaalde gezinsleven van beide niet als argument worden 

aangehaald waarom het bevel niet zou mogen worden genomen. De aangehaalde 

afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon wordt betwist. Betrokkene is een volwassen 

persoon waarvan mag verwacht worden dat hij ook een leven kan opbouwen in het land van herkomst 

of origine zonder de nabijheid van de referentiepersoon en ondanks het precaire verblijf in België. 

Nergens uit het dossier blijkt dat hij daar niet toe in staat zou zijn. Er dient tevens opgemerkt te worden 

dat de huidige beslissing geen weigering van voortgezet verblijf inhoudt. Er is geen sprake van 

minderjarige kinderen in België, noch van enige medische problematiek op naam van betrokkene.” 

 

Gelet op voormelde motieven kan de verzoekende partij niet dienstig betogen dat de bestreden 

beslissing een loutere standaardbeslissing betreft die op geen enkele wijze ingaat op haar situatie. Ten 

overvloede dient te worden geduid dat zelfs indien een beslissing is gemotiveerd met algemene 

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

motivering, dit loutere feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissingen niet naar 

behoren zijn gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

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

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

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht.  

 

Uit het verzoekschrift blijkt evenwel dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

3.3. De Raad merkt op dat de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en 

bijgevolg dient het middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

 

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

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

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 
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wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in dat de 

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

alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

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

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

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

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

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

wordt onderzocht in het licht van de in casu toepasselijke wetgeving, met name artikel 47/1, 2° van de 

Vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert. 

 

Artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

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

(…) 

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

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie 

(…)” 

 

Artikel 47/3, §2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 1 (…) 

§ 2 De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de 

burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van 

zijn gezin.  

De documenten die aantonen dat het andere familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de 

burger van de Unie moeten uitgaan van de bevoegde overheden van het land van oorsprong of van 

herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de 

burger van de Unie bewezen worden met elk passend middel.  

§ 3 (…)”  

 

3.5. Uit deze bepalingen blijkt dat een ander familielid zoals bedoeld in artikel 47/1, 2° van de 

Vreemdelingenwet moet bewijzen dat hij, in het land van herkomst, ten laste is van de referentiepersoon 

of dat hij, in het land van herkomst, deel uitmaakt van het gezin van de referentiepersoon. De 

documenten die dit aantonen, moeten uitgaan van de overheden van het land van oorsprong of 

herkomst en bij ontstentenis hiervan kan elk passend bewijs gegeven worden.  

 

3.6. Betreffende de voorgelegde attesten ‘certificat de résidence’ betoogt de verzoekende partij dat uit 

deze attesten blijkt dat zij en de referentiepersoon op hetzelfde adres verblijven tijdens hun verblijf in 

Marokko. De Raad stelt vast dat dit niet wordt betwist in de bestreden beslissing, integendeel dat dit 

uitdrukkelijk wordt erkend. De Raad stelt echter vast dat de verzoekende partij niet dienstig kan betogen 

dat uit deze informatie blijkt dat zij in Marokko samen met de referentiepersoon verbleef op hetzelfde 

adres. Uit de attesten blijkt immers enkel dat de verzoekende partij en de referentiepersoon elk voor 

zich tijdens een verblijf in Marokko verblijven op eenzelfde adres. Uit de attesten valt niet 

noodzakelijkerwijze af te leiden dat de verzoekende partij en de referentiepersoon samen op het adres 

verbleven. Bovendien stelt de Raad vast dat de verwerende partij ook rekening heeft gehouden met de 

hypothese dat de verzoekende partij in Marokko samen met de referentiepersoon verbleef op hetzelfde 

adres – gelet op de zinsnede “(al dan niet gelijktijdig) op hetzelfde adres”  – en hieromtrent motiveerde 

“Echter louter een kortstondig verblijf op hetzelfde adres tijdens hun verblijf in Markko, kan niet aanvaard 

worden als afdoende bewijs in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging, Uit deze gegevens 

blijkt ook dat betrokkene voor zijn komst naar België niet in Marokko woonachtig was.” en “Voor zover 

betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan de huidige 

aanvraag van in het land van herkomst deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon dient 

opgemerkt te worden dat dit niet blijkt uit het geheel van de beschikbare gegevens. Uit de beschikbare 

gegevens blijkt weliswaar dat hij op 24.08.2017 in België gedomicilieerd werd op het adres van de 

referentiepersoon. Dit doet echter geen afbreuk aan de vaststelling dat betrokkene niet heeft 

aangetoond dat hij reeds van in het land herkomst deel uitmaakte van het gezin van de 

referentiepersoon. Er dient opgemerkt te worden dat de referentiepersoon sedert 13.06.2008 
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ononderbroken in België woont. Van een gezamenlijke vestiging in het land van herkomst of origine 

voorafgaandelijke aan de aanvraag tot gezinshereniging, of een (dreigende) schending van het recht op 

vrij verkeer van de referentiepersoon kan dus geen sprake zijn.” Met het enkel betogen dat uit de 

attesten blijkt dat zij in Marokko samen met de referentiepersoon verbleef op hetzelfde adres, weerlegt, 

noch ontkracht de verzoekende partij voormelde motieven. Het komt niet kennelijk onredelijk voor om op 

grond van het enkel op hetzelfde adres verblijven tijdens een verblijf in Marokko en gelet op het feit dat 

de referentiepersoon sedert 13 juni 2008 ononderbroken in België woont – waarbij wordt verduidelijkt 

dat er van een gezamenlijke vestiging in het land van herkomst voorafgaandelijk aan de aanvraag geen 

sprake is – te stellen dat uit het geheel van de beschikbare gegevens niet blijkt dat de verzoekende 

partij heeft aangetoond dat zij reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het gezin van de 

referentiepersoon. 

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat zij op 24 augustus 2017 in België werd gedomicilieerd op het 

adres van de referentiepersoon en blijkt dat zij aldus voorafgaand aan de aanvraag tot gezinshereniging 

samenwoonde met de referentiepersoon, kan de Raad enkel vaststellen dat dit in de bestreden 

beslissing niet wordt betwist. Met dergelijk betoog weerlegt de verzoekende partij dan ook geenszins 

volgende motieven van de bestreden beslissing “Uit de beschikbare gegevens blijkt weliswaar dat hij op 

24.08.2017 in België gedomicilieerd werd op het adres van de referentiepersoon. Dit doet echter geen 

afbreuk aan de vaststelling dat betrokkene niet heeft aangetoond dat hij reeds van in het land herkomst 

deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon.” en “Het gegeven dat betrokkene sedert 

augustus 2017 tot op heden op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd is, doet geen afbreuk 

aan bovenstaande vaststellingen. Immers, louter het gegeven dat betrokkene op het adres van e 

referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot gevolg dat hij ook ten laste was/is 

van e referentiepersoon. Immers, de voorwaarde van het ten laste zijn dient op een actieve wijze te 

worden aangetoond en valt niet impliciet af te leiden uit het feit dat men onder hetzelfde dak woont 

(arrest RvV nr. 145.912 dd. 21.05.2015). Bovendien hee deze situatie betrekking op de toestand in 

België, niet op deze in het land van herkomst.” 

 

De verzoekende partij stelt dat er voorts bewijzen van geldstortingen van de referentiepersoon naar de 

moeder van de verzoekende partij zijn, dat blijkt dat de verzoekende partij ondersteund werd door de 

referentiepersoon. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij meent dat 

de verzoekende partij niet heeft aangetoond dat zij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het 

land van herkomst financieel ten laste was van de referentiepersoon en dat de voorgelegde bewijzen 

van geldstortingen vanwege de referentiepersoon ten gunste van derden was. Door enkel te stellen dat 

er bewijzen van geldstortingen van de referentiepersoon naar de moeder van de verzoekende partij zijn 

erkent de verzoekende partij dat de geldstortingen vanwege de referentiepersoon geschieden ten 

aanzien van derden. Zij verduidelijkt geenszins op welke wijze uit de voorgelegde bewijzen van 

geldstortingen – niettegenstaande de geldstortingen niet aan haar gericht waren – zou moeten blijken 

dat zij ondersteund werd door de referentiepersoon. De Raad wijst erop dat de verzoekende partij niet 

aantoont dat het kennelijk onredelijk is om haar moeder als een derde te beschouwen in het kader van 

het beoordelen van een afhankelijkheidsrelatie tussen de verzoekende partij en haar zus, noch dat het 

foutief of kennelijk onredelijk is, wanneer enkel bewijzen voorliggen van geldstortingen vanwege de 

referentiepersoon naar derden, te stellen dat de verzoekende partij niet heeft aangetoond dat zij 

voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst financieel ten laste was van de 

referentiepersoon. 

 

3.7. De verzoekende partij meent dat het duidelijk is dat de verwerende partij de voorgelegde 

documenten op foutieve wijze interpreteert en hiermee de bewijskracht van de bewijsstukken manifest 

miskent. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij nalaat aan te tonen van welk stuk de 

bewijswaarde werd miskent. Bovendien wijst de Raad erop dat de verschillende door haar voorgelegde 

stukken in de bestreden beslissing werden besproken. Uit wat voorafgaat blijkt dat de verzoekende partij 

de motieven betreffende de door haar voorgelegde stukken niet weerlegt, noch ontkracht. De 

verzoekende partij slaagt er met haar uiteenzetting geenszins in om aan te tonen dat de verwerende 

partij de bewijswaarde van de voorgelegde documenten schendt.  

 

3.8. Waar de verzoekende partij betoogt dat zij thans wel degelijk deel uitmaakt van het gezin van de 

referentiepersoon en door haar wordt begeleid, kan de Raad enkel vaststellen dat dit in de bestreden 

beslissing niet wordt betwist. In de bestreden beslissing wordt erkend dat zij sinds 24 augustus 2017 op 

het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd is, doch wordt gemotiveerd dat dit geen afbreuk doet 

aan de vaststelling dat de verzoekende partij niet heeft aangetoond dat zij reeds van in het land van 

herkomst deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon. Het weze herhaald dat uit artikel 47/1, 
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2° van de Vreemdelingenwet blijkt dat een ander familielid moet bewijzen dat hij, in het land van 

herkomst, ten laste is van de referentiepersoon of dat hij, in het land van herkomst, deel uitmaakt van 

het gezin van de referentiepersoon.  

 

3.9. Gelet op de vaststellingen in onderhavig arrest kan de verzoekende partij voorts niet ernstig 

betogen dat zij in het verleden deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon in hun land van 

herkomst wat gestaafd wordt door documenten, noch dat zij aantoont dat zij wel degelijk voorafgaand 

aan de aanvraag en reeds in het land van herkomst financieel ten laste was van de referentiepersoon, 

dat er duidelijk sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon, noch dat zij 

derhalve voldoet aan de voorwaarden die artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet stelt om het 

verblijfsrecht in België te verkrijgen op grond van gezinshereniging. 

 

3.10. De verzoekende partij toont geenszins aan dat het oordeel van de verwerende partij dat uit het 

geheel van de voorgelegde stukken niet afdoende blijkt dat de verzoekende partij reeds in het land van 

herkomst deel uitmaakte van het gezin van de burger van de Unie of ten laste was van de burger van de 

Unie, en dit voorafgaand aan de huidige aanvraag gezinshereniging, foutief of kennelijk onredelijk is, 

noch dat de verwerende partij op onzorgvuldige wijze tot de bestreden beslissing is gekomen.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet 

aannemelijk gemaakt. Ook een schending van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond.  

 

3.11. 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 een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 

oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

 

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

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

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

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

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

(GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term 

is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 

december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De 

beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven is ook een feitenkwestie. 

 

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, zal vooreerst het 

bestaan moeten aantonen van het privé- en/of het familie- en gezinsleven waarop zij zich beroept, en dit 

op voldoende nauwkeurige wijze, in acht genomen de omstandigheden van de zaak. 

 

In casu beroept de verzoekende partij zich op haar familie- en gezinsleven (in België). De verzoekende 

partij verduidelijkt niet met wie zij een gezinsleven heeft in België, doch uit haar uiteenzetting van het 

middel waarin zij stelt dat er duidelijk sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tegenover de 

referentiepersoon en uit het feit dat de bestreden beslissing een beslissing tot weigering van verblijf als 

familielid van haar zus – de referentiepersoon – betreft, en in het verzoekschrift geen melding wordt 

gemaakt van de aanwezigheid van of een gezinsleven met enig ander familielid in België, gaat de Raad 

er van uit dat de verzoekende partij doelt op haar gezinsleven met de referentiepersoon, haar zus.  
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In dit verband dient te worden opgemerkt dat waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen 

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

Overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM (EHRM Onur v. het Verenigd Koninkrijk, 2009; EHRM, 

Slivenko v. Letland, 2003; Mole N., Asylum and the European Convention on Human Rights, 

Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2007, 97) kan slechts van een door artikel 8 van het EVRM 

beschermd familie- en gezinsleven tussen ouders en meerderjarige kinderen en tussen verwanten 

worden gesproken indien, naast de afstammingsband, een vorm van afhankelijkheid blijkt. Bij de 

beoordeling of er al dan niet een familie- en gezinsleven bestaat, moet rekening worden gehouden met 

alle indicaties die de verzoekende partij dienaangaande aanbrengt, zoals onder andere het 

samenwonen, de (financiële) afhankelijkheid en de reële banden tussen ouder en kind en tussen 

verwanten. 

 

Het loutere gegeven dat de verzoekende partij staat ingeschreven op hetzelfde adres als haar zus 

volstaat niet om het bestaan van een beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM aan te tonen. De rechtspraak van het EHRM stelt duidelijk dat andere familierelaties, zoals de 

relaties tussen meerderjarige broers en zussen, bijkomende elementen van afhankelijkheid vereisen die 

anders zijn dan de gewone affectieve en emotionele banden (EHRM 15 oktober 2003, nr. 52206/99, 

Mokrani v. Frankrijk, § 33; EHRM 13 februari 2001, nr. 47160/99, Ezzouhdi v. Frankrijk, § 34). De 

verzoekende partij toont zulke bijkomende elementen van afhankelijkheid in casu niet (of niet 

voldoende) aan. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt immers dat uit het geheel van de 

beschikbare gegevens niet blijkt dat de verzoekende partij voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het gezin van de 

referentiepersoon, noch dat zij ten laste was van de referentiepersoon alsook dat het gegeven dat de 

verzoekende partij sedert 24 augustus 2017 gedomicilieerd is op het adres van de referentiepersoon 

geen afbreuk kan doen aan deze vaststellingen daar het loutere gegeven dat de verzoekende partij 

gedomicilieerd is op het adres van de referentiepersoon niet automatisch tot gevolg heeft dat de 

verzoekende partij ook ten laste is van de referentiepersoon, dat de voorwaarde van het ten laste zijn op 

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

hetzelfde dak woont. Uit de bovenstaande bespreking van het enig middel is gebleken dat de 

verzoekende partij geenszins heeft aangetoond dat deze motieven foutief of kennelijk onredelijk zijn. 

Ook met het enkel stellen dat er duidelijk sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tegenover de 

referentiepersoon weerlegt, noch ontkracht de verzoekende partij de motieven van de bestreden 

beslissing betreffende het niet ten laste zijn van de referentiepersoon. In de bestreden beslissing wordt 

overigens, betreffende het bevel om het grondgebied te verlaten, ook gemotiveerd dat het feit dat de zus 

van de verzoekende partij zich in België heeft gevestigd een bevel niet in de weg kan staan, dat de 

verzoekende partij niet behoort tot het originele kerngezin van de referentiepersoon en dat de 

aangehaalde afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon wordt betwist. Deze motieven 

worden door de verzoekende partij niet betwist.  

 

De Raad kan aldus niet vaststellen dat er sprake is van een bijzondere afhankelijkheidsband tussen de 

verzoekende partij enerzijds en haar zus anderzijds, minstens wordt dit niet afdoende aangetoond. De 

verzoekende partij maakt dan ook geen beschermingswaardig gezin in de zin van artikel 8 van het 

EVRM aannemelijk.  

 

Ten overvloede wordt er nog op gewezen dat in casu niet wordt betwist dat het een eerste toegang tot 

het Rijk betreft, met name een aanvraag om een verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Unie, zodat er in deze stand van het geding geen inmenging is in het voorgehouden gezins- en 

privéleven van de verzoekende partij. In dit geval moet worden onderzocht of er een positieve 

verplichting is voor de staat om het recht op 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 worden 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 worden uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 
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immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, § 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, § 89). 

Zo er al sprake zou zijn van een gezins- of privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM, dan nog 

toont de verzoekende partij in casu niet met concrete gegevens aan dat zij dit gezins- of privéleven niet 

kan verderzetten in haar land van herkomst of elders. Zij duidt geen precieze onoverkomelijke 

hinderpalen aan die de voortzetting van dit gezins- of privéleven als dusdanig verhinderen in het land 

van herkomst of elders. Evenmin toont zij aan dat zij dit enkel in België zou kunnen verder zetten.  

 

De verzoekende partij toont geenszins aan dat de bestreden beslissing niet op zorgvuldige wijze werd 

genomen. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen.  

 

3.12. Het enig middel is ongegrond.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig september tweeduizend 

achttien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


