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 nr. 120 819 van 18 maart 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Zimbabwaanse nationaliteit te zijn, op 

22 november 2012 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 29 oktober 2012 tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 24 juli 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 februari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 maart 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. CAMPO, die loco advocaat C. VERBROUCK verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Zimbabwaanse nationaliteit te zijn en geboren te zijn op 20 oktober 

1959. 

 

Op 10 mei 2012 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie in haar hoedanigheid van bloedverwant in opgaande lijn van haar dochter 

N.D.M.D.A. 
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Op 29 oktober 2012, met kennisgeving op 8 november 2012, wordt aan de verzoekende partij een 

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

verlaten uitgereikt. 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 198-1 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 10.05.2012 werd 

ingediend door: 

Naam: D.S. (...)  

Voorna(a)m(en): M. (...)  

Nationaliteit: Zimbabwaanse  

Geboortedatum: (...)  

Geboorteplaats: Kwekwe 

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (...) 

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. 

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

legt enkel een verklaring op eer van haarzelf voor. Deze verklaring kan niet aanvaard worden als 

voldoende bewijs aangezien ze niet op haar feitelijkheid en waarachtigheid kan getoetst worden. 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene. 

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van “artikel 40bis van de Wet van 

15.12.1980, geïnterpreteerd in het licht van richtlijn 2004/38/EG, meer bepaald de artikelen 2 en 7 van 

voornoemde richtlijn; en artikel van artikel 62 van de Wet van 15.12.1980, van de artikelen 1 tot 3 van 

de wet van 19.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de 

algemene beginselen van goed bestuur, waaronder de verplichting beslissingen afdoende te motiveren 

en de verplichting rekening te houden met alle elementen van het dossier.” 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Aangezien tegenpartij de aanvraag van verzoekster weigert enkel omdat zij niet afdoende aangetoond 

zou hebben onvermogend te zijn in het land van herkomst, zijnde Zimbabwe; 

Terwijl uit het administratief dossier duidelijk blijkt dat verzoekster in het land van herkomst afhing van 

de materiele bijstand van haar dochters. 

Eerste onderdeel 

Mededeling COM(2009)313 final van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, van 2 juli 

2009, verduidelijkt Richtlijn 2004/38/EG. Voor wat betreft de familieleden afhankelijk van een Unieburger 

stelt deze : 

[...] In order to determine whether family members are dependent, it must be assessed in the individual 

case whether, having regard to their financial and social conditions, they need material support to meet 

their essential needs in their country of origin or the country from which they came at the time when they 

applied to join the EU citizen (i.e. not in the host Member State where the EU citizen resides). In its 

judgments on the concept of dependency, the Court did not refer to any level of standard of living for 

determining the need for financial support by the EU citizen. [...] 

Dependent family members are required to present documentary evidence that they are dependent. 

Evidence may be adduced by any appropriate means, as confirmed by the Court. Where the family 

members concerned are able to provide evidence of their dependency by means other than a certifying 

document issued by the relevant authority of the country of origin or the country from which the family 

members are arriving, the host Member State may not refuse to recognise their rights. However, a mere 

undertaking from the EU citizen to support the family member concerned is not sufficient in itself to 

establish the existence of dependence. 

[...] 

Any negative decision is subject to all the material and procedural safeguards of the Directive. It must be 

fully justified in writing and open to appeal. » (eigen onderlijning) 
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Hieruit vloeit voort dat het "ten laste" zijn een feitenkwestie is en op alle mogelijke manieren bewezen 

kan worden. Dat bevestigde het Europees Hof van Justitie, ondermeer in de zaken C-l/05, Yunying Jia 

tegen Migrationsverket: 

« 42. Derhalve mag een document van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong of van 

herkomst waaruit blijkt dat sprake is van een afhankelijkheidssituatie voor dit doel bijzonder geschikt 

lijken, maar het mag geen voorwaarde zijn voor de verlening van de verblijfsvergunning, terwijl het 

voorts mogelijk is dat het enkele feit dat de gemeenschapsonderdaan of zijn echtgenoot zich ertoe 

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

van een situatie van reële afhankelijkheid van dit familielid. 

43. Op de tweede vraag, sub a en b, moet dan ook worden geantwoord dat artikel 1, lid 1, sub d, van 

richtlijn 73/148 aldus moet worden uitgelegd dat onder „te hunnen laste komen" moet worden verstaan 

dat het familielid van een gemeenschapsonderdaan die in een andere lidstaat is gevestigd in de zin van 

artikel 43 EG, de materiele ondersteuning nodig heeft van deze onderdaan of zijn echtgenoot teneinde 

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

op het moment dat hij verzoekt om hereniging met die onderdaan. Artikel 6, sub b, van deze richtlijn 

moet aldus worden uitgelegd dat de noodzaak van financiële ondersteuning kan worden aangetoond 

met ieder passend middel terwijl het mogelijk is dat het enkele feit dat de gemeenschapsonderdaan of 

zijn echtgenoot zich ertoe verbindt, de zorg voor het familielid op zich te nemen, niet wordt aanvaard als 

bewijs van het bestaan van een situatie van reële afhankelijkheid van dit familielid. » (eigen onderlijning, 

C-l/05, Yunying Jia tegen Migrationsverket, § 42-43) 

Een ernstige bestudering van het dossier toont aan dat verzoekster voldoet aan de voorwaarden van 

artikel 40bis Vreemdelingenwet en verschillende elementen geven weer dat zij ten laste is van haar 

dochters : 

Ze heeft niet gewerkt in Zimbabwe, maar was huisvrouw, wat blijkt uit haar paspoort; 

Ze was weduwe en alleenstaande in Zimbabwe; 

Haar dochter stuurde haar geld voor haar aankomst in België; 

Sinds haar aankomst in België heeft ze steeds bij haar dochter Maria gewoond; 

Verklaring van onvermogen van verzoekster d.d. 9.9.2011, waarin zij verklaart dat ze geen eigendom-

men, inkomsten of geen recht op uitkering of pensioen heeft in Zimbabwe; 

Bijgevolg door geen rekening te houden met alle bewijselementen in het dossier, die de afhankelijkheid 

van verzoekster aantonen, maar enkel met een van de gegevens, met name, de verklaring van onver-

mogen van verzoekster, schendt tegenpartij artikel 40bis van de Wet van 15.12.1980, geïnterpreteerd in 

het licht van richtlijn 2004/38/EG, meer bepaald de artikelen 2 en 7 van voornoemde richtlijn; evenals 

haar motiveringsverplichting en de verplichting voor het bestuur rekening te houden met alle elementen 

van het dossier. 

Tweede onderdeel 

In het kader van haar aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet, 

voegde verzoekster verschillende documenten waaruit blijkt dat zij economisch afhing van haar 

dochters. Naast de verklaring van onvermogen d.d. 9.9.2011, steken eveneens in het administratief 

dossier verschillende bewijzen van geldstortingen door haar dochters voor haar aankomst in België. 

Vermits zij bij aankomst in België afhankelijk was van haar dochters en zij sinds 27.11.2009 niet meer 

teruggekeerd is naar Zimbabwe, is haar situatie niet veranderd en is zij steeds afhankelijk geweest van 

haar dochters. 

Door selectief te werk te gaan, zich te baseren op een bepaalde stuk, zonder te motiveren waarom de 

andere elementen niet in overweging worden genomen voor de beoordeling van haar onvermogend-

heid, schendt tegenpartij manifest haar motiveringsplicht. 

« Een motivering die slechts rekening houdt met bepaalde elementen in een dossier en niet met andere 

fundamentele elementen is niet voldoende. »1 Hieruit vloeit voort dat tegenpartij de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 schendt.” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt in haar nota: 

 

“Verzoekende partij houdt voor dat artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, geïnterpreteerd in het licht 

van Richtlijn 2004/3 8/EG, meer bepaald de artikelen 2 en 7 van voornoemde Richtlijn, werd geschon-

den. 

Vooreerst laat de verwerende partij nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de 

Wet van 29.07.1991, alsook van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, die allen de formele motiverings-

plicht betreffen, gelden dat bij lezing van verzoeksters inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet 

enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden 

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

beslissing. 
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De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekster 

het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940,14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

Verwerende partij laat verder gelden dat de verzoekende partij zich niet op ontvankelijke wijze kan 

beroepen op de directe werking van de Richtlijn 2004/83/EG. 

Deze richtlijn werd immers reeds geïntegreerd in Belgisch recht, met name in de Wet van 15 September 

2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

Artikel 2 van de wet van 15.09.2009 bepaalt: 

"Deze wet zet onder meer de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 

September 2003 inzake het recht op gezinshereniging, de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van de 

Europese Unie van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde 

landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale erkenning behoeft, en 

de inhoud van de verleende bescherming. en de richtlijn 2004/81/EG van de Raad van de Europese 

Unie van 29 april 2004 betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde 

autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van 

mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie, om in de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. " 

Dienaangaande verwijst de verwerende partij nog naar een arrest dd. 20.2.2009 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (rolnr. 23.332): 

"Waar verzoekster de schending aanvoert van de Richtlijn 2004/38 volstaat het te stellen dat deze 

richtlijn is omgezet in het nationaal recht (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15.12.1980 

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

vreemdelingen, Memorie van Toelichting, Pari. St. Kamer 2006-2007, nr. 2845/001). Verzoekster toont 

niet aan we Ik artikel van de Richtlijn niet of foutief zou zijn omgezet in het nationaal recht, zodat zij zich 

niet meer op de directe werking van de bepalingen van deze richtlijnen kan beroepen. " 

Dit onderdeel van het middel is eveneens onontvankelijk. 

In antwoord op verzoeksters concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat de verwerende 

partij gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht heeft beslist tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden. 

Voor wat betreft de vermeende schending van art 40bis van de Vreemdelingenwet laat verwerende 

partij gelden dat de beweringen van verzoekende partij niet kunnen worden aangenomen. 

Artikel 40 bis Vreemdelingenwet bepaalt immers het volgende : 

" § 1. Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop 

de familieleden van de burger van de Unie zouden kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende 

bepalingen op hen van toepassing. § 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

(...) 

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

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

Teneinde te kunnen genieten van een verblijfsrecht als familielid van een burger van de Unie, dient 

verzoekster dan ook aan te tonen dat zij ten laste is van haar dochters. 

In de bestreden beslissing motiveert de gemachtigde van de Staatssecretaris dienaangaande als volgt: 

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

legt enkel een verklaring op eer van haarzelf voor. Deze verklaring kan niet aanvaard worden als 

voldoende bewijs aangezien ze niet op haar feitelijkheid en waarachtigheid kan getoetst worden. " 

Verzoekende partij uit kritiek op de motieven van de bestreden beslissing. Zij meent dat ten onrechte 

enkel met de door haar voorgelegde verklaring van onvermogen rekening werd gehouden, terwijl haar 

onvermogen ook zou blijken uit andere stukken. Zij wijst daarbij in het bijzonder op de door haar 

voorgelegde stukken die aantonen dat verzoekster geldstortingen ontvangt. 

Met dergelijke beschouwingen slaagt verzoekende partij er echter niet in aan te tonen dat zij afhankelijk 

is van haar dochters. Zo kan niet worden ingezien hoe een geldstorting, of een attest van een 

ambtenaar van de burgerlijke stand, zou aantonen dat verzoekster onvermogend is. De kritiek van 

verzoekster mist dan ook elke relevantie. 

Dat verzoekster (financiële) steun ontvangt van de referentiepersoon, en alleenstaande zou zijn, toont 

nog niet aan dat verzoekster ook behoeftig zou zijn. 

Terwijl de vreemdeling die voorhoudt ten laste te zijn, wel degelijk dient aan te tonen dat hij in een staat 

van behoeftigheid verkeert. Dat verzoekster (financiële) steun ontvangt van de referentiepersoon, en 

alleenstaande zou zijn, toont nog niet aan dat zij ook onvermogend is. 

Zie: 
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De gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid lest derhalve geenszins een bijkomende 

voorwaarde op aan verzoekende party die niet bij wet of bij koninklijk besluit zijn voorzien, doch geeft 

slechts een redelijke invulling aan de voorwaarde die door de wetgever is vooropgesteld. Er anders over 

oordelen zou de essentie van de vestigingswetgeving miskennen, nu deze erop gericht is 

gezinshereniging toe te staan voor ascendenten van Belgische onderdanen, voor zover ze principieel 

aantonen hulpbehoevend te zijn van de Belgische ascendent en niet zelf in hun levensonderhoud te 

kunnen voorzien." (R.v.V. nr. 20.907 van 19 december 2008) 

"De Raad is van oordeel dat verzoeker niet kan gevolgd worden in voorgaande bewering en verwijst 

hierbij naar expliciete rechtspraak van de Raad van State aangaande het begrip "ten laste" (R.v.St. nr. 

155.649 van 1 maart 2006) en anderzijds naar analogie naar de interpretatie van het begrip door de 

Grote Kamer van het Hof van Justitie in het arrest Jia en alwaar uitdrukkelijk werd gesteld dat onder "te 

hunnen laste komen" moet worden verstaan dat het familielid van een gemeenschapsonderdaan die in 

een andere lidstaat is gevestigd de materiele ondersteuning nodig heeft van deze onderdaan of zijn 

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

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

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

enkele feit dat de gemeenschapsonderdaan of zijn echtgenoot zich ertoe verbindt de zorg voor het 

familielid op zich te nemen, niet wordt aanvaard als bewijs van het bestaan van een situatie van reële 

afhankelijkheid van dit familielid (HvJ C-l/05, YunyingJia t. Migrationsverket, 2007, 43). 

Ook artikel 40bis, §2, 4° van de vreemdelingenwet is hieromtrent duidelijk waar het stelt "die te hunnen 

laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen"." (R.v.V. nr. 68 859 van 21 oktober 2011) 

De verwerende partij laat desbetreffende nog gelden dat de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding bij de 

beoordeling van de vraag of voldaan is aan de in de voornoemde bepaling gestelde vereiste van het ten 

laste zijn, over een mime appreciatiebevoegdheid beschikt. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

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

feiten in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. 

Bij gebrek aan een wettelijke bewijsregeling, is het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden tot 

vestiging/verblijf van meer dan drie maanden vrij en rust de bewijslast daartoe op de aanvrager. Deze 

vrije feitenvinding en -appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair 

oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden tot vestiging levert. 

Aldus kan de bevoegde overheid, in het raam van de uitoefening van deze mime appreciatiebevoegd-

heid en zonder dat de regelgeving dit uitdrukkelijk stelt of oplegt, rechtmatig het voldaan zijn aan de 

wettelijke voorwaarden tot vestiging afleiden uit de daartoe relevante stukken, verklaringen e.d.m. die 

het bestuur zelf bepaalt en waarvan het de overlegging vereist. 

Op de uitoefening van deze discretionaire bevoegdheid houdt de Raad het hiervoor omschreven 

wettigheidstoezicht hetgeen te dezen het voorwerp uitmaakt van de navolgende overwegingen (naar 

analogie met rechtspraak nopens het bewijs van 'ten laste zijn van een Belgisch descendent', zie o.m. 

R.v.V. nr. 20.907 van 19 december 2008; R.v.V. nr. 10.222 dd. 21.04.2008, www.rvv-cce.be). 

"Bij gebreke aan een wettelijke bewijsregeling inzake het bewijs van "ten laste " zijn, is het bewijs van 

het vervuld zijn van de voorwaarden tot vestiging vrij en rust de bewijslast daartoe op de aanvrager. 

Deze vrije feitenvinding en appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair 

oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden tot vestiging levert. Aldus kan de 

bevoegde overheid, in het raam van de uitoefening van deze ruime appreciatiebevoegdheid en zonder 

dat de regelgeving dit uitdrukkelijk stelt of oplegt, rechtmatig het voldaan zijn aan de wettelijke 

voorwaarden tot vestiging afleiden uit de daartoe relevante stukken, verklaringen e.d.m. die het bestuur 

zelf bepaalt en waarvan het de overlegging vereist. Op de uitoefening van deze discretionaire 

bevoegdheid houdt de Raad het hiervoor omschreven wettigheidstoezicht' (R.v.V. nr. 20.907 van 19 

december 2008). 

Het is daarbij niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding om te oordelen dat de verzoekende 

partij niet aantoont behoeftig te zijn, en dus niet bewijst ten laste te zijn van de referentiepersoon, 

wanneer ter staving van het onvermogen enkel een verklaring op eer wordt voorgelegd. 

Het loutere feit dat verzoekster meent dat de overwegingen van de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding onterecht 

zijn, waar deze stelt dat de voorgelegde verklaring op eer niet op haar feitelijkheid en waarachtigheid 

kan worden getoetst, kan geen afbreuk doen aan de gedegen motivering van de bestreden beslissing. 

« (...) dat de verklaring op eer niet kan worden aanvaard als bewijs aangezien deze niet op haar 

waarachtigheid kan getoetst worden en verder door geen enkel ander bewijs wordt ondersteund » 

(R.v.V. nr. 56 679 van 24.02.2011) 
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« 2.10. Het komt de Raad niet kennelijk onredelijk voor dat de gemachtigde van de staatssecretaris, bij 

gebrek aan een reglementaire bepaling omtrent verklaringen oy eer van derden in deze. oordeelt dat de 

neergelegde verklaringen op eer van derden niet kunnen aanvaard worden als bewijs omdat ze niet op 

hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen getoetst worden. » (R.v.V. nr. 77 927 van 23 maart 2012) 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding heeft dan ook terecht, gelet op de omstandigheden die het dossier van verzoekende 

partij daadwerkelijk kenmerken, een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten heeft genomen. 

Verzoekende partij houdt op zeer vage en summiere wijze voor dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris een onzorgvuldig onderzoek zou hebben verricht. 

De verwerende partij herhaalt dat verzoekster dient te bewijzen dat zij ten laste is van de referentie-

persoon. Dit bewijs werd in casu niet geleverd. nu verzoekster niet heeft aangetoond onvermogend te 

zijn. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris is daarbij zorgvuldig te werk gegaan, en heeft kennis genomen 

van alle stukken die verzoekster bij haar aanvraag heeft voorgelegd. Het loutere feit dat verzoekster het 

niet eens is met een beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris, 

betekent nog niet dat deze zou berusten op een onzorgvuldige feitenvinding. 

De verwerende partij benadrukt daarbij opnieuw dat de gemachtigde van de Staatssecretaris beschikt 

over een mime appreciatiebevoegdheid, bij de beoordeling van de voorwaarde van het 'ten laste' zijn. 

Terwijl het aan verzoekster toekomt om haar aanvraag zelf met voldoende bewijzen te stofferen. De 

bewijsplicht rust op de aanvrager, en niet op de bestuurlijke overheid.  

De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, 

oordeelde dat het verblijf van meer dan drie maanden diende te worden geweigerd met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoeksters concrete situatie 

daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels. 

De in casu bestreden beslissing werd dan ook rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting waarvan verzoekende partij de schending aanvoert. 

Het enig middel kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3. De in artikel 62 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) en in de 

artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 

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

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

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

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

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

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend 

motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt 

verwezen naar de juridische grondslag, met name 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 naar het feit dat aan de verzoekende partij een beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie met 

bevel om het grondgebied te verlaten wordt uitgereikt, omdat zij niet afdoende heeft aangetoond 

onvermogend te zijn in het land van herkomst nu zij enkel een verklaring op eer van zichzelf voorlegt en 

deze verklaring niet op haar feitelijkheid en waarachtigheid kan worden getoetst.  

 

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 overweging-

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

louter feit op zich 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 verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om 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 (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

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

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Nazicht van de materiële motivering houdt in casu nazicht 

in van de aangevoerde schending van artikel 40bis van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

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

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

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

 

Artikel 40bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1 

Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop de 

familieleden van de burger van de Unie zouden kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende 

bepalingen op hen van toepassing. 

§ 2 

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

(...) 

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

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

 

Om een verblijfsrecht te kunnen genieten als familielid van een burger van de Unie, meer bepaald als 

ascendent van een burger van de Unie, dient de verzoekende partij aan te tonen dat zij ten laste is van 

diegene in functie waarvan zij haar aanvraag indiende, in casu van haar dochter N.D.S.M.D.A. 

 

Het motief van de bestreden beslissing bestaat erin dat de verzoekende partij niet voldoet aan de 

voorwaarden om te genieten van een verblijfsrecht nu zij, door enkel een verklaring op eer van haarzelf 

voor te leggen, niet afdoende heeft aangetoond onvermogend te zijn in het land van herkomst.  

 

De verzoekende partij voert aan dat het “ten laste zijn” een feitenkwestie is en op alle mogelijke manie-

ren bewezen kan worden, waarbij zij zich steunt op de mededeling COM(2009)313 van de Commissie 

aan het Europees Parlement van de Raad van 2 juli 2009 die de richtlijn 2004/38 zou verduidelijken, en 

op de rechtspraak van het Hof van Jusititie, ondermeer in de zaak C-1/05, Yunying Jia t. Migrations-

verket, beide geciteerd in het verzoekschrift. 

 

De Raad wijst er op dat, bij gebreke aan wettelijke bewijsregeling inzake het bewijs van “ten laste zijn”, 

het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden vrij is. Deze vrije feitenvinding en -appreciatie 

impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair oordeelt of de verzoekende partij het 

bewijs van de voorwaarden levert. Aldus kan de bevoegde overheid, in het raam van deze ruime 

appreciatiebevoegdheid, rechtmatig het voldaan zijn aan de wettelijke voorwaarden afleiden uit de 

daartoe relevante stukken en verklaringen die zij zelf bepaalt en waarvan zij de overlegging vereist. Op 

de uitoefening van deze discretionaire bevoegdheid houdt de Raad een wettigheidstoezicht.  

 

Voorts kan worden verwezen naar expliciete rechtspraak van de Raad van State aangaande het begrip 

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

begrip door de Grote Kamer van het Hof van Justitie in het arrest Yunying Jia, dat eveneens door de 

verzoekende partij wordt aangehaald in het verzoekschrift, alwaar uitdrukkelijk werd gesteld dat onder 

“te hunnen laste komen” moet worden verstaan dat het familielid van een gemeenschapsonderdaan die 

in een andere lidstaat is gevestigd de materiële ondersteuning nodig heeft van deze onderdaan of zijn 

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

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

financiële ondersteuning kan worden aangetoond met ieder passend middel. Het is mogelijk dat het 
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enkele feit dat de gemeenschapsonderdaan of zijn echtgenoot zich ertoe verbindt de zorg voor het 

familielid op zich te nemen, niet wordt aanvaard als bewijs van het bestaan van een situatie van reële 

afhankelijkheid van dit familielid (HvJ C-1/05, Yunying Jia t. Migrationsverket, 2007, 43).  

 

Bijgevolg mag de gemachtigde van de staatssecretaris in het raam van een aanvraag voor een verblijfs-

kaart van een familielid van een burger van de Unie als ascendent, waarbij artikel 40bis, §2, 4° van de 

vreemdelingenwet uitdrukkelijk als voorwaarde bepaalt dat men ten laste moet zijn van de burger van 

Unie die men begeleidt of vervoegt, het bewijs eisen van de ascendent dat zij ten laste is van de 

referentiepersoon.  

 

In casu blijkt uit het administratief dossier dat de verzoekende partij naar aanleiding van haar aanvraag 

om een verblijfskaart van een burger van de Unie in haar hoedanigheid van ascendent met betrekking 

tot het aspect van “ten laste zijn” slechts een verklaring op eer van haarzelf toevoegt waarin zij verklaart 

onvermogend te zijn in het land van herkomst. Dit wordt door de verzoekende partij niet weerlegd in haar 

verzoekschrift. Dienaangaande stelt de verwerende partij dat een dergelijke verklaring niet op haar 

feitelijkheid en waarachtigheid kan worden getoetst. Verzoekster weerlegt dit niet. 

 

Het komt de Raad voor dat de verwerende partij op een niet kennelijk onredelijke wijze heeft vastgesteld 

dat de verzoekende partij niet heeft aangetoond ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon. De 

verzoekende partij toont met haar betoog niet aan dat de verwerende partij een verkeerde toepassing 

zou hebben gemaakt van artikel 40bis van de vreemdelingenwet. 

 

Bovendien maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing waarin de 

verwerende partij oordeelt dat het louter voorleggen van een verklaring op eer van de verzoekende partij 

zelf als bewijs van onvermogendheid geen afdoende bewijs is niet strookt met het arrest Yunying Jia 

van het Hof van Justitie, waarop zij zich beroept, nu het Hof van Justitie in dit arrest motiveerde dat “de 

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

verwerende partij motiveert in casu in de bestreden beslissing op kennelijk redelijke wijze waarom het 

bewijsmiddel, in casu de verklaring op eer van de verzoekende partij zelf, niet afdoend is. Het feit dat 

het ten laste zijn “op alle mogelijke manieren bewezen kan worden” belet niet dat de verwerende partij 

op gemotiveerde wijze dit bewijs als niet afdoende kan beschouwen, gelet op haar discretionaire 

bevoegdheid. 

 

Waar zij in haar verzoekschrift stelt dat er verschillende elementen zijn die weergeven dat zij ten laste is 

van haar dochters, namelijk dat uit het bij haar aanvraag voorgelegde paspoort blijkt dat zij niet werkte in 

Zimbabwe maar huisvrouw was, dat zij weduwe en alleenstaande was in Zimbabwe, wijst de Raad er op 

dat uit deze elementen, die steun vinden in het administratief dossier, niet kan afgeleid worden dat zij 

onvermogend is in het land van herkomst en ten laste is van de referentiepersoon op de wijze zoals 

hiervoor bepaald. Daarnaast kan de verzoekende partij de verwerende partij niet verwijten bij het 

beslissen over haar aanvraag geen rekening te hebben gehouden met elementen waarvan zij haar niet 

in kennis heeft gesteld en die zij pas in het verzoekschrift aanbrengt, namelijk dat haar dochter haar 

geld stuurde voor haar aankomst in België en dat zij sinds haar aankomst in België steeds bij haar 

dochter heeft gewoond. 

 

Waar de verzoekende partij aanvoert dat zij in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet verschillende documenten zou hebben bijgevoegd 

waaruit zou blijken dat zij economisch afhankelijk is van haar dochters, laat de Raad vooreerst gelden 

dat de bewijslast in casu bij de verzoekende partij zelf ligt: zij dient met alle mogelijke middelen aan de 

verwerende partij aan te tonen dat zij voldoet aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet, de bepaling waarop zij zich wenst te steunen bij haar aanvraag. De verzoekende 

partij had dus de mogelijkheid om bij het indienen van de aanvraag of binnen de drie maanden na de 

aanvraag elk dienstig stuk bij te brengen, waaronder elk bewijskrachtig stuk om aan te tonen dat zij 

onvermogend was in het land van herkomst, zoals het aanvraagformulier expliciet aangeeft. 

 

Het gaat derhalve niet op om te verwijzen naar de stukken die mogelijk in een ander dossier in het kader 

van een andere procedure werden aangevoerd om in het onderhavige geval een schending van artikel 

40bis en de motiveringsplicht aannemelijk te maken omdat met een bepaalde element geen rekening 

zou zijn gehouden. Het is niet de taak van de verwerende partij om alle procedures die de verzoekende 

partij heeft ingediend te controleren om te bepalen of bepaalde stukken ook dienstig kunnen zijn voor 

een andere procedure. 
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De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van de 

artikelen 40bis en 62 van de vreemdelingenwet en van de motiveringsplicht wordt niet aannemelijk 

gemaakt. Deze onderdelen van het middel zijn ongegrond.  

 

Waar de verzoekende partij in de hoofding van haar middel verwijst naar “richtlijn 2004/38/EG, meer 

bepaald de artikelen 2 en 7” en in zoverre zij de schending ervan aanvoert, wijst de Raad er op dat een 

richtlijn slechts directe werking heeft in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de 

betrokken richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen 

verdere substantiële interne uitvoeringsmaatregel door communautaire of nationale overheden 

behoeven om het gewild effect op nuttige wijze te bereiken (RvS 15 oktober 2001, nr. 99.794, RvS 30 

juli 2002, nr. 109.563). Bovendien is van rechtstreekse werking pas sprake zodra de rechter in staat is 

om zonder verdere uitvoeringsmaatregelen, een voor het concrete geval dienstige uitlegging aan te 

reiken, waardoor particulieren hun aan de norm ontleende rechten kunnen afdwingen. 

 

Het staat vast dat de omzettingstermijn voor de Richtlijn 2004/38/EG, zijnde 30 april 2006, is verstreken. 

Hierover bestaat geen betwisting. De wet van 25 april 2007 tot wijziging de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen bepaalt in artikel 2 het volgende “Deze wet integreert onder meer de bepalingen inzake 

de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van de richtlijn 20003/109/EG (…) en van de richtlijn 

2004/38/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer 

en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, en 

(…)”. Ook uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 25 april 2007 blijkt duidelijk dat de Richtlijn 

waar de verzoekende partij zich op beroept, werd omgezet in de Belgische wetgeving en werd 

opgenomen in de vreemdelingenwet (Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 2845/001, 10). Tevens blijkt dit ook 

uit het koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betref-

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

waarin in artikel 1 staat vermeld: “Dit besluit integreert de bepalingen inzake de binnenkomst, het verblijf 

en de verwijdering van de richtlijn 2004/38/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 

betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van 

de Unie en hun familieleden, in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.” 

 

De verzoekende partij toont met haar uiteenzetting niet aan dat deze omzetting niet op correcte of op 

onvolledige wijze geschiedde, zodat zij zich niet langer kan beroepen op de richtlijn 2004/38/EG. Zij stelt 

met betrekking tot de genoemde richtlijn slechts dat artikel 40bis van de vreemdelingenwet wordt 

geïnterpreteerd in het licht van de richtlijn, dat de reeds aangehaalde mededeling van de Europese 

Commissie aan het Europees Parlement de richtlijn verduidelijkt en dat “door geen rekening te houden 

met alle bewijselementen in het dossier (...)tegenpartij artikel 40bis van de Wet van 15.12.1980 

(schendt), geïnterpreteerd in het licht van richtlijn 2004/38/EG, meer bepaald de artikelen 2 en 7”.  

 

Ten overvloede wijst de Raad er op dat artikel 2 van de genoemde richtlijn slechts een weergave van de 

definities betreft en dat 7 handelt over een verblijf van maximum drie maanden, terwijl de verzoekende 

partij in casu een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden heeft aangevraagd. 

 

Voor het overige laat de verzoekende partij na aan te geven welke beginselen van behoorlijk bestuur of 

algemene rechtsbeginselen ze geschonden acht en de wijze waarop de bestreden beslissing beginselen 

van behoorlijk bestuur schendt uiteen te zetten. Een middel dat gesteund is op de schending van een 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen worden verschaft, is 

onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78.751). Dit onderdeel van het middel is derhalve onont-

vankelijk. 

 

Tenslotte is de Raad geen beginsel als “de verplichting rekening te houden met alle elementen van het 

dossier” gekend, zoals de verzoekende partij lijkt aan te voeren in de hoofding van haar middel.  

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 
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3. Korte debatten 

 

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. 

 

6. 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 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien maart tweeduizend veertien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


