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 nr. 156 616 van 18 november 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Poolse nationaliteit te zijn, op 24 juli 2015 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 en Administratieve Vereenvoudiging 

van 12 juni 2015 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

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 4 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 oktober 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VAN MARCKE, die verschijnt voor de verzoekende partij, en 

van attaché B. DEVOS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 11 september 2014 diende verzoekster een aanvraag in voor een verklaring van inschrijving in 

de hoedanigheid van bloedverwanten in opgaande lijn. 

 

1.2. Op 11 maart 2015 nam de burgemeester van Steenokkerzeel een beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoekster kreeg 

een bijkomende termijn van één maand om alsnog de vereiste documenten over te maken. 

1.3. Op 12 juni 2015 werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 
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“In uitvoering van artikel 51, §2, 2de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag voor een verklaring van inschrijving, die op 11.09.2014 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 burger van de Unie. 

Betrokkene deed een aanvraag tôt verblijf overeenkomstig art. 40bis, §2, 4° van de wet op 11.09.2014. 

Binnen de gestelde termijn van 3 maanden werden echter niet de nodige stukken binnengebracht 

waardoor de burgemeester of zijn gemachtigde besliste tot een bijlage 20 zonder bevel. Daarop kreeg 

betrokkene nog een extra maand de tijd om de ontbrekende documenten voor te leggen. Het dossier 

werd daarop wel degelijk vervolledigd, vandaar dat heden een inhoudelijke beslissing kan worden 

genomen. 

 

Artikel 44 van het KB van 08.10.1981 alinéa 2 bepaalt het volgende: ' Indien wordt vastgesteld dat het 

familielid de ingeroepen bloed-of aanverwantschapsband of het partnerschap niet kan bewijzen door 

middel van officiële documenten, overeenkomstig artikel 30 van de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie, kan de minister of zijn gemachtigde rekening houden met andere geldige bewijzen die in dit 

verband worden voorgelegd. ' Het voorgelegde document afgeleverd op 04.08.2014 zou een 

geboorteakte betreffen. Deze akte is niet voorzien van een vertaling, zodat onze diensten niet staat zijn 

kennis te nemen van de inhoud van het document. 

 

Betrokkene diende een aanvraag in overeenkomstig artikel 40bis,§2,4° dat het volgende stelt: ' Als 

familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 4° de bloedverwanten in opgaande lijn, 

alsmede die van de echtgenoot of partner bedoeld onder 1 ° of2°, die te hunnen laste zijn, die hen 

begeleiden of zich bij hen voegen.' Betrokkene dient dus aan te tonen ten laste te zijn van Grzadziel 

Ewa Teresa en bij uitbreiding haar partner. Ter staving legt betrokkene vermoedelijk rekeninguitreksels 

voor in het Pools, de werkloosheidsvergoeding van de referentiepersoon, een attest dd 19.11.2014 dat 

de referentiepersoon geen OCMW steun krijgt, storting dd. 18.04.2009 t.o.v. een derde, stortingen t.o.v. 

betrokkene van het jaar 2007. 

 

Het is wel degelijk de bedoeling, overeenkomstig voornoemd wetsartikel dat betrokkene financieel 

afhankelijk was van de referentiepersoon in het land van herkomst. De stortingen ten gunste van 

betrokkene gebeurden in het jaar 2007, terwijl de aanvraag gezinshereniging gebeurde op 11.09.2014. 

Aan de hand van deze bewijzen kan er dus niet toe worden besloten dat betrokkene ten laste was van 

de referentiepersoon voorafgaandelijk aan de aanvraag tot verblijf. In hoeverre de rekeninguittreksels 

ervan zouden getuigen dat er nadien nog geld werd overgemaakt is onleesbaar bij gebrek aan vertaling. 

Er blijkt evenmin uit het dossier dat betrokkene zelf onvermogend was in het land van herkomst en niet 

of nauwelijks op zelfstandige wijze een inkomen wist te genereren. 

Uit het geheel van de voorgelegde documenten, of uit het gebrek eraan, kan dus niet worden besloten 

dat betrokkene aan de voorwaarden voldoet om het verblijfsrecht te kunnen verwerven. 

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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het EVRM. Zij licht het 

middel toe als volgt: 

 

“19. Artikel 8 EVRM luidt als volgt: 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn prive 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." 
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In hoofdorde. Krachtens artikel 42, § 1, eerste lid in fine van de Vreemdelingenwet wordt bij de 

beslissing over de erkenning van het recht op verblijf rekening gehouden met het geheel van de 

elementen van het dossier. 

20. 

Verzoekster woont - op het ogenblik van de bestreden beslissing - bij haar dochter en diens kinderen. 

Bovendien neemt de dochter van verzoekster de dagelijkse mantelzorg van verzoekster op zich. Dat de 

dochter van Verzoekster naar Polen is gereden om haar moeder te gaan halen en nu instaat voor haar 

dagelijkse zorg toont duidelijk aan dat de banden tussen hen beide voldoende hecht zijn om te kunnen 

spreken van gezins- en familieleven in de zin van art. 8 EVRM. 

Rekening houdend met het feit dat gezinshereniging in het buitenland onmogelijk lijkt, omdat de dochter 

van verzoekster al ruim twintig jaar in Belgie verblijft en zowel zij als haar kinderen goed geintegreerd 

zijn in Belgie. Geen van hen onderhoudt nog contact met familieleden in Polen. De tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissing zou tot gevolg hebben dat verzoekster gescheiden wordt van haar dochter 

en haar kleinkinderen. 

21. 

Dat de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een inmenging zou uitmaken op het prive- en 

familieleven van verzoekster is evident. Daarom zal verder moeten worden onderzocht of deze 

inmenging geoorloofd is en of verweerder binnen haar beleidsmarge een billijke afweging heeft gemaakt 

tussen de concurrerende belangen van verzoekster en het algemeen belang (het belang van de Staat)1. 

22. 

Aangezien deze zaak betrekking heeft op gezinsleven en immigratie, moet de positieve verplichting van 

de Staat in het kader van art. 8 EVRM worden beoordeeld in het licht van de individuele 

omstandigheden van de betrokken persoon en het algemeen belang. Het is de taak van een 

administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van 

de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. Er rust 

bijgevolg een onderzoeksplicht op de administratieve overheden om, wanneer zij verblijfs- en/of 

verwijderingsmaatregelen nemen, steeds nauwgezet de individuele en concrete omstandigheden van 

een bepaald geval te onderzoeken in het kader van deze billijke belangenafweging. 

Vooreerst moet worden vastgesteld dat uit het administratief dossier (Inlichtingenblad C) duidelijk blijkt 

dat Verzoekster samenwoont met haar dochter en haar kleinkinderen. Verder blijkt ook uit het 

administratief dossier dat Verzoekster nu en dan geld ontving van haar dochter toen zij nog in Polen 

woonde. Ten slotte heeft verweerder er ook kennis van kunnen nemen dat verzoekster 78 jaar oud is. 

23. 

Wanneer verwerende partij op de hoogte is van het bestaan van een gezinsleven of van andere 

bijzondere omstandigheden -zoals in dit geval de zeer hoge leeftijd van verzoekster- dient uit de  

beslissing afgeleid te kunnen worden dat verwerende partij het voorgaande aan een zo nauwkeurig en 

grondig mogelijk onderzoek heeft onderworpen. Wanneer dit niet uit de beslissing blijkt, moet ze 

vernietigd worden. In de bestreden beslissing, noch in het administratief dossier worden het gezinsleven 

en de zeer hoge leeftijd van verzoekster in overweging genomen, laat staan dat deze elementen worden 

afgewogen tegen het algemeen belang. 

24. Gelet op het bovenstaande, kan verzoekster niet anders dan vaststellen dat de bestreden beslissing 

een schending uitmaakt van artikel 8 EVRM. 

25. In ondergeschikte orde. In de mate dat uw Raad van oordeel zou zijn dat de bestreden beslissing in 

haar geheel geen schending zou uitmaken van artikel 8 EVRM, van de materiele RvV, 20 juni 2014, nr. 

125.837 

motiveringsplicht of het zorgvuldigheidsbeginsel (infra), wijst verzoekster er op dat het bevel om het 

grondgebied te verlaten een schending uitmaakt van art. 8 EVRM. 

Bij de belangenafweging die moet worden gemaakt in het licht van art. 8 EVRM, moeten immers 

bepaalde 'bijzondere omstandigheden' in rekening genomen worden. In casu is er sprake van de hoge 

leeftijd en van bepaalde chronische medische aandoeningen waarmee verzoekster te kampen heeft 

(Stukken 4 en 6). 

Ook bij de tenuitvoerlegging van het bevel om het grondgebied te verlaten moeten de administratieve 

overheden rekening houden met de bijzondere omstandigheden waarvan zij op dat ogenblik kennis 

hebben. 

Verzoekster heeft nood aan dagelijkse (mantel)zorgen (minstens drie keer per dag). Het afgelopen jaar 

heeft haar dochter deze zorg op haar kunnen nemen, omdat zij halftijds werkt. 

Indien verzoekster van het grondgebied zou worden verwijderd, dient zij terug te keren naar Polen. Als 

gevolg daarvan zou haar dochter niet langer kunnen instaan voor de mantelzorg en zou er drie keer per 

dag thuisverpleging moeten langskomen. Gelet op het zeer beperkte pensioen van verzoekster is dit 

financieel echter niet haalbaar. Conclusie: de verwijdering van het grondgebied van verzoekster zou 

ertoe leiden dat zij niet langer de medische zorgen toegediend kan krijgen die zij absoluut nodig heeft. 
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Gelet op de medische zorgen die verzoekster nodig heeft, schendt (de tenuitvoerlegging van) het bevel 

om het grondgebied te verlaten art. 8 EVRM.” 

 

2.1.2. Voor zover dient te worden aangenomen dat verzoekster met haar dochter een gezinsleven leidt 

in de zin van artikel 8 van het EVRM, dient de Raad op te merken dat hij zich bij de beoordeling van een 

grief betreffende dit artikel houdt aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (hierna: EHRM). 

 

Betreft het een situatie van eerste toelating, wat hier het geval is aangezien verzoekster immers  en 

aanvraag indiende van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie c.q. 

Belgische onderdaan en er haar geen bestaand verblijfsrecht werd ontnomen, dan moet volgens het 

EHRM worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op gezinsleven 

te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; EHRM 31 

januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). 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 voorliggend individueel geval. In het kader van een billijke 

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

privé-leven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de verdragsluitende staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

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

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

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

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

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

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

v. Noorwegen, par. 89). 

 

De Raad benadrukt dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het 

gezins- en privéleven niet absoluut is. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden 

aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 

1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 

het voor een staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 

staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 

te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de staat om de 

openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en 

het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 

hiertoe vast te leggen. Wanneer er een aanvraag van een verblijfskaart als familielid van een burger van 

de Europese Unie wordt ingediend, houdt dit in dat de betrokkene in casu dient aan te tonen dat hij 

voldoet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van een verblijf van meer dan drie maanden in de 

hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie en daartoe de nodige bewijzen moet 

aanbrengen. 

 

De loutere omstandigheid dat verzoekster in België in illegaal verblijf een gezinsleven heeft opgebouwd, 

reeds enige tijd in België verblijft en dit gezinsleven verder heeft uitgebouwd tijdens de periode dat zijn 

aanvraag voor een verblijfskaart behandeld werd, vormt op zich geen hinderpaal om dit gezinsleven 

elders of in het land van herkomst verder te zetten.  

Verzoekster voert aan dat haar dochter naar Polen is gereden om verzoekster te gaan halen en dat zij 

nu instaat voor haar dagelijkse zorg. In essentie betoogt verzoekster dat zij wel ten laste valt van haar 

dochter en dat het begrip “ten laste” ruim moet worden geïnterpreteerd. Zij gaat er evenwel aan voorbij 

dat de bestreden beslissing er precies toe strekt vast te stellen dat verzoekster niet heeft aangetoond 

dat zij werkelijk ten laste is van haar dochter. Het feit dat zij sedert kort samenwoont met haar dochter 

en kleinkinderen, zonder evenwel daartoe reeds verblijfsgemachtigd te zijn, doet geen positieve 
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verplichting ontstaan in hoofde van verzoekster. Met het feit dat verzoekster "nu en dan" geld ontving 

van haar dochter, toont verzoekster niet aan dat de beoordeling dat zij niet daadwerkelijk ten laste is van 

haar dochter onjuist of kennelijk onredelijk zou zijn. Verzoekster toont ook niet aan dat zij enkel in België 

een gezinsleven kan ontwikkelen (RvS 28 oktober 2008, nr. 187.393). Het feit dat haar dochter hier 

reeds 20 jaar woont en haar kleinkinderen geïntegreerd zijn, kan niet aanzien worden als hinderpaal 

voor het ontwikkelen van het gezinsleven in het land van herkomst of elders, aangezien verzoekster tot 

voor kort in Polen woonde en niet aannemelijk maakt dat zij daar ten laste was van haar dochter. 

Verzoekster voert thans voor het eerst elementen aan die hier mogelijk wel op wijzen, doch het komt de 

Raad niet toe om, in het kader van zijn annulatiebevoegdheid, deze beoordeling over te doen.  

 

Het gegeven dat verzoekster 78 jaar oud is - dat niet als dusdanig werd ingeroepen om het ten laste zijn 

aan te tonen - is op zich niet van aard dat het moet beschouwd worden als onoverkomelijke hinderpaal. 

Verzoekster woonde tot recent immers in Polen en voert geen reden aan waarom dit plots niet langer 

mogelijk zou zijn.  

 

Met betrekking tot het bevel om het grondgebied te verlaten, voert verzoekster echter aan dat zij omwille 

van haar hoge leeftijd en “bepaalde chronische medische aandoeningen” actueel nood heeft aan 

dagelijkse mantelzorg (drie maal per dag). Zij voert aan dat hier geen rekening mee werd gehouden, in 

het bijzonder wijst zij er op dat zij aangewezen zal zijn op verpleeghulp, wat voor haar financieel niet 

haalbaar is. Ook hier betoogt verzoekster aldus dat zij ten laste valt van haar dochter. Deze grief heeft 

aldus in wezen betrekking op de motivering van de bestreden beslissing, welke aan bod komt bij de 

bespreking van het tweede en het derde middel.  

Het eerste middel is niet gegrond.  

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van de materiële en formele 

motiveringsplicht. Zij licht het middel toe als volgt: 

 

“26. "Overwegende dat de materiele motiveringsplicht vereist dat elke administratieve rechtshandeling 

op motieven gesteund is waarvan het bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter 

verantwoording van die handeling in aanmerking kunnen worden genomen'. 

De materiele motiveringsplicht is aldus een technisch-juridisch middel om de (interne) wettigheid van 

een bestuurshandeling te onderzoeken. De motievencontrole bestaat achtereenvolgens uit  

het onderzoek naar (i) het bestaan van de motieven, (ii) de feitelijke juistheid van de motieven, (iii) het 

nagaan of de motieven juridisch juist zijn en, (iv) het al dan niet bestaan van een redelijke verhouding 

tussen de motieven en de inhoud van de beslissing6. 

27. Het eerste gedeelte van de bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd: "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 burger van de Unie Het voorgelegde document afgeleverd op 

04.08.2014 zou een geboorteakte betreffen. Deze akte is niet voorzien van een vertaling, zodat onze 

diensten niet in staat zijn kennis te nemen van de inhoud van dit document." 

Uit het administratief dossier blijkt nochtans dat een beedigde vertaling van de geboorteakte van 

Verzoekster werd neergelegd op het gemeentehuis van Steenokkerzeel op 23 september 2014. De 

bestreden beslissing is op dit punt feitelijk onjuist gemotiveerd. 

Bovendien is de bestreden beslissing op dit vlak strijdig met de beslissing van 11 maart 2015, aangezien 

in deze beslissing geen vertaling wordt geeist van de geboorteakte van Verzoekster. Dit toont eens te 

meer aan dat de vertaalde geboorteakte wel degelijk werd overgelegd en dat de bestreden beslissing op 

dit punt feitelijk onjuist is gemotiveerd. 

28. Het twee gedeelte van de bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd: "Het is wel degelijk de 

bedoeling, overeenkomstig [artikel 40bis§2,4° van de Vreemdelingenwet] dat betrokkene financieel 

afhankelijk was van de referentiepersoon in het land van herkomst (...). Er blijkt evenmin uit het dossier 

dat betrokkene zelf onvermogend was in het land van herkomst en niet of nauwelijks op zelfstandige 

wijze een inkomen wist te genereren." 

Uit de bovenstaande motivering blijkt dat verweerder het begrip "ten laste" uit artikel 40bis§2,40 van de 

Vreemdelingenwet zeer eng interpreteert als zijnde "financieel afhankelijk". Nochtans heeft het Hof van 

Justitie het begrip "te hunnen laste komen" in de zin van artikel 1, lid 1, sub d, van richtlijn 73/148 (nu 

artikel 2, lid 2, sub d, van de richtlijn 2004/38) uitgelegd als volgt7: 

"de materiele ondersteuning die het familielid van een in een andere lidstaat gevestigde 

gemeenschapsonderdaan nodig heeft van deze onderdaan (...) teneinde in zijn basisbehoeften te 

kunnen voorzien in de lidstaat van oorsprong of herkomst op het moment dat hij verzoekt om hereniging 

met die onderdaan." 
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In casu heeft verweerder zich beperkt tot de controle van de financiele afhankelijkheid. Uit voorgaand 

arrest blijkt evenwel dat ook andere elementen in rekening moeten worden genomen, i.e. alle elementen 

(bv. sociale, morele, medische, etc.) die deel uitmaken van de materiele ondersteuning die noodzakelijk 

is om in de basisbehoeften van de betrokkene Unieburger te voorzien. De bestreden beslissing neemt 

enkel de financiele elementen in rekening en is in die zin te eng geformuleerd. De financiele 

ondersteuning is immers maar een van de elementen van de materiele ondersteuning. 

Zelfs indien verweerder geen kennis zou hebben gehad van andere elementen, had de verweerder de 

beslissing moeten motiveren in het licht van de 'overkoepelende' materiele 

ondersteuning en niet in het licht van het 'deelaspect' financiele ondersteuning. Daarom stelt verzoekster 

dat op dit punt de bestreden beslissing juridisch onjuist is gemotiveerd. 29. Verder stelt verzoekster ook 

vast dat verweerder ook tekort gekomen is aan de formele motiveringsplicht, nl. de verplichting om de 

feitelijke en juridische motieven waarop de beslissing steunt, in de beslissing zelf weer te geven. 

30. Gelet op het bovenstaande kan verzoekster niet anders dan besluiten dat zowel materiele als de 

formele motiveringsplicht geschonden is.” 

 

2.2.2. In een derde middel voert verzoekster de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. Zij licht 

het middel toe als volgt: 

 

“Een administratieve overheid is bij het nemen van eenzijdige administratieve beslissingen gehouden tot 

zorgvuldigheid. Het zorgvuldigheidbeginsel, als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, kent 

verschillende facetten, zoals: de zorgvuldige voorbereiding van beslissingen, het steunen van 

beslissingen op een correcte feitenvinding, de nauwgezette belangenafweging, de zorgvuldige 

besluitvorming, enz. 

31. 

Gelet op hetgeen reeds werd aangehaald in nr. 23, is verzoekster van oordeel dat verweerder het 

zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden doordat zij heeft nagelaten om een belangenafweging uit te 

voeren tussen het gezinsleven van verzoekster en het algemeen belang. Bovendien is de bestreden 

beslissing niet gesteund op correcte feiten, zoals aangehaald onder nr. 27 bevat het administratief 

dossier wel degelijk een beedigde vertaling van verzoeksters geboorteakte. De bestreden beslissing is 

dan ook niet gesteund op correcte feiten in die mate dat zij beweert dat geen vertaling van de 

geboorteakte werd neergelegd. Verzoekster is daarom van oordeel dat verweerder ook in dit opzicht het 

zorgvuldigheidsbeginsel schendt.” 

 

2.2.3. Waar verzoekster aanvoert dat zij wel een vertaling van een geboorteakte heeft voorgelegd, dient 

te worden opgemerkt dat zij zich richt ten aanzien van een overtollig motief. Determinerend is het motief 

dat verzoekster niet aantoont dat zij effectief ten laste is van haar dochter. De bestreden beslissing vindt 

op afdoende wijze steun in het motief dat verzoekster niet heeft aangetoond dat zij zelf onvermogend 

was in het land van herkomst en evenmin dat zij reeds ten laste was van de referentiepersoon in het 

land van herkomst, zodat de vraag of verzoekster al dan niet een vertaling van de geboorteakte heeft 

neergelegd, niet van aard is de wettigheid van de bestreden beslissing aan te tasten. 

 

Verzoekster stelt verder dat het begrip “ten laste” te eng werd geïnterpreteerd en dat rekening moest 

worden gehouden met andere elementen dan enkel de financiële afhankelijkheid bij het beoordelen van 

de aanvraag. Zij verwijst daarbij naar het arrest van het Hof van Justitie van 9 januari 2007, C-1/05, 

Jia/Migrationsverket. 

De Raad merkt evenwel op dat het aan verzoekster, als aanvrager van het verblijfsrecht, in eerste 

instantie toekomt de bewijselementen voor te leggen waarop zij haar verblijfsaanspraken steunt. In casu 

blijkt verzoekster haar aanvraag te hebben ondersteund aan de hand van rekeninguittreksels  in het 

Pools, de werkloosheidsvergoeding van de referentiepersoon, een attest dd 19.11.2014 dat de 

referentiepersoon geen OCMW steun krijgt, een storting dd. 18.04.2009 t.o.v. een derde en stortingen 

t.o.v. betrokkene van het jaar 2007. 

Verzoekster blijkt geen enkel element, anders dan deze financiële stavingsstukken, te hebben 

voorgelegd. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt niet dat verzoekster andere elementen 

van afhankelijkheid heeft aangevoerd. Verzoekster kan de verwerende partij dan ook niet ernstig 

verwijten dat zij de aanvraag heeft beoordeeld aan de hand van de elementen die verzoekster 

neerlegde. In dit verband moet er bovendien op worden gewezen worden dat verzoekster bij beslissing 

van 11 maart 2015 een bijkomende termijn van een maand kreeg om aanvullende stukken over te 

maken.  

Verzoekster betoogt thans dat de bestreden beslissing ook de sociale, morele en medische apecten van 

het ten laste zijn diende te beoordelen, maar verzoekster blijkt in het kader van haar aanvraag op geen 

enkel ogenblik dergelijke elementen te hebben aangevoerd. Verzoekster maakt niet in concreto 
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aannemelijk dat werd nagelaten elementen die zij voorlegde ter ondersteuning van haar aanvraag te 

beoordelen.  

Het tweede en derde middel zijn niet gegrond. 

 

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. 

 

 

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 achttien november tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN C. VERHAERT 

 


