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 nr. 156 902 van 24 november 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ecuadoraanse nationaliteit te zijn, op 2 juli 2015 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 28 mei 

2015 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten. Deze beslissing werd op 3 juni 2015 aan verzoeker ter kennis gebracht. 

 

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 9 juli 2015 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 oktober 

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. SOUDANT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 23 december 2010 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf om medische 

redenen, op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de 

Vreemdelingenwet). 
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Op 8 maart 2011 verklaarde de gemachtigde verzoekers verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet onontvankelijk, bij gebrek aan een medisch getuigschrift.  

 

Op 14 juni 2011 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet. Op 18 november 2011 verklaarde de gemachtigde deze aanvraag 

onontvankelijk. Volgens de gemachtigde waren er geen  buitengewone omstandigheden die het 

indienen van de aanvraag in het herkomstland verhinderen.  

 

Op 10 december 2011 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13).  

 

Op 15 december 2012 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten met inreisverbod voor drie jaar (bijlage 13sexies), omdat verzoeker geen gevolg gegeven 

had aan een eerder bevel. 

 

Op 1 december 2014 diende verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie in de hoedanigheid van bloedverwant in neerdalende lijn, in functie van zijn 

moeder, E.P.G.G, van Belgische nationaliteit (bijlage 19ter).  

 

Op 22 januari 2015 diende verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 28 mei 2015 verklaarde de gemachtigde deze tweede aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet zonder voorwerp gezien het inreisverbod van 15 december 

2012.  

 

Op 28 mei 2015 nam de gemachtigde eveneens de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt 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 verblijfs- kaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 01.12.2014 werd 

ingediend door: 

 

Naam: C.G.J.P. (…)  

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

Betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer 

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

familielid van een burger van de Unie. 

 

De bepalingen van artikel 40ter zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 'de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich 

bij hem voegen; 

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: 'de bloedverwanten in neergaande lijn (...) beneden de leeftijd van 

eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn (...)' 

 

Om als 'ten laste' te kunnen worden beschouwd dient er reeds een afhankelijkheidsrelatie te bestaan 

tussen betrokkene en de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine. 

 

Als bewijzen ten laste legt betrokkene volgende documenten voor: 

- attest van het OCMW Huldenberg dd 12.11.2014 waaruit blijkt dat betrokkene in het verleden tot op 

datum van het attest geen financiële steun heeft ontvangen van het OCMW 

- huurovereenkomst op naam van de referentiepersoon 

- facturen van Electrabel voor de perioden november 2013 - februari 2014 en april - oktober 2014 en 

facturen De Watergroep voor de periode juli 2013 - juni 2014 op naam van de referentiepersoon met 
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vermelding van zowel een eerder als het huidige adres; factuur van A.V.-D. voor gasolie dd 05.11.2013 

op naam van een derde met vermelding van een eerder adres van de referentiepersoon 

- attest van inontvangstname art. 9bis 06.02.2014 op naam van betrokkene 

- documenten ivm taalcursussen, een informaticaopleiding en een opleiding aan L'Académie de 

Musique, de Danse et des Arts parlés de Forest, op naam van betrokkene: deze documenten vermelden 

geen adres 

- schrijven referentiepersoon dd. 31.10.2014 

De referentiepersoon haalt in haar schrijven dd. 31.10.2014 aan dat ze instaat voor de betaling van de 

kosten van huur, nutsvoorzieningen, schoolkosten en het algemene onderhoud van betrokkene. 

Betrokkene zou reeds sedert 2010 in België verblijven, en op het adres van de referentiepersoon 

woonachtig zijn. Echter, dit blijkt niet uit het dossier: op basis van het geheel van de voorgelegde 

stukken, en de bijkomende gegevens van het Rijksregister, kan pas met zekerheid gestelt (sic) worden 

dat betrokkene op het adres van de referentiepersoon verblijft sedert februari 2014. 

Bovendien volgt louter uit het feit dat betrokkene en de referentiepersoon op hetzelfde adres verblijven 

niet dat betrokkene effectief financieel ten laste is van de referentiepersoon. De referentiepersoon heeft 

deze kosten sowieso, deze kunnen dan ook niet beschouwd worden als steun aan betrokkene. Ze toont 

tevens niet met objectieve stukken (rekeninguittreksels, ...) aan de aangehaalde kosten van huur, 

nutsvoorzieningen, schoolkosten en het algemene onderhoud van betrokkene effectief betaald te 

hebben. 

 

Gezien uit het geheel van de beschikbare gegevens niet blijkt dat betrokkene zelf onvermogend is, er 

onvoldoende werd aangetoond dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van 

herkomst of origine, noch op heden, financieel ten laste te was van de referentiepersoon, blijkt uit het 

geheel van de beschikbare gegevens niet afdoende dat betrokkene effectief ten laste is van de 

referentiepersoon. 

 

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

 

Bijgevolg voldoet betrokkene niet aan de gestelde voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980. Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te 

worden ingetrokken. 

 

Aangezien aan één van de voorwaarden voorzien in hoger vermeld artikel niet voldaan werd, wordt de 

verblijfs-aanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze beslissing 

belet dus de dienst Vreemdelingenzaken niet om bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag de 

andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht.” 

 

Op 28 mei 2015 nam de gemachtigde tevens de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13). Tegen deze beslissing stelde verzoeker een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad), gekend onder het rolnummer 175 773. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 40bis, § 2, eerste lid, 3° iuncto 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 42, 62 en 74/13 van de Vreemdelingenwet, van 

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

bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsprincipe, het materieel motiveringsbeginsel, het fair play-

beginsel en het vertrouwensbeginsel, van de artikelen 7 en 41 van het Handvest van de grondrechten 

van de E.U. (hierna verkort het Handvest), van de artikelen 6, 8 en 13 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 verkort het EVRM), en van artikel 4 

van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, en stelt hij dat een kennelijke 

appreciatiefout werd gemaakt. 

 

Hij licht dit middel toe als volgt: 

  

“Eerst onderdeel: 

1.1. 

De bestreden wordt gemotiveerd als volgt: 
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(…) “De bepalingen van artikel 40ter zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover 

het betreft: “de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of 

zich bij hem voegen, …” 

Artikel 40bis, §2 eerste lid, 3° van de wet van 15/12/1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: ‘de bloedverwanten in neergaande lijn (…) beneden de leeftijd van 

eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn (…)” 

1.2. 

In de bestreden beslissing wordt de wettelijke basis waarop de beslissing zich baseert niet vermeld. 

Immers, de bestreden beslissing verwijst geenszins naar een wet. Zij beperkt zich ertoe artikelen op te 

sommen zonder de wet te vermelden. 

1.3. 

Artikel 62 van de Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat de administratieve beslissingen met 

redenen dienen omkleed te worden. 

1.4. 

Artikelen 2 en 3 van de van de Wet van 29/07/1991 betreffende de formele motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen voorzien dat de beslissing van het bestuur uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd, 

dat de motivering de juridische en feitelijke overweging dient te vermelden en dat deze motivering 

afdoende moet zijn. Zo moet de burger kunnen weten om welke redenen de beslissing werd genomen 

en of de beslissing in rechte en in feite evenredig is. 

1.5. 

Er is ook sprake van een schending van de materiële motiveringsplicht: 

• wanneer de beslissing werd genomen op basis van foutieve en onvolledige gegevens, of 

• wanneer de overheid niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

• wanneer zij ze niet correct heeft beoordeeld, of 

• onredelijk tot haar besluit is gekomen, 

1.6. 

Het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur veronderstelt eveneens dat de administratieve 

overheid bij het nemen van een beslissing zorgvuldig en redelijk te werk moet gaan. 

Krachtens de zorgvuldigheidsplicht moet de overheid een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen met 

het oog op een correcte behandeling van de burger. 

De motivering moet betrekking hebben op de ingeroepen feiten waarbij melding moet worden gemaakt 

van de toepasselijke juridische regels. 

1.7. 

Zonder wettelijke basis is de motivering van de beslissing geenszins afdoende. Het is immers 

onmogelijk te begrijpen hoe eerste verwerende partij op juridisch vlak tot haar besluit is gekomen. Het is 

ook niet mogelijk te weten of de motivering in rechte en in feite evenredig is. 

1.8. 

Zonder verwijzing naar de toegepaste wet kan er ook geen sprake zijn van de vermelding van een 

juridische en feitelijke overweging in de bestreden beslissing. 

Door geen wettelijke basis te vermelden is het ook onmogelijk na te gaan of de overheid is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens en of deze getoetst werden aan de correcte wetsbepalingen. 

1.9. 

Het staat ook buiten kijf dat de bestreden beslissing op basis van foutieve en onvolledige gegevens 

werd genomen. 

Immers, de wetsbepalingen zijn niet vermeld of zijn minstens kennelijk onvolledig zijn. 

1.10. 

Door na te laten de toegepaste wetsbepalingen te vermelden heeft verwerende partij niet gehandeld 

overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, meer bepaald de 

zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. 

1.11. 

Uit de voorafgaande uiteenzetting wordt voldoende aangetoond dat de bestreden beslissing artikel 62 

van de van de Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen, artikelen 2 en 3 van de Wet van 29/07/1991 betreffende de 

formele motiveringsplicht van bestuurshandelingen en de materiële motiveringsplicht schendt. 

1.12. 

Uit de voorafgaande uiteenzetting blijkt ook dat verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

motiveringsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel heeft geschonden. 

Tweede onderdeel 

2.1. 
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De wet bepaalt niet welke criteria gehanteerd dienen te worden om te stellen dat een vreemdeling ten 

laste is. Dit wordt geoordeeld aan de hand van de criteria zoals ontwikkeld in de rechtspraak. Het “ten 

laste zijn” is een feitenkwestie en mag op alle mogelijke manieren bewezen worden. 

Zie: 

HvJ, 16 januari 2014, Reyes, C-423/12; 

HvJ, 9 januari 2007, Jia, C-1/05 

2.2. 

Verzoeker vormt een gezinscel samen met zijn Belgische moeder, zijn zus en zijn minderjarige nicht. 

Het bestaan van affectieve en financiële banden kan in casu niet ernstig worden betwist. In haar praktijk 

beschouwt DVZ de vreemdeling als ten laste van de Belg wanneer: 

• de Vreemdeling en de Belg ingeschreven staan op hetzelfde adres, of 

•de Belg de huisvesting van de vreemdeling financiert 

Zie: 

Kruispunt Vreemdelingenrecht 

http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-

reizen/gezinshereniging/wanneer-ben-je-ten-laste 

2.3. 

Verzoeker heeft aangetoond dat hij gehuisvest wordt door zijn Belgische moeder. Zij zorgt ook voor de 

betaling van al zijn kosten. (o.a. allerlei voorzieningen, studies, ). 

Zie: 

bijlagen bij de aanvraag van een verblijfskaart op grond van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet van 

15/12/1980 en de reeds medegedeelde stukken in het kader van de aanvraag tot machtiging tot verblijf 

op grond artikel 9bis van de voormelde wet) 

Omwille van zijn administratieve toestand kan verzoeker geen arbeidsactiviteiten verrichten. Hij is dus 

de facto afhankelijk van zijn Belgische ouder die hem huisvest en voor zijn levensonderhoud instaat. 

2.4. 

Door te stellen dat verzoeker niet aantoont dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het 

land van herkomst of origine, noch op heden, financieel ten laste was van de referentiepersoon negeert 

verwerende partij in feite en in rechte de elementen en documenten die tot haar kennis werden 

gebracht. Bovendien voorziet de wet (o.a. art. 40bis§2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet van 

15/12/1980) niet dat de bloedverwante in neergaande lijn van meer dan 21 jaar reeds ten laste diende te 

zijn in het land van herkomst. 

2.5. 

Zodoende maakt verwerende partij in de bestreden beslissing een kennelijke appreciatiefout. Door niet 

te vermelden waarom zij, ondanks elementen van het dossier, afwijkt van de vaste rechtsspraak en van 

haar praktijk schendt verwerende partij het vertrouwensbeginsel. Door geen rekening te houden met de 

feitelijke en juridische elementen waaruit blijkt dat verzoeker effectief ten laste is van zijn Belgische 

moeder schendt verwerende partij het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur meer bepaald 

het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het fair-play beginsel en het vertrouwensbeginsel. 

Door te stellen dat de huisvesting van verzoeker door zijn Belgische ouder niet aantoont dat hij effectief 

ten laste is niettegenstaande de feitelijke en juridische elementen in het dossier voegt verwerende partij 

nieuwe voorwaarden aan de wet. Zodoende handelt verwerende partij ook in strijd met de vaststaande 

rechtspraak betreffende het begrip “ten laste zijn”. Bijgevolg schendt de bestreden beslissing artikel 

40bis §2, eerste lid, 3° junto artikel 40ter van de Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het 

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

Derde onderdeel: 

3.1. 

Artikel 41 van het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (2010/C 83/02) bepaalt wat 

volgt: 

(…) 

“1. 

Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen , organen en instanties van de Unie wordt behandeld. 

2. Dit recht behelst met name 

a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen;” 

(…) 

Sinds de inwerkingtreding op 01/12/2009 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

dient de verplichting om verzoeker te horen vooraleer de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing 

neemt met nadelige gevolgen voor hem te worden toegepast in het raam van artikel 41, lid 2, a) van het 
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Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zoals toegelicht door de rechtspraak van het Hof 

van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg. 

Krachtens de toelichting bij art.41 van bovenvermeld Handvest is het recht op behoorlijk bestuur 

evenwel door de rechtspraak van het Hof Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg erkend als een 

algemeen rechtsbeginsel, zodat het als dusdanig kan worden ingeroepen door particulieren. 

Zie: 

DENIJS L., Overzicht van het Vreemdelingenrecht, p. 223 voetnoot 699 

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

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het bestuur dient zich zo 

nodig te informeren om met kennis van zaken een beslissing te nemen. Een zorgvuldig besluitvorming 

impliceert dat het bestuur op basis van een afdoend en volledig onderzoek van het concreet geval tot 

zijn besluit komt. Een beleidsnorm mag niet automatisch zonder enig nader onderzoek in een 

individueel geval worden toegepast. 

Het bestuur dient de vereiste zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het uitoefenen van zijn 

informatieplicht. 

Zie: 

RvS, arrest nr. 167.411 van /02/2007, 

RvS, arrest nr. 154954 van 14/02/2006, 

RvS, arrest nr. 26358 van 15/04/1986, 

RvS, arrest nr. 81872 van 16/07/1999, 

RvS, arrest nr. 99049 van 24/09/2000, 

RvS, arrest nr. 26044 van 09/01/1986, 

RvS, arrest nr. 28378 van 02/07/1987, 

RvS, arrest nr. 89982 van 02/10/2000, 

Het Fair-play-beginsel vereist dat de overheid moet zich onpartijdig opstellen bij het nemen van een 

besluit en moet de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht nemen. 

3.2. 

Verzoeker heeft het bewijs geleverd dat zij sedert zijn aankomst in België wordt gehuisvest door zijn 

Belgische moeder. Hij heeft ook aangetoond dat hij voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van zijn 

Belgische moeder (o.a. energievoorzieningen die op naam waren van zijn Belgische moeder). Omwille 

van zijn administratieve situatie kan verzoeker geen arbeidsactiviteiten verrichten. Hij is dus de facto 

materieel afhankelijk van zijn Belgische moeder bij wie hij sedert zijn aankomst in België wordt 

gehuisvest en materieel wordt onderhouden. Dit blijkt ook uit de neergelegde stukken. 

Indien verwerende partij echter bijkomende informatie nodig had betreffende het ten laste zijn om de 

aanvraag tot verblijfskaart in te willigen, quod non, diende zij verzoeker te horen voordat ze een 

beslissing tot weigering neemt. Dit vloeit voort uit artikel 41 van het Handvest voor de grondrechten van 

de Europese Unie en het zorgvuldigheids- en fair-play beginsel. 

Per analogie kan verwezen worden naar het arrest nr. 107.617 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen gewezen op 30/07/2013. Het ging over de beëindiging van het verblijf van 

een vreemdeling. In de bovenvermelde beslissing heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

gesteld wat volgt: 

(…) “De Raad merkt immers op dat op basis van de stand van het dossier niet blijkt dat verweerder 

verzoeker voorafgaan aan het nemen van de beslissing in kennis heeft gesteld van het gevoerde 

onderzoek of hij nog voldoet aan de voorwaarden voor een verblijf van meer dan 3 maanden en 

eventueel in het licht hiervan nuttige gegevens over te maken. Een dergelijke handelswijze kan 

nochtans worden verwacht vaan een zorgvuldige overheid wanneer deze voornemens is om het 

verblijfsrecht van meer dan 3 maanden te beëindigen.” (…) 

Zie: 

RVV, arrest nr. 107.617 van 30/07/2013 

In het geval van de controles betreffende de ontstentenis van reëel bestaan van een gemeenschappelijk 

leven bij negatief woonstverslag heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ook reeds geoordeeld 

dat het de vreemdeling niet toekwam aan te tonen dat er geen ontstentenis van gemeenschappelijk 

leven was. Volgens de rechtspraak rustte ook bij het nagaan van de effectieve samenwoonst een 

zorgvuldigheidsplicht op de overheid die proactief moest nagaan of er al dan niet een 

gemeenschapsleven was. 

Zie : 

RVV, arrest nr. 1397 van 28/08/2007; 

RVV, arrest nr. 2684 van 16/10/2007; 

RVV, arrest nr. 14878 van 30/08/2007, n° 1487; 

R.v. St. arrest van 24/04/1995; 
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Dezelfde redenering kan ook toegepast worden op onderhavig geval. De overheid moest omwille van 

haar zorgvuldigheidsplicht ook in de toenmalige stand van de wetgeving proactief nagaan of verzoeker 

effectief ten laste is voor zover zij dit, ondanks de reeds geleverde bewijzen, nog nodig zou achten. 

Quod non! 

3.3. 

Bijgevolg schendt de bestreden beslissing artikel 41 van het Handvest voor de grondrechten van de 

Europese Unie (2010/C 83/02) meer bepaald artikel 41 lid 2 a) van het Handvest voor de grondrechten 

van de Europese Unie en het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur meer bepaald het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het fairplay beginsel. 

Vierde onderdeel: 

4.1. 

Artikel 42 van de Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat de administratieve overheid een termijn van 

6 maanden heeft om een beslissing te nemen. 

Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is 

genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42 van de bovenvermelde Vreemdelingenwet dient de 

burgemeester of zijn gemachtigde een verklaring van inschrijving overeenkomstig het model van bijlage 

8 af. 

4.2. 

Per brief dd. 31/10/2014 werd een aanvraag van een verblijfskaart op grond van artikel 40ter van de 

Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen. De bestreden beslissing dd. 28/05/2015 vermeldt niettemin dat de 

aanvraag werd ingediend op 01/12/2015. 

Zowel de rechtsspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als de rechtsleer meent dat de 

aanvraag van een verblijfskaart op grond van artikel 40ter juncto 40bis van de Vreemdelingenwet van 

15/12/1980 niet per se gematerialiseerd dient te worden door een bijlage 19ter. De aanvraag kan 

overigens ook per aangetekend schrijven gebeuren. De wet voorziet immers geen bepaalde 

vormvereiste om de aanvraag tot verblijfskaart in te dienen. 

 “De Raad merkt evenwel op dat deze loutere vermeldingen in een bijlage gevoegd bij een koninklijk 

besluit geen wettelijke bepaling betreffen, noch een algemeen rechtsbeginsel, dat de aanvraag enkel in 

persoon kan gebeuren en niet door middel van een bijzonder volmacht.” 

Zie: 

RVV, 12/07/2013, nr. 106 673 

Zie ook: 

RVV, 16/05/2011, T.Vreemd. 2011, 284; 

RvS, 13/07/2007, nr. 173.514, Rev.dr.étr. 2007, 323; 

RVV, 22/04/2008, nr. 10.309; 

RVV, 12/07/2013, nr. 106.673; 

Immers, de Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen voorziet geen bijzondere vorm voor de aanvraag tot verblijfskaart. 

De bepalingen omtrent de aanvraag tot verblijfskaart onder de vorm van een bijlage 19ter wordt 

uiteraard niet in de wet voorzien, noch in de Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, noch in andere wetten of 

hogere rechtsnormen. 

De vertrekdatum voor de berekening van de termijn van 6 maanden waarin verwerende partij zich over 

de aanvraag tot verblijfskaart op grond van artikel 40ter van de van de Wet van 15/12/1980 betreffende 

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

te spreken, begint te lopen vanaf de aanvraag zelf. Op 19/06/2015 en 30/06/2015 heeft de raadsman 

van verzoeker aan verwerende partij gevraagd een kopij te bekomen van het administratief dossier. 

Verwerende partij heeft hier geen tijdig passend gevolg aan gegeven en dit in strijd met artikel 4 van de 

Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. In de huidige stand van zaken is het 

dus onmogelijk voor de raadsman van verzoeker de effectieve datum van de aanvraag na te gaan aan 

de hand van het administratief dossier. De bestreden beslissing werd genomen op 28/05/2015. 

Indien de aanvraag effectief voor 28/11/2014 werd ingediend, wat niet uitgesloten kan worden in het 

licht van de datum van de brief dd. 31/10/2014 en zonder inzage van het administratief dossier, kon 

verwerende partij krachtens artikel 42 van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980 geen beslissing tot 

weigering van verblijf meer nemen lastens verzoeker. 

Zie: 

RVV, 15 juni 2010, T. Vreemd. 2010, 361; 

RVV, 08 juli 2010, T. Vreemd. 2010, 360; 

RVV, 30 november 2010, T. Vreemd. 2011; 
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RVV, 24 februari 2011, T. Vreemd. 2011, 143; 

4.3. 

Voor zover als nodig roept verzoeker, bij gebrek aan inzage van het administratief dossier, de schending 

van artikel 42 (o.a. artikel 42 §1er) van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980. 

Vijfde onderdeel: 

5.1. 

Artikel 8 van het EVRM stelt een plicht in voor de overheid om zich van inmengingen in het gezinsleven 

te onthouden. Het grondrecht verschaft een basis voor mensen die tot eenzelfde gezin behoren om hun 

belangen in rechte te doen gelden. (VANDE LANOTTE, J. EN HAECK, Y., Handboek EVRM, 

Antwerpen, Intersentia, 2004, 738) Uit het recht op eerbiediging van het gezinsleven vloeit niet alleen 

een plicht voort voor de overheid om zich van inmengingen in het gezinsleven te onthouden, maar ook 

een positieve plicht om die maatregelen te nemen die inherent zijn aan een effectieve eerbiediging van 

het gezinsleven. Enerzijds dient de overheid zich te onthouden van alle onnodige inmengingen in het 

familieleven, anderzijds dient zij ook actief op te treden met het oog op het mogelijk maken van dat 

familieleven. (Hof Mensenrechten, Paula en Alexandra Marckx v. Belgium, arrest van 13 juni 1979, Publ. 

Hof, Serie A, Vol. 31, § 31). Meer systematisch hanteert het Hof voor de Rechten van de Mensen twee 

criteria om tot het bestaan van een familieleven te besluiten: ‘bestaat er een band van bloed- of 

aanverwantschap?’ en ‘is deze familiale band voldoende hecht’?. 

 (Commissie, nr.10.730/84, rapport van 7 oktober 1986) 

Verzoeker, zijn zus, zijn minderjarig nicht en hun Belgische (groot-)ouder vormen een bestaand gezin 

dat beschermd dient te worden. De bestreden beslissing zal op onaanvaardbare wijze een bestaand 

gezinsleven in het gedrang brengen. Bij terugkeer naar zijn land van herkomst zal verzoeker op een 

bruuske wijze gescheiden zijn van zijn in België verblijvende moeder. In deze gegeven omstandigheden 

kan het recht op gezinsleven van verzoeker en zijn in België verblijvende moeder slechts in België 

worden uitgeoefend. De bestreden beslissing doet een ernstig afbreuk aan het fundamentele recht op 

gezinsleven van verzoeker zonder dat verwerende partij is overgegaan tot een belangenafweging in het 

licht van artikel 8 van het EVRM. Nochtans kan een beperking van het grondrecht vervat in art. 8 EVRM 

enkel gebeuren in de gevallen voorzien door artikel 8§2 van het EVRM : 

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

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

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

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

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

Vertalen we de algemene voorwaarden uit paragraaf 2, naar het concrete grondrecht van artikel 8§1, 

dan kan onder meer afgeleid worden dat de regels die relaties beperken, duidelijk moeten zijn 

(legaliteit), tot bescherming van legitieme belangen moeten strekken en dus niet gebaseerd mogen zijn 

op willekeur (legitimiteit) en noodzakelijk moeten zijn in een democratische samenleving 

(noodzakelijkheid). VANDE LANOTTE, J. EN HAECK, Y., Handboek EVRM, Antwerpen, Intersentia, 

2004, 738. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde in het arrest REES van 17/10/1986, 

dat, om de verplichtingen van een Staat te bepalen, er een evenwicht moet worden bewaard tussen, 

enerzijds het algemeen belang en anderzijds de belangen van het individu, en dat de criteria van artikel 

8§2 EVRM in dat opzicht een nuttige richtlijn vormen. Een inbreuk op artikel 8 EVRM is dan ook enkel 

toegelaten indien ze noodzakelijk is voor het verwezenlijken van één van de doeleinden voorzien door 

het Verdrag, en indien ze bovendien noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

« La mise en oeuvre de la Convention européenne des droits de l'Homme », Ed. du jeune Barreau de 

Bruxelles. 1994, p.92. 

Deze vereiste van proportionaliteit legt de overheid de verplichting op om een afweging te maken tussen 

het beoogde doel, noodzakelijk voor het algemene belang, en de ernst van de inbreuk op de 

bescherming van het particulier belang. 

Zie : 

R.v S. 9/04/02, nr 105.428; 

R.v S. 16/05/1997, nr. 66.292; 

R.v S. 26/09/1997 nr. 68.643; 

R.v S. 1/02/1999 nr. 78.711; 

Krachtens artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft eenieder: 

“recht op eerbied van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.” 

Het recht op gezinshereniging wordt thans niet enkel geregeld door de Vreemdelingenwet van 

15/12/1980 doch ook door de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

29/04/2004, o.a. artikel 7. 1 d) van de bovenvermelde richtlijn. Bijgevolg is artikel 7 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie ook toepasselijk in onderhavig geval. 

6.2. 
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In casu heeft verwerende partij geen rekening gehouden met het proportionaliteitsbeginsel. Uit de 

motivering van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat verwerende partij de verhouding tussen de 

uiterst nadelige gevolgen van de bestreden beslissing voor verzoeker en het voor de Belgische Staat 

hieruit geput voordeel niet heeft overwogen. Er wordt hierover met geen woord gerept in de 

aangevochten beslissing. Verwerende partij heeft ook geen rekening gehouden met de duurzame socio-

affectieve banden tussen verzoeker en België (lang verblijf in België, financiële afhankelijkheid met de 

Belgische (groot-)ouder, socio-affectieve banden, …...) Verwerende partij heeft een beslissing genomen 

die rechtstreeks indruist op het gezin- en privéleven van verzoeker. Bijgevolg schendt de bestreden 

beslissing artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden (hierna E.V.R.M.) en artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. 

Zevende onderdeel:  

Ondanks zijn schrijven dd. 19/06/2015 en dd. 30/06/2015 heeft de raadsman van verzoeker geen tijdige 

inzage en/of kopij mogen ontvangen van het administratief dossier.  

Verzoeker heeft dus huidig beroep moeten opstellen zonder kennis te hebben kunnen nemen van zijn 

administratief dossier, wat zijn verdediging ongetwijfeld, in het gedrang brengt.  

Zodoende schendt verwerende partij artikel 4 van de Wet van 11 april 1994 betreffende de 

openbaarheid van bestuur, artikel 41.2.b) van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

en het fair-play beginsel, artikelen 6 en 13 van het EVRM.” 

 

Vooreerst wijst de Raad erop dat verzoeker in verschillende onderdelen van het enig middel de 

schending aanvoert van het algemeen beginsel van de fair play. De Raad benadrukt in dit verband nog 

dat het fair play-beginsel als beginsel van behoorlijk bestuur inhoudt dat de administratie zich niet van 

onfatsoenlijke middelen mag bedienen om de burger in het verkrijgen van zijn recht te hinderen door 

onder meer het achterhouden van relevante gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens, het 

uitstellen of het niet nemen van beslissingen waarbij de burger belang heeft, het toepassen van een 

vertragingstactiek of het handelen met overdreven spoed. Een schending van het beginsel van de “fair 

play” doet zich dan ook slechts voor als er sprake is van moedwilligheid. Gezien verzoeker nergens in 

het verzoekschrift poogt een dergelijke moedwilligheid aannemelijk te maakt of zelfs te willen maken, 

kan een schending van het fair play-beginsel niet worden vastgesteld. 

 

Daarnaast wijst de Raad erop dat verzoeker de schending aanvoert van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet maar geenszins toelicht op welke wijze de bestreden beslissing deze bepaling zou 

hebben geschonden, zodat dit onderdeel van het middel niet op ontvankelijke wijze werd aangevoerd. 

 

In een eerste onderdeel van het middel voert verzoeker 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 

62 van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en 

van het evenredigheidsbeginsel. Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing de wettelijke basis waarop 

ze werd gebaseerd niet vermeldt, nu slechts artikelen worden opgesomd zonder een wet te vermelden. 

Verzoeker meent dat de bestreden beslissing dan ook niet afdoende werd gemotiveerd en acht daarom 

de genoemde bepalingen en beginselen geschonden.   

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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 haar 

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

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. De Raad dient de regelmatigheid van 

een bestuursbeslissing te beoordelen in functie van de gegevens waarover het bestuur kon beschikken 

ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing (beoordeling ex tunc). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar 

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

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het evenredigheidsbeginsel als specifieke vorm van het 

redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat dit beginsel de Raad niet toestaat het oordeel van het 

bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid 

ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief 

volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 
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De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat 

kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid ertoe in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een ‘afdoende’ wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (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). 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk de determinerende motieven aan op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregels en naar het feit dat verzoeker niet voldoet aan de vereiste voorwaarden om te 

genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid of 

‘ander’ familielid van een Unieburger. Vervolgens wordt uitvoerig uiteengezet waarom verzoeker niet 

aan deze voorwaarden voldoet. In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, wordt daarbij in de 

bestreden beslissing wel degelijk verwezen naar de Vreemdelingenwet, en dus niet slechts naar 

wettelijke bepalingen zonder te vermelden van welke wet deze bepalingen deel uitmaken. De Raad wijst 

erop dat in de bestreden beslissing wordt gesteld:  

  

“Artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: 'de bloedverwanten in neergaande lijn (...) beneden de leeftijd van 

eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn (...)” 

 

Verder valt in de bestreden beslissing het volgende te lezen: 

 

“Bijgevolg voldoet betrokkene niet aan de gestelde voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980. Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te 

worden ingetrokken.” 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat de toepasselijke bepalingen waarop de bestreden beslissing werd gebaseerd 

zich in de Vreemdelingenwet bevinden. Dat in de bestreden beslissing artikel 40ter ook eenmaal wordt 

vermeld zonder de uitdrukkelijke verwijzing naar de Vreemdelingenwet doet hieraan geen afbreuk, nu uit 

het geheel van de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat het artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 

betreft.   

 

Verzoeker maakt met zijn betoog niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing 

hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de door hem 

bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor 

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen of van artikel 62 

van de Vreemdelingenwet wordt niet vastgesteld. Evenmin blijkt dat de gemachtigde de bestreden 

beslissing niet op een zorgvuldige of onredelijke wijze heeft voorbereid of gemotiveerd, noch dat de 

verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen zou ontbreken zodat ook een schending van 

het zorgvuldigheidsbeginsel, van de materiële motiveringsplicht en van het evenredigheidsbeginsel niet 

kan worden aangenomen. 

 

In een tweede onderdeel van het middel meent verzoeker dat de gemachtigde artikel 40bis, § 2, eerste 

lid, 3° iuncto artikel 40ter van de Vreemdelingenwet heeft geschonden door nieuwe voorwaarden toe te 

voegen aan de wet. Verzoeker wijst er immers op dat de wet geen criteria bepaalt voor het “ten laste 

zijn”, wat een feitenkwestie is die dient beoordeeld te worden aan de hand van criteria zoals ontwikkeld 

in de rechtspraak. Verzoeker meent dat de gemachtigde een kennelijke appreciatiefout heeft gemaakt 

en het vertrouwensbeginsel heeft geschonden door van zijn eigen praktijk en van de vaste rechtspraak 

af te wijken. Verzoeker stelt te hebben aangetoond dat hij de facto afhankelijk is van zijn moeder die 

hem huisvest en die voor zijn levensonderhoud instaat. Door geen rekening te houden met deze 

elementen heeft de gemachtigde volgens verzoeker het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

motiveringsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het fair play-beginsel geschonden.  

 

De beweerde schending van de zorgvuldigheidsplicht en van de materiële motiveringsplicht wordt 

onderzocht in het licht van de toepasselijke wetsbepalingen die verzoeker eveneens geschonden acht.  
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Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

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

(…) de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 

1° of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich 

bij hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde 

geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 

gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 

gegeven;”  

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt:  

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft :  

- de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen;  

- (…)  

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet de Belgische 

onderdaan aantonen :  

- dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Aan die voorwaarde 

wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderd twintig 

procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 

op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen :  

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid;  

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de gezinsbij-

slagen niet in aanmerking genomen;  

3° worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt.  

- dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de familieleden, die gevraagd 

heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden die 

gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats zoals bepaald in het 

artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek en over een 

ziektekostenverzekering beschikt die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. De Koning 

bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de vreemdeling 

bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden.  

(…)” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker volgende documenten heeft aangebracht om te 

bewijzen dat hij ten laste is van zijn moeder: een attest van het OCMW waaruit blijkt dat hij geen 

financiële steun heeft ontvangen, een huurovereenkomst op naam van zijn moeder, facturen van 

Electrabel en de Watergroep en een factuur voor gasolie, alle op naam van zijn moeder, een attest van 

inontvangstname van een verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet op 

naam van verzoeker, documenten aangaande door verzoeker gevolgde cursussen, en een brief van 

verzoekers moeder van 31 oktober 2014 waarin zij beweert in te staan voor de betaling van de kosten 

van huur, nutsvoorzieningen, schoolkosten en het algemene levensonderhoud van verzoeker.   

 

Zoals verzoeker terecht opmerkt, bepaalt de wet niet welke criteria dienen te worden gehanteerd om te 

beoordelen of een vreemdeling “ten laste” is. Bij gebreke aan een wettelijke bewijsregeling, 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 betrokkene 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 en dergelijke die het 

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

bevoegdheid houdt de Raad een marginaal wettigheidstoezicht.  
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Voor zover verzoeker in casu dienstig kan verwijzen naar de interpretatie van het begrip ‘ten laste’ door 

het Hof van Justitie, nu het een situatie van gezinshereniging met een statische Belg betreft, wijst de 

Raad erop dat het Hof heeft verduidelijkt in de arresten C-1/05 Jia van 9 januari 2007 en C-423/12 

Reyes van 16 januari 2014 waarnaar verzoeker verwijst dat het familielid opdat hij ten laste zou zijn “het 

bestaan van een situatie van reële afhankelijkheid” van de Unieburger dient aan te tonen, waarbij de 

noodzaak van materiële steun moet bestaan in de lidstaat van oorsprong of van herkomst op het 

moment dat betrokkene verzoekt om hereniging met die Unieburger (arrest C-1/05 Jia § 37). 

 

De Raad stelt verder vast dat de gemachtigde wel degelijk rekening heeft gehouden met alle elementen 

die verzoeker in het kader van het “ten laste zijn” had voorgelegd, en kan het in casu niet onredelijk 

achten dat de gemachtigde heeft geoordeeld dat uit de voorgelegde stukken niet blijkt dat verzoeker ten 

laste is van de Belgische onderdaan. Verzoeker weerlegt met zijn betoog immers niet de vaststellingen 

in de bestreden beslissing dat louter uit het feit dat hij op hetzelfde adres verblijft als zijn moeder niet 

volgt dat verzoeker financieel van haar afhankelijk is, dat uit de voorgelegde facturen op naam van zijn 

moeder niet blijkt dat zij deze ook effectief betaald heeft, en dat uit deze gegevens niet blijkt dat 

verzoeker zelf onvermogend is. De gemachtigde voegt met deze beoordeling geen voorwaarde toe aan 

de wet, zoals verzoeker voorhoudt, maar geeft daarmee een redelijke invulling aan de voorwaarde van 

het ‘ten laste zijn’ die door de wetgever is vooropgesteld. Een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel of van de materiële motiveringplicht, gelezen in het licht van artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 3° iuncto artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, wordt niet aangenomen. 

 

Verzoeker meent nog dat de gemachtigde het vertrouwensbeginsel heeft geschonden door in casu af te 

wijken van “de vaste rechtspraak” en van “haar praktijk” en verwijst in dat opzicht naar de website van 

het Kruispunt Migratie-Integratie, waaruit zou blijken dat de gemachtigde in de praktijk een vreemdeling 

als ten laste van een Belg beschouwt wanneer beiden op hetzelfde adres ingeschreven staan.  

 

Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de rechtmatige 

verwachtingen welke de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit houdt in dat de 

burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of 

beloften die de overheid in een concreet geval heeft gedaan” (RvS 22 maart 2004, nr. 129.541). 

 

De Raad stelt echter vast dat verzoeker geenszins het bestaan van een dergelijke vaste gedragslijn van 

de overheid aannemelijk maakt waarbij de loutere inschrijving op hetzelfde adres zou volstaan om het 

ten laste zijn aan te tonen, noch is er sprake van toezeggingen of beloften die de overheid in zijn geval 

zou hebben gedaan. Bovendien kan de website die verzoeker aanhaalt niet als afdwingbare bron van 

recht worden aangehaald en moet ten overvloede worden vastgesteld dat op die website uitdrukkelijk 

wordt verwezen naar andere bewijzen die in dergelijk geval eveneens dienen te worden voorgelegd, 

waaronder een bewijs van onvermogen.  

 

Een schending van het vertrouwensbeginsel wordt niet aangenomen. 

 

In een derde onderdeel van het middel voert verzoeker de schending aan van de hoorplicht zoals 

neergelegd in artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de EU, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het fair play-beginsel. Verzoeker meent dat de gemachtigde proactief 

diende na te gaan of verzoeker ten laste was van zijn moeder, en hiertoe verzoeker diende te horen 

indien hij van mening was bijkomende informatie nodig te hebben. 

 

Het hoorrecht als beginsel van behoorlijk bestuur, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest, 

behelst het recht van eenieder om te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige 

individuele maatregel wordt genomen (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., §’n 82 en 83). Het recht 

om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn 

standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en voordat een besluit 

wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, 

M.M., § 87; HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, § 46, HvJ 11 december 2014, C-249/13, 

Boudjlida, § 36 ).  

 

Het recht om in elke procedure te worden gehoord is thans niet alleen verankerd in de artikelen 47 en 

48 van het Handvest, die garanderen dat de rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk 

proces in het kader van elke gerechtelijke procedure worden geëerbiedigd, maar ook in artikel 41 

daarvan, dat het recht op behoorlijk bestuur waarborgt (HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 

31).  
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Uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt duidelijk dat dit artikel niet is gericht tot de 

lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (HvJ 17 juli 2014, C-

141/12 en C-372/12, Y.S. e.a., §. 67). Dat recht om in elke procedure te worden gehoord maakt echter 

wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, dat een fundamenteel 

beginsel van Unierecht is (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., §. 81; HvJ 5 november 2014, C-

166/13, Mukarubega, § 45, HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §’n 30 en 34).  

 

De Raad onderzoekt bijgevolg het middel in het licht van het hoorrecht als algemeen rechtsbeginsel van 

Unierecht.  

 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft de regel dat aan de adressaat van een 

bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken 

voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren 

rekening te houden met alle relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de 

effectieve bescherming van de betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te 

corrigeren of individuele omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt 

genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 december 2008, C-

349/07, Sopropé, § 49 en HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 37).  

 

Het recht om te worden gehoord impliceert tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis 

neemt van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en 

onpartijdig te onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren (HvJ 18 december 2008, C-349/07, 

Sopropé, § 50).  

 

De verplichting tot eerbiediging van de rechten van verweer van de adressaten van besluiten die hun 

belangen aanmerkelijk raken, rust aldus in beginsel op de overheden van de lidstaten wanneer zij 

maatregelen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 11 december 2014, C-

249/13, Boudjlida, § 40).  

 

Vooreerst dient de Raad dus te onderzoeken of de thans bestreden beslissing een toepassing uitmaakt 

van het Unierecht. Verzoeker is een familielid van een Belg die verblijft in de lidstaat waarvan zij de 

nationaliteit bezit. Er wordt niet aangetoond dat deze Belgische burger gebruik heeft of had gemaakt van 

haar recht op vrij verkeer of dat het vestigingsrecht van verzoeker een afgeleid verblijfsrecht zou 

betreffen in het kader van richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad 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 (hierna verkort de Burgerschapsrichtlijn), of in het kader van de 

artikelen 21, 45 of 56 van het VWEU. Evenmin wordt aangetoond dat de bestreden beslissing tot gevolg 

heeft dat de Belgische moeder, zijnde een Unieburger, het effectieve genot wordt ontzegd van de 

belangrijkste aan deze status ontleende rechten. 

  

Bijgevolg valt de bestreden beslissing niet binnen de werkingssfeer van het Unierecht. (HvJ 26 februari 

2013, zaak C-617/10, Akerberg, pt. 21). Bijgevolg kan, conform artikel 51, lid 1 van het Handvest, dan 

ook geen toetsing gebeuren aan de hand van de in het Handvest neergelegde grondrechten (HvJ 8 

november 2012, zaak C-40/11, Iida, pt. 79-81). Evenmin kan een toetsing gebeuren aan de hand van 

algemene beginselen van het Unierecht, met name het hoorrecht, als onderdeel van eerbiediging de 

rechten van verdediging.  

 

Verzoeker kan zich dus niet dienstig beroepen op artikel 41 van het Handvest, noch op de hoorplicht als 

algemeen rechtsbeginsel van Unierecht. 

 

Ten overvloede stelt de Raad enerzijds vast dat verzoeker in het kader van de vestigingsprocedure de 

kans heeft gehad bij de aanvraag alle dienstige stukken voor te leggen en anderzijds zijn kritiek beperkt 

tot de bewering dat de gemachtigde hem had dienen te horen. De Raad heeft er echter het raden naar 

welke bijkomende elementen verzoeker indien hij gehoord was geweest, had willen vermelden, en die 

ertoe hadden kunnen leiden dat de administratieve procedure een andere afloop had kunnen hebben. 

De elementen die verzoeker in het verzoekschrift aanhaalt, werden reeds aangevoerd in de brief van 

verzoekers moeder van 31 oktober 2014 die bij de verblijfsaanvraag werd gevoegd, en werden door de 

gemachtigde reeds in de bestreden beslissing in de beoordeling betrokken.  
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Evenmin maakt verzoeker in het licht van de zorgvuldigheidsplicht duidelijk met welke elementen de 

gemachtigde zou hebben nagelaten rekening te houden. Bovendien dient te worden benadrukt dat de 

zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid evenzeer geldt ten aanzien van de 

rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger. Nu verzoeker middels 

een verblijfsaanvraag om de toekenning van een voordeel verzocht, kwam het hem toe om aan het 

bestuur duidelijk te maken dat hij voldeed aan de voorwaarden die gelden voor de toekenning van dit 

verblijfsrecht, en daartoe alle nodige stukken over te maken.  

 

In dat opzicht wijst de Raad er ook op, waar verzoeker nog “per analogie” verwijst naar arrest nr.       

107 617 van de Raad van 30 juli 2013 betreffende de beëindiging van het verblijf van een vreemdeling 

en naar een aantal arresten die betrekking hebben op de zorgvuldigheidsplicht bij het nagaan van de 

effectieve samenwoonst, dat deze zaken niet kunnen worden vergeleken met de thans voorliggende 

zaak, waarin verzoeker immers zelf een verblijfsaanvraag heeft ingediend en daarbij de mogelijkheid 

had om alle stukken in te dienen die hij relevant achtte voor zijn dossier. 

 

Een schending van het hoorrecht zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest of van de 

zorgvuldigheidsplicht wordt niet aangenomen. 

  

In een vierde onderdeel van het middel voert verzoeker de schending aan van artikel 42 van de 

Vreemdelingenwet. Verzoeker meent dat de bestreden beslissing op 28 mei 2015 werd genomen  

buiten de termijn van zes maanden die deze bepaling voorziet, aangezien hij zijn verblijfsaanvraag 

reeds op 31 oktober 2014 zou hebben ingediend door middel van een brief aan het gemeentebestuur.  

 

Artikel 42 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§1. Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten 

laatste zes maanden volgend op de datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, erkend aan 

de burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning 

bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening 

gehouden met het geheel van de elementen van het dossier.  

Indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 

40bis, § 4, tweede lid en in artikel 40ter, tweede lid, niet voldaan is, dient de minister of zijn 

gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van 

zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien 

zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle 

bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen door de 

vreemdeling en door elke Belgische overheid. 

§ 2. Voor de burgers van de Unie wordt het recht op verblijf van meer dan drie maanden geconstateerd 

door een verklaring van inschrijving. Zij worden al naargelang het geval ingeschreven in het 

vreemdelingenregister of in het bevolkingsregister. 

§ 3. Voor de familieleden van de burger van de Unie die zelf geen burgers van de Unie zijn, wordt het 

recht op verblijf geconstateerd door een verblijfsvergunning. Zij worden ingeschreven in het 

vreemdelingenregister. De geldigheidsduur van deze verblijfsvergunning is gelijk aan de voorziene 

periode van verblijf van de burger van de Unie die zij begeleiden of vervoegen en bedraagt ten hoogste 

vijf jaar vanaf de datum van afgifte. 

 § 4. De verklaring van inschrijving en de verblijfsvergunning worden afgegeven volgens de modaliteiten 

door de Koning bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. 

Zij moeten ten laatste worden aangevraagd bij het verstrijken van een periode van drie maanden na de 

datum van binnenkomst bij het gemeentebestuur van de plaats waar men verblijft. Indien na het 

verstrijken van deze periode, geen verklaring van inschrijving of verblijfsvergunning wordt aangevraagd, 

kan er door de minister of zijn gemachtigde een administratieve geldboete van 200 euro geheven 

worden. Deze geldboete wordt geïnd overeenkomstig artikel 42octies.” 

 

In uitvoering van artikel 42, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, bepaalt artikel 52, §§ 1 en 4, 

tweede en vierde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

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

Vreemdelingenbesluit) het volgende:  

 

“§ 1. Het familielid dat zelf geen burger van de Unie is en zijn familieband overeenkomstig artikel 44 

bewijst, dient een aanvraag in voor een verblijfkaart van familielid van een burger van de Unie bij het 
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gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft door middel van een document overeenkomstig het 

model van bijlage 19ter.  

[…]  

§2. […]  

§3. […]  

§4. […]  

Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is 

genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, geeft de burgemeester of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling een “verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie” 

overeenkomstig het model van bijlage 9 af.  

[…]  

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

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

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

ingetrokken.”  

 

Uit de samenlezing van de hierboven geciteerde artikelen 42 van de Vreemdelingenwet en artikel 52, § 

1, eerste lid van het Vreemdelingenbesluit volgt dat de beslissingstermijn ter zake een aanvang neemt 

met de aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, hetgeen in 

tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, geschiedt door middel van een “document overeenkomstig 

het model van bijlage 19ter”. De in artikel 42, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet voorziene 

vervaltermijn van zes maanden begint dan ook pas te lopen op de datum dat een “bijlage 19ter” wordt 

afgeleverd.  

 

Waar verzoeker stelt dat de vervaltermijn van zes maanden voorzien in artikel 42 van de 

Vreemdelingenwet is overschreden, merkt de Raad op dat uit de stukken van het administratief dossier 

blijkt dat het administratief dossier een document conform “bijlage 19ter” bevat dat werd gedateerd op 1 

december 2014.  

 

Waar verzoeker stelt dat de termijn reeds begon te lopen op 31 oktober 2014 aangezien hij op die 

datum per brief een aanvraag van een verblijfskaart deed op grond van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat het administratief dossier inderdaad een brief bevat vanwege 

verzoekers moeder, gedateerd op 31 oktober 2014, waarbij zij aan de gemeentelijke administratie van 

Huldenberg een aantal documenten overmaakt en vraagt “(…) om de bijlagen 19ter aan [haar] kinderen 

en kleinkinderen te bezorgen en vervolgens over te gaan tot een woonplaatsonderzoek, alvorens de 

dossiers voor beslissing te sturen naar Vreemdelingenzaken”. Hieromtrent dient vooreerst te worden 

opgemerkt dat artikel 52, § 1, eerste lid van het Vreemdelingenbesluit niet toelaat aan te nemen dat een 

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie c.q. Belg kan worden 

ingediend per gewone brief. Zoals hoger uiteengezet, is een document overeenkomstig “bijlage 19ter” 

vereist om de aanvraag in te dienen en dus om de vervaltermijn van artikel 42, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet te doen lopen. Bijkomend en ten overvloede is er geen enkel bewijs dat de brief die 

weliswaar de datum 31 oktober 2014 vermeldt, ook effectief op die datum aan de postdiensten werd 

overgemaakt. Het is niet aangetoond dat het in casu om een aangetekend schrijven gaat. Tot slot stelt 

de Raad vast dat het arrest van de Raad met nummer 106 673, waarnaar verzoeker verwijst, een 

andere situatie betreft, met name de weigering van inontvangstname van de aanvraag tot afgifte van 

een verblijfskaart. In deze zaak weigerde de overheid een bijlage 19ter af te geven, hetgeen in casu niet 

het geval is. Wat betreft het aangehaalde arrest nr. 10 309 stelt het arrest duidelijk dat een aanvraag per 

aangetekende brief mogelijk was, “gezien de op dat ogenblik bestaande wetgeving”. In casu bepaalde 

artikel 52, § 1 van het Vreemdelingenbesluit reeds op 31 oktober 2014, dag waarop verzoeker stelt dat 

de aanvraag werd ingediend, dat de aanvraag door middel van een bijlage 19ter gebeurt en weze het 

herhaald dat er geen bewijs van een aangetekend schrijven voorligt.  

 

In casu blijkt uit de voorliggende gegevens dat op 1 december 2014 een “aanvraag van de verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie” onder “bijlage 19ter” werd opgemaakt en ondertekend. 

De bestreden beslissing werd genomen op 28 mei 2015, en dus vóór het verstrijken van de 

vervaltermijn van zes maanden.  

 

Een schending van artikel 42 van de Vreemdelingenwet blijkt dan ook niet. 

 

In een vijfde onderdeel van het middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

Hij stelt met zijn zus, zijn minderjarige nicht en zijn Belgische moeder een gezinsleven te onderhouden 
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dat beschermd dient te worden en dat slechts in België kan worden uitgeoefend, en meent dat de 

bestreden beslissing werd genomen zonder belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM.  

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

  

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

briefwisseling. 

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

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

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

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

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

  

Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, 1ste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 

8, lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- 

of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 

22 EHRR 228, 29). De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste 

voor deze tot zijn beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of 

een vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde 

gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie. 

 

Waar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de gezinsband tussen partners, alsook tussen 

ouders en minderjarige kinderen veronderstelt, ligt dat anders in de relatie tussen ouders en 

meerderjarige kinderen. In het arrest Mokrani t. Frankrijk (EHRM 15 juli 2003, nr. 52206/99) stelt het 

EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement 

de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux” (vrije vertaling: niet 

noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is 

aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve 

banden). (In dezelfde zin EHRM 17 februari 2009, Onur v. VK ; EHRM 23 juni 2008, Maslov v. Austria; 

EHRM 23 september 2010 Boussara v. Frankrijk; EHRM 20 september 2011, AA v. UK). In casu worden 

dergelijke bijkomende elementen van afhankelijkheid niet aannemelijk gemaakt. Het feit dat verzoeker 

samenwoont met zijn moeder, zijn zus en zijn nicht wordt niet betwist, maar hiermee wordt dergelijke 

mate van afhankelijkheid van verzoeker die op het moment van de bestreden beslissing 29 jaar oud 

was, ten opzichte van zijn gezinsleden niet aangetoond, te meer daar verzoeker er zoals supra 

uiteengezet ook niet in is geslaagd aan te tonen wel degelijk ten laste te zijn van zijn moeder.  

  

Nu verzoeker geen beschermingswaardig gezinsleven aannemelijk heeft gemaakt in de zin van artikel 8 

van het EVRM, diende de gemachtigde niet over te gaan tot een uitdrukkelijke belangenafweging en kan 

een schending van dit artikel in casu niet worden vastgesteld.  

 

In een zesde onderdeel van het middel voert verzoeker de schending aan van artikel 7 van het 

Handvest. 

 

Zoals reeds uiteengezet bij het derde onderdeel, valt verzoeker niet onder de Burgerschapsrichtlijn als 

familielid van een statische Belg. De thans bestreden beslissing heeft geen aanknopingspunt met het 

Unierecht, dermate dat conform artikel 51, lid 1 van het Handvest niet dienstig kan worden verwezen 

naar artikel 7 van het Handvest. 

 

Bovendien en ten overvloede, bevat artikel 7 van het Handvest rechten die overeenstemmen met die 

welke worden gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM. Aan artikel 7 van het Handvest wordt in 

principe dezelfde inhoud en reikwijdte toegekend als aan artikel 8, eerste lid van het EVRM, zoals 

uitgelegd in de rechtspraak van het EHRM (HvJ 5 oktober 2010, C400/10; HvJ 15 november 2011, C-

256/11, Dereci). In het vijfde onderdeel van het middel werd geen schending van artikel 8 van het EVRM 

aangenomen. 

 

In een zevende onderdeel van het middel ten slotte voert verzoeker de schending aan van artikel 4 van 

de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, van artikel 41.2, b) van het 
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Handvest, van de artikelen 6 en 13 van het EVRM en van het fair play-beginsel, aangezien hij ondanks 

zijn aanvraag daartoe van verweerder geen kopie van het administratief dossier heeft ontvangen.  

 

De Raad wijst erop dat indien verzoeker de mening is toegedaan dat hij bij de inzage van zijn 

administratief dossier moeilijkheden heeft ondervonden, het hem vrij stond of staat om zich te beroepen 

op de beroepsmogelijkheden voorzien in de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van 

bestuur. Uit deze wet blijkt dat verzoeker zijn rechten van verdediging aangaande de problematiek van 

inzage in het administratief dossier kan laten gelden via de wettelijk voorziene procedure, namelijk door 

zijn grieven te richten tot de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, met een 

beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. Verzoeker kan problemen die hij in dit verband zou hebben 

ondervonden, niet voorleggen aan de Raad, die overeenkomstig artikel 39/1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet enkel bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen die worden ingesteld tegen 

individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het 

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

 

Een schending van artikel 4 van de wet van 11 april 994 betreffende de openbaarheid van bestuur, noch 

van artikel 41, 2 van het Handvest, noch van het fair play-beginsel wordt aangenomen.  

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 13 van het EVRM, merkt de Raad op dat het recht op 

een effectief rechtsmiddel, zoals gewaarborgd in dit artikel, rechtstreeks wordt gekoppeld aan de 

rechten en vrijheden die vervat zijn in het EVRM. Bijgevolg kan pas een schending van dit artikel 

worden aangenomen, als ook een schending of minstens een verdedigbare grief op grond van een 

andere verdragsbepaling kan worden aangenomen. Verzoeker voert eveneens de schending aan van 

artikel 6 van het EVRM. Echter, het is vaste rechtspraak dat beslissingen over de toegang tot, het 

verblijf op en de verwijdering van het grondgebied van vreemdelingen niet vallen binnen het 

toepassingsgebied van artikel 6 van het EVRM omdat de desbetreffende regels een publiekrechtelijk 

karakter hebben terwijl artikel 6 van het EVRM betrekking heeft op burgerlijke rechten en strafrechtelijke 

zaken (EHRM (GK) 5 oktober 2000, Maaouia/Frankrijk, §40; EHRM (GK) 4 februari 2005, Mamatkulov 

en Askorov/Turkije; EHRM 14 februari 2008, Hussain/Roemenië, §98; GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008, 

overweging B.24.1; GwH 2 april 2009, nr. 67/2009, overweging B.3.2.; GwH 4 maart 2009, nr. 36/2009, 

overweging B. 3.5.; RvS 2 april 2002, nr. 105.351; RvS 9 oktober 2002; nrs. 111.202 en 111.203; RvS 

21 september 2009, nr. 196.233). Een schending van artikel 6 van het EVRM kan niet worden 

aangenomen daar de thans bestreden beslissing niet kadert in het burgerlijk of strafrecht.  

 

Een schending van de artikelen 6 en 13 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

Het enig middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van verzoeker. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig november tweeduizend vijftien 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


