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 nr. 174 645 van 14 september 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 7 maart 2016 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 7 januari 2016 tot 

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

bestreden beslissingen werden aan verzoeker ter kennis gebracht op 5 februari 2016. 

 

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 11 maart 2016 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 mei 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 juni 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 24 oktober 2014 diende verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

Unieburger, als descendent ten laste van de heer K.N., van Belgische nationaliteit. 

 

Op 23 april 2015 nam de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Tegen deze beslissing diende 

verzoeker beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad), die op 26 

oktober 2015 bij arrest nr. 155 239 deze beslissing vernietigde. 
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Op 7 januari 2016 nam de gemachtigde opnieuw de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

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

 

Dit zijn thans de bestreden beslissingen, 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 voor een verklaring van inschrijving of van een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie of van een identiteitskaart voor vreemdelingen1, die op 24.10.2014 werd ingediend door: 

 

Naam: N., D. (…) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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

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

Artikel 40bis van de wet van 15.12.1980 §2,3° bepaalt het volgende: 'Als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: 3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of 

partner als bedoeld onder 1° of 2° beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn. ' 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 bepaalt het volgende: '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. ' 

 

Betrokkene vroeg het verblijfsrecht aan in functie van zijn vader K.N., van Belgische nationaliteit (rr…). 

Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus ten laste te zijn van de Belgische referentiepersoon. Om 

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

de referentiepersoon en betrokkene voor de komst naar België. Ter staving van dit ten laste te zijn 

worden volgende documenten overgemaakt: de arbeidsovereenkomst van de referentiepersoon bij 

G.W.S. met ingang van 18.12.2006 + een aantal bijhorende loonfiches, een attest van het OCMW op 

naam van de referentiepersoon en op naam van betrokkene waaruit blijkt dat ze niet ten laste zijn van 

het OCMW, bewijs van het overmaken van geld door de referentiepersoon aan E.T. Uit geen van de 

voorgelegde documenten blijkt dat betrokkene, voorafgaandelijk van zijn komst naar België, reeds 

financieel/materieel afhankelijk was van de referentiepersoon. Nergens uit de bewijzen van het 

overmaken van geld blijkt dat het geld voor hem bestemd was, het werd immers allemaal overgemaakt 

aan ene E.T. Wat de link is met betrokkene is niet duidelijk. Gezien betrokkene sinds 2010 meerderjarig 

is, is het redelijk dat het geld, voor zover voor hem bestemd, daadwerkelijk op zijn naam werd 

overgemaakt. Dit blijkt nergens uit de voorgelegde bewijsstukken. Het gebrek aan het bewijs dat 

betrokkene onvermogend was in het land van herkomst, zowel wat betreft onroerend goed als dat hij 

geen inkomen in het land van herkomst wist te verwerven, doet verder afbreuk aan de 

geloofwaardigheid dat betrokkene reeds afhankelijk zou zijn geweest van de referentiepersoon van in 

het land van herkomst of origine. 

 

Het feit dat de referentiepersoon tewerkgesteld is in België en betrokkene, noch de referentiepersoon 

zich heeft moeten wenden tot het OCMW, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststelling. 

Betrokkene kan geen toepassing genieten van art. 40ter van de wet van 15.12.1980, gezien niet 

afdoende werd bewezen dat hij reeds ten laste was van in het land van oorsprong of origine. 

 

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 In een eerste middel voert verzoeker onder meer de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij licht dit middel toe als volgt: 

 

“1.1 Artikel 2 van deze wet bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. 

Dat dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, 

maar tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. Terwijl artikel 
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3 van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit zelfde artikel de 

motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat deze pertinent moet zijn en duidelijk te maken 

hebben met de beslissing. 

Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet afdoende is. 

Dat uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker zou hebben nagelaten afdoende te bewijzen dat hij in 

het verleden ten laste was van de Belgische referentiepersoon. 

1.2 

Dat in eerste instantie dient te worden opgemerkt dat verzoeker bij zijn aanvraag tal van bewijsstukken 

heeft neergelegd waaruit blijkt dat hij wel degelijk ten laste was van de referentiepersoon. 

Dat immers verzoeker stortingsbewijzen heeft neergelegd waaruit blijkt dat op regelmatige basis door de 

Belgische referentiepersoon geldbedragen werden overgemaakt aan mevrouw A.T., tante en 

verzorgster ("caretaker") van verzoeker, ten gunste van verzoeker, gezien verzoeker zelf geen 

bankrekening in Ghana had. 

Dat verweerder in de bestreden beslissing echter stelt dat nergens uit de bewijzen van overmaken van 

geld zou blijken dat het geld voor verzoeker zou bestemd zijn en dat niet duidelijk zou zijn wat de link 

tussen mevrouw A.T. en verzoeker is. 

Dat derhalve verweerder volledig onterecht stelt dat er er in casu sprake is onduidelijkheden nu er uit de 

door verzoeker neergelegde verklaring dd. 9.11.2014 van zijn tante, mevrouw A.T., (cf. stuk 2) duidelijk 

blijkt dat de geldsommen, welke door de Belgische referentiepersoon haar werden overgemaakt, 

gebeurden ten voordele van verzoeker, nu zij hem vertegenwoordigt ("represent") in alle zaken welke 

betrekking hebben op hem, wettelijke of gangbare, en nu verzoeker geen bankrekening, eigendom of 

enige inkomsten in Ghana heeft. 

Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout en van schending van de zorgvuldigheids -en de 

motiveringsplicht nu door verweerder geenszins rekening werd gehouden met alle door verzoeker 

neergelegde bewijsstukken, meer bepaald met de officiële verklaring dd. 9.11.2014 van verzoekers 

tante, mevrouw A.T., dd. 9.11.2014 (cf. stuk 2) en nu geenszins door verweerder een voorafgaandelijk 

grondig onderzoek werd verricht naar de in casu betrokken persoon, mevrouw A.T., en haar band met 

verzoeker. 

Dat verweerder dus heeft nagelaten rekening te houden met alle door verzoeker neergelegde stukken. 

Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout en van schending van de zorgvuldigheids- en de 

motiveringsplicht nu geenszins door verweerder bij de beoordeling van "de in het verleden ten laste zijn 

van de referentiepersoon" werd rekening gehouden met alle door verzoeker neergelegde bewijsstukken. 

[…]” 

 

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). Het beginsel impliceert dat de overheid 

met alle dienstige stukken rekening moet houden.  

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid 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 Raad onderzoekt de beweerde schending van de formele motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van de toepasselijke bepalingen, namelijk de artikelen 40bis en 

40ter van de Vreemdelingenwet.  

 

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 
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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;”  

 

Op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen luidde artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet 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;  

(…)” 

 

Verzoeker voert in het eerste onderdeel van zijn eerste middel aan dat hij bij zijn aanvraag tal van 

stukken heeft neergelegd waaruit wel degelijk blijkt dat hij ten laste was van de referentiepersoon. Zo 

meent verzoeker dat in de bestreden beslissing onterecht werd gesteld dat niet duidelijk is welke link er 

is tussen hemzelf en mevrouw E.T., aan wie blijkens de voorgelegde stortingsbewijzen door de 

referentiepersoon regelmatig geld werd overgemaakt. Verzoeker stelt dat uit een officiële verklaring van 

mevrouw E.T. van 9 november 2014 duidelijk blijkt dat deze geldsommen ten voordele van verzoeker 

aan haar werden overgemaakt, aangezien zij hem in alle wettelijke en gangbare zaken 

vertegenwoordigt en aangezien verzoeker in Ghana geen bankrekening, eigendom of enige inkomsten 

heeft. Hij meent dat door de gemachtigde geenszins rekening werd gehouden met al zijn neergelegde 

bewijsstukken, meer bepaald met de voormelde officiële verklaring van 9 november 2014 van 

verzoekers tante, mevrouw A.T., dat hij bij zijn verzoekschrift voegt als “stuk 2”, bestaande uit drie 

pagina’s. 

 

Verweerder stelt in de nota dat de verklaring die verzoeker thans bij het verzoekschrift heeft gevoegd, 

niet in aanmerking kan worden genomen aangezien dit stuk niet ter kennis zou geweest zijn van het 

bestuur op het ogenblik van de voorliggende beslissing. 

 

Eenvoudig nazicht van het administratief dossier geeft aan dat verzoeker naar aanleiding van zijn 

aanvraag op 24 oktober 2014 voor een verblijfkaart van een familielid van een Unieburger, in 

hoedanigheid van descendent van een Belg, ouder dan 21 jaar en te zijner laste om dit ten laste zijn aan 

te tonen, niet alleen bij fax van 28 november 2014 een arbeidsovereenkomst van zijn vader als 

referentiepersoon en een aantal bijhorende loonfiches, een attest van het OCMW op naam van zijn 

vader en op naam van verzoeker waaruit blijkt dat ze niet ten laste zijn van het OCMW en bewijzen van 

regelmatige stortingen van geld door de zijn vader aan een mevrouw E.T. in Ghana heeft overgemaakt, 

maar eveneens bij fax van 11 december 2014 de voormelde verklaring van 9 november 2014 afgelegd 

voor een notaris van mevrouw T .  

 

Verzoeker kan dan ook gevolgd worden waar hij stelt dat dit stuk, dat wel degelijk werd overgemaakt 

aan de gemachtigde voorafgaandelijk aan de bestreden beslissing bij fax van 11 december 2014 door 

de gemeente Sint Amandsberg niet in de motivering werd betrokken. De motivering van de thans 

bestreden beslissing staat niet toe te begrijpen waarom dit stuk niet kan aangenomen worden teneinde 

de link tussen verzoeker en deze dame die de stortingen ontving, te verduidelijken. Het komt aan de 

Raad niet toe deze beoordeling zelf te maken.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt. 

 

Eveneens blijkt om diezelfde reden geen zorgvuldig onderzoek van alle door verzoeker voorgelegde 

dienstige stukken. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt eveneens aangenomen. 

 

Het eerste middel is in zijn eerste onderdeel gegrond. 

 

Het gegeven dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dient te worden 

vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten, niet rechtsgeldig werd genomen. Verweerder kan in casu 

immers geen bevel om het grondgebied te verlaten betekenen aan verzoeker zonder eerst op een 
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zorgvuldige wijze te hebben nagegaan of zijn aanspraak op een recht op verblijf van meer dan drie 

maanden al dan niet kan worden ingewilligd. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen van het middel of van het tweede 

middel niet tot een ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet meer te worden onderzocht (RvS 

18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

3. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 7 januari 2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 7 januari 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, worden 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van verweerder. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien september tweeduizend zestien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


