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 nr. 182 560 van 21 februari 2017 

in de zaak RvV X/ II 
 
 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 9 november 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 3 oktober 2016 tot 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 14 november 2016 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 december 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 januari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. PARMENTIER, die loco advocaat M. VAN LAER verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij dient op 4 mei 2016 een aanvraag in voor een verblijfskaart van eeen familielid 

van een burger van de Unie in functie van haar dochter die de Belgische nationaliteit heeft. 

 

Op 3 oktober 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze vormen 

respectievelijk de eerste en de tweede bestreden beslissing met motieven: 
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“Naam: B  

Voorna(a)m(en): A.  

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: 01.01.1961  

Geboorteplaats: Boudinar 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

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

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

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: ‘de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of 

partner als bedoeld onder 1° of 2°, die te hunnen laste zijn (…), die hen begeleiden of zich bij hen 

voegen (. . .). ' 

Er worden volgende bewijzen voorgelegd: 

- attest van het OCMW Scherpenheuvel-Zichem dd. 25.05.2016 waaruit blijkt dat betrokkene tot op 

datum van het attest geen financiële steun aanvroeg  

- bewijzen van maandelijkse geldstortingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene via Western 

Union over een periode van maart 2012 tot maart 2016, ABN AMRO dd 17.04.2009 en GWK Travelex 

(datum onleesbaar). 

- ‘attestation de non assujettissement a impot sur le revenu au titre des revenus fonciers, taxe 

d’habitation et taxe de services communaux ’ dd. 21.01.2016 afgeleverd door de Direction General des 

Impots te Nador op verklaring van eer van betrokkene zelf en een ‘attestation du revenu global imposé 

au titre de l’année 2015 dd 20.01.2016 afgeleverd door de direction général des impots direction 

régionale de Nador op verklaring van eer van betrokkene zelf. Uit beide documenten moet blijken dat 

betrokkene niet beschikt over eigendommmen en een inkomen. ’t Is niet omdat de algemene directie 

deze documenten heeft gelegaliseerd dat er door de Marokkaanse autoriteiten werd onderzocht dat 

deze verklaringen overeenstemmen met de werkelijkheid. Vandaar dat deze verklaringen niet als 

voldoende bewijs van onvermogen kunnen aanvaard worden. 

- bewijzen van inkomsten van de referentiepersoon door bijbehorende loonfiches voor de periode van 

januari tot april 2016 en een aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen voor de 

inkomstenjaren 2013 en 2014. 

Niettegenstaande het feit dat betrokkene de maanden voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging geld heeft ontvangen van de referentiepersoon, blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens niet afdoende dat betrokkene effectief aangewezen was op deze financiële steun 

uit België om in haar basisbehoeften te voorzien. Aan de hand van de voorgelegde verklaringen op eer 

kan immers niet vastgesteld worden dat betrokkene daadwerkelijk onvermogend was/is in het land van 

herkomst of origine. Ook de echtscheidingsakte van betrokkene, biedt daartoe onvoldoende uitsluitsel. 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. Het recht op 

verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden ingetrokken. 

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

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

wordt art. 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. Van minderjarige 

kinderen is hier geen sprake, evenmin van een probleem betreffende de gezondheid van betrokkene. 

Verder, wat het gezins- en familieleven betreft: het bevel is het logische gevolg van het niet voldoen aan 

de verblijfsvoorwaarden. Indien het lang verblijf niet kan worden toegestaan en er geen andere 

rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het geval is, 

is een bevel het enige alternatief. Bovendien wordt de graad van afhankelijkheid van betrokkene 

tegenover de referentiepersoon betwist. Betrokkene is een leven lang gevestigd geweest in het land van 

herkomst of origine, niets weerhoudt er haa van dit terug op te nemen en verder haar contact te 

behouden met haar dochter zoals voorheen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. De verzoekende partij voert twee middelen aan die omwille van hun samenhang gezamenlijk 

worden besproken. Deze middelen luiden: 

“III. IN RECHTE 

EERSTE MIDDEL: Schending van art. 40bis van de Vreemdelingenwet. Schending van de materiële 

motiveringsplicht. Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. Schending van het redelijkheidsbeginsel. 
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De Dienst Vreemdelingenzaken betwist de graad van afhankelijkheid van verzoekster tegenover de 

referentiepersoon. 

De bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd: 

“Niettegenstaande het feit dat betrokkene de maanden voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging geld heeft ontvangen van de referentiepersoon, blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens niet afdoende dat betrokkene effectief aangewezen was op deze financiële steun 

uit België om in haar basisbehoeften te voorzien. Aan de hand van de voorgelegde verklaringen op eer 

kan immers niet vastgesteld worden dat betrokkene daadwerkelijk onvermogend was/is in het land van 

herkomst of origine. Ook de echtscheidingsakte van betrokkene, biedt daartoe onvoldoende uitsluitsel.” 

Er wordt in de negatieve beslissing verwezen naar ‘verklaringen op eer’. Het betreft evenwel officiële en 

gelegaliseerde attesten uitgereikt door de Direction Generale des Impôts, direction régionale de Nador 

(Ministère de l’ Economie et des Finances du Royaume du Maroc), Subdivision des Impôts, die het 

onvermogen van verzoekster aantonen: 

“Attestation de non assujettissement à impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers et taxe 

d’habitation et taxe de service communaux” 

“Attestation du revenu global imposé au titre de l’année (exercice): 2015” 

vrije vertaling: 

“Attest van niet-onderwerping aan de belasting op het inkomen uit onroerende goederen en 

woonbelasting en belasting op gemeenschapsdiensten” 

“Attest van globaal inkomen in het jaar 2015” 

Het eerste attest vermeldt: “ A. B. (…) n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des revenus 

fonciers, la taxe d’habitation et la taxe de services communaux dans le ressort du royaume du Maroc. 

Déclaration sur l’honneur de non propriété souscrite par l’interessé le 20/01/2016” 

vrije vertaling: 

“A. B. is niet onderworpen aan de belasting op het inkomen uit onroerende goederen, de woonbelasting 

en de taks op de gemeenschapsdiensten op het grondgebied van het Koninkrijk Marokko. Verklaring op 

erewoord van niet-bezit onderschreven door de belanghebbende op 20/01/2016.” 

Het tweede attest vermeldt: “A. B. (…) est imposé, en matière d’impôt sur le revenu, au titre de 

l’exercice: 2015 – montant du revenu net imposable NEANT. Attestation délivré à l’interessé, sur sa 

demande, au vu de sa déclaration sur l’honneur (…) pour servir et valoir ce que de droit.” 

Vrije vertaling: 

“A. B. is onderworpen, inzake de inkomstenbelasting, voor 2015: bedrag van netto-inkomen: 

onbestaande. Attest afgeleverd aan de belanghebbende, op haar verzoek, gezien haar verklaring op 

eer, om te dienen en bestaan in rechte” 

Verzoekster heeft die attesten verkregen bij de bevoegde autoriteiten in Marokko, op overlegging van 

documenten (identiteitsbewijs met adres, huurcontract) die de directie Belastingen van Nador toelieten 

om na te trekken of verzoekster al dan niet onderworpen is aan belastingen op eigendommen en 

inkomsten. 

Dit wordt ook bevestigd op de website van de bevoegde overheid 

(http://portail.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Vos-impots-procedures/Attestations) 

“Attestation de non imposition à l’IR au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe de 

services communaux 

Pièces à fournir : 

 Une copie de la CIN pour les marocains résidant au Maroc ou à l’étranger ou une copie de la carte de 

séjour pour les étrangers résidant au Maroc ; 

 Un certificat de résidence dans le cas où l’adresse d’habitation est différente de celle figurant sur la 

CIN ; 

 Une copie du contrat de bail légalisé et enregistré ou une copie du reçu de loyer ou de l’engagement 

légalisé du propriétaire ou de l’occupant, justifiant le lieu de résidence au Maroc. 

 Et aussi …Signature légalisée” 

Vrije vertaling: 

“Attest van niet-onderwerping aan de belasting op het inkomen uit onroerende goederen en 

woonbelasting en belasting op gemeenschapsdiensten 

Over te maken documenten: 

 (de elektronische identiteitskaart) voor de Marokkanen wonende in Marokko of 

in het buitenland of een kopie van de verblijfskaart voor vreemdelingen verblijvende in Marokko; 

op de elektronische 

identiteitskaart; 

betaling van huur of een gelegaliseerde verklaring van de eigenaar of de bezitter, die de woonplaats in 

Marokko verklaart. 
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Attestation du revenu 

Impôts: IR 

Pièces à fournir : 

- Cas des contribuables soumis à la déclaration annuelle du revenu global : Une copie de la CIN ou de 

la carte de séjour. 

- Cas des contribuables non soumis à cette déclaration : 

 Une copie de la CNI ou de la carte de séjour ; 

 Une attestation de salaire ou une attestation de pension de retraite, de l’année précédente ; 

 Ou une attestation de non emploi dans le cas où le demandeur ne travaille pas. 

 Et aussi …Signature légalisée pour les contribuables non soumis à la déclaration du revenu global. 

Vrije vertaling: 

“Attest van globaal inkomen in het jaar 2015” 

Over te maken documenten: 

- Ingeval van belastingplichtigen onderworpen aan de jaarlijkse aangifte van het globaal inkomen: •een 

kopie van de CIN (de elektronische identiteitskaart) of van de verblijfskaart 

- Ingeval van belastingplichtigen niet onderwerpen aan de voornoemde aangifte: 

 Een kopie van de CIN (de elektronische identiteitskaart) of de verblijfskaart; 

 Een attest van salaris of een attest van rustpensioen van het vorige jaar; 

 Of een attest van werkloosheid in het geval de aanvrager niet werkt. 

 En ook een gelegaliseerde handtekening voor de belastingplichtigen die niet onderworpen zijn aan de 

globale inkomensaangifte” 

Het betreft dus geenszins louter verklaringen op eer, als wel de enige (!) officiële documenten die de 

Marokkaanse fiscale administratie uitreikt om de staat van onvermogen van een onderdaan aan te 

tonen. 

Gedaagde beweert in de bestreden beslissing over de voornoemde attesten: 

“(..) ’t is niet omdat de algemene directie deze documenten heeft gelegaliseerd dat er door de 

Marokkaanse autoriteiten werd onderzocht dat deze verklaringen overeenstemmen met de werkelijkheid 

Vandaar dat deze verklaringen niet als voldoende bewijs van onvermogen kunnen aanvaard worden.” 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft zich blijkbaar niet geïnformeerd over de inhoud en betekenis van 

de voorgelegde attesten en toont hiermee dat ze het dossier onzorgvuldig behandeld heeft en gebrekkig 

motiveert. 

Daarnaast wordt in de beslissing zonder verdere motivering gesteld dat de echtscheidingsakte niets 

aantoont m.b.t. de staat van hulpbehoevendheid van verzoekster. 

Uit het dossier bleek nochtans afdoende het profiel van verzoekster: ze is een gescheiden dame van 55 

jaar zonder onroerende goederen of werk met enkel haar dochter in België om voor haar te kunnen 

zorgen. 

Verzoekster is bovendien onderworpen aan het systeem RAMED voor medische zorgen. Dit ‘Régime 

d’assistance medicale’ is een systeem van medische bijstand voor de meest hulpbehoevende personen 

van Marokko, die zelfs niet beschikken over voldoende bestaansmiddelen om in de basiszorgen te 

voorzien (“Les personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d’assurance maladie obligatoire et ne 

disposent pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses de soins de base” bron: 

www.ramed.ma en het consulaat-generaal van Marokko in Antwerpen). 

Vrije vertaling: “De personen die aan geen enkele verplichte ziekteverzekering onderworpen zijn en niet 

beschikken over voldoende middelen om de basiszorgen te kunnen bekostigen.” 

Om in aanmerking te komen voor deze vorm van gezondheidszorg dienen formaliteiten te worden 

vervuld, die op zichzelf aantonen dat verzoekster wel degelijk aangewezen is op de hulp die de 

overheid/moskee haar kan bieden, naast de geldstortingen van haar dochter die werkt in België. 

Ten slotte beweert gedaagde in de bestreden beslissing dat ook de geldstortingen van de dochter van 

verzoekster in het licht van voorgaande niet afdoende aantonen dat verzoekster na haar scheiding ten 

laste was van de werkende dochter. Hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat de geldstortingen 

meerdere jaren duurden en significante bedragen vertegenwoordigen, zo’n 250 euro per maand, alsof 

iemand met een doorsnee inkomen dergelijke bedragen niet enkel zou storten indien er een dringende 

noodzaak bestaat. 

Gedaagde stelt in de bestreden beslissing 

“Niettegenstaande het feit dat betrokkene de maanden voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging geld heeft ontvangen van de referentiepersoon, blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens niet afdoende dat betrokkene effectief aangewezen was op deze financiële steun 

uit België om in haar basisbehoeften te voorzien.” 
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De gegevens waarover Dienst Vreemdelingenzaken beschikte kunnen, samengenomen, enkel leiden tot 

de conclusie dat verzoekster wel degelijk effectief aangewezen was en is op de financiële steun van 

haar dochter in België om te voorzien in haar basisbehoeften. 

Gedaagde gaat in haar motivering onredelijk en onzorgvuldig te werk. De geldstortingen van dochter S. 

M. worden in een concessieve bijzin weggemoffeld, terwijl attesten van officiële instanties onredelijk 

kritisch worden bejegend en in twijfel getrokken. In het dossier van verzoekster worden nochtans voor 

de staat van afhankelijkheid van verzoekster en voor de financiële steun en slagkracht van de dochter 

gedegen bewijzen voorgebracht. 

Verzoekster is van mening dat alle voorgebrachte bewijstukken in het licht van het hele dossier en van 

de inhoud en draagwijdte van artikel 40bis dienen te worden geïnterpreteerd. 

De stelling dat uit het geheel van de beschikbare gegevens niet afdoende blijkt dat verzoekster effectief 

aangewezen is op financiële steun maakt een schending uit van de zorgvuldigheidsplicht. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen. (RvS 6 februari 2015, nr. 230132; RvS 22 november 2012, nr 221475, 

e.a.) 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van 

een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken.” (R.v.V. 22 december 2009, nr. 36.480) 

Bovendien bevestigde uw Raad reeds in zijn arrest nr. 120 763 van 17.03.2014 dat verwerende partij 

rekening dient te houden met het geheel van elementen. Het arrest vermeldt het volgende: "De 

fragmentarische beoordeling van de voorliggende documenten is dan ook in strijd met het 

zorgvuldigheidsbeginsel." 

Verzoekster voert aan dat de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel schendt, in de mate dat 

de voorgelegde bewijzen niet correct en zorgvuldig zijn overwogen bij het nemen van de beslissing. 

Nauw verbonden met die zorgvuldigheidsplicht is er tevens een schending van de materiële 

motiveringsplicht: “De materiële motiveringsplicht houdt in dat er voor elke bestuurshandeling rechtens 

aanvaardbare motieven moeten bestaan. Dit betekent onder meer dat die motieven steunen op werkelijk 

bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid door het bestuur 

werden vastgesteld. Bovendien moet de overheid de gegevens die in rechte en in feite juist zijn, correct 

en zorgvuldig beoordelen en op grond van deze gegevens in redelijkheid tot een beslissing komen” 

(RvS 19 augustus 2016, nr. 235 644) 

“Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe 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.” (R.v.St. 20 

september 1999, nr. 82.301). 

In casu meent verzoekster dat de redelijkheid zoek is in de bestreden beslissing: waar het al niet 

eenvoudig is om een negatief bewijs te leveren, legt verzoekster toch officiële documenten voor waaruit 

haar onvermogen blijkt, tezamen met bewijzen van het storten van significante bedragen door haar 

dochter. Tegenpartij zet dit ook zelf uiteen in de motieven van de beslissing, maar het dispositief van de 

beslissing is toch negatief; die wanverhouding tussen beide elementen in de beslissing is niet redelijk of 

begrijpelijk. 

Verzoekster is op basis van de beslissing niet in staat te begrijpen welke juridische overweging achter 

de stelling schuilt, dat niet is aangetoond dat zij effectief ten laste is van haar dochter. Verzoekster acht 

artikel 40bis geschonden, in samenloop met het zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht 

en het redelijkheidsbeginsel. 

TWEEDE MIDDEL: Schending van art. 40 bis van de Vreemdelingenwet in samenhang met het 

rechtzekerheidsbeginsel. 

Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat 

het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de 

rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten 

kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur. 

De burger moet kunnen vertrouwen op toezeggingen of beloften die het bestuur in een concreet geval 

heeft gedaan of op wat door hem niet anders kan worden opgevat dan als een vaste gedrags- of 

beleidsregel van het bestuur op grond waarvan dat bestuur de door hem opgewekte gerechtvaardigde 

verwachtingen niet mag beschamen. 

(I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 

315 en 320). 
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Het ‘ten laste zijn’ zoals vermeld in ingeroepen artikel 40bis van de Vreemdelingenwet is een 

feitenkwestie en mag op alle mogelijke manieren bewezen worden (HvJ 16 januari 2014, Reyes, C-

423/12 en HvJ 9 januari 2007, Jia, C-1/05). 

In de praktijk hanteert DVZ eigen criteria, zoals die op de 19ter vermeld staan. In de bijlage 19ter, de 

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie, wordt aan 

verzoekster gevraagd om de volgende de documenten te overleggen als bewijs ten laste te zijn van S. 

M. (haar dochter): 

“- (bewijs van onvermogen uit land van herkomst) (sic) - bewijs ten laste zijn van familie in België 

(financiële steun in het verleden, attest niet ten laste van het OCMW, referentiepersoon moet voldoende 

bestaansmiddelen aantonen)” 

In de beslissing is ook terdege opgesomd welke bewijzen verzoekster heeft voorgelegd: 

- Attest OCMW Scherpenheuvel-Zichem dd. 25.05.2016 waaruit blijkt dat betrokkene tot op datum van 

het attest geen financiële steun aanvroeg 

- Bewijzen van maandelijkse geldstortingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene via Western 

Union over een periode van maart 2012 tot maart 2015, ABN Amro d.d. 17.04.2009 en GWK Travelex 

(datum onleesbaar) 

- ‘“Attestation de non assujettissement à impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers et taxe 

d’habitation et taxe de service communaux” dd. 21.01.2016 afgeleverd door de Direction General des 

Impots te Nador op verklaring van eer van betrokkene zelf en een 

“attestation du revenu global imposé au titre de l’année 2015 dd. 20.01.2016 afgeleverd door de 

direcvtion générale des impots direction régionale de Nador op verklaring van eer van betrokkene zelf 

(…) 

- Bewijzen van inkomsten van de referentiepersoon en bijhorende loonfiches voor de periode van 

januari tot april 2016 en een aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belasting voor de 

inkomstenjaren 2013 en 2014. 

Hiermee is door de Dienst Vreemdelingenzaken zelf aangetoond dat de in 19ter gevraagde documenten 

door verzoekster werden ingediend. 

Verzoekster verkreeg het officiële en enig mogelijke bewijs van onvermogen uit haar land van herkomst 

en toonde met alle andere bewijzen aan vroeger en nu ten laste te zijn van de dochter in België. Het is 

dan ook alleen maar redelijk dat verzoekster ervan uitging dat zij de rechtsgevolgen kon voorzien, zijnde 

dat de gezinshereniging zoals voorzien in artikel 40bis Vreemdelingenwet zou worden toegestaan. 

De tegenpartij schendt door de miskenning van de voorgelegde bewijzen het rechtszekerheidsbeginsel 

en artikel 40bis van de Vreemdelingenwet.” 

 

2.2. De verzoekende partij houdt een schending van voormelde bepalingen voor daar de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie onterecht de bij de aanvraag tot gezinshereniging 

gevoegde attesten onvoldoende achtte als bewijs dat verzoekende partij in het land van herkomst 

financieel afhankelijk was en is van haar dochter, M. S.. De verzoekende partij betwist niet dat zij aan 

het opleggen van deze voorwaarde dient te voldoen maar stelt dat het ten laste zijn van de 

referentiepersoon afdoend werd bewezen door de voorlegging van de geldstortingen die haar dochter 

naar haar deed toen de verzoekende partij nog in haar herkomstland verbleef en door de voorlegging 

van een attest uitgereikt door de Directie der Belastingen aangaande haar inkomsten 2015 en een attest 

betreffende haar globaal inkomen. Verzoekende partij werpt op dat het niet om verklaringen op eer zou 

gaan, maar om de enige officiële documenten die de Marokkaanse fiscale administratie uitreikt om de 

staat van onvermogen van een onderdaan aan te tonen. 

 

De verzoekende partij bekritiseert de eerste bestreden beslissing inhoudelijk en voert de schending van 

de materiële motiveringsplicht aan. Nazicht van de materiële motivering vergt in casu nazicht van de 

aangevoerde schending van artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (vreemdelingenwet), op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen. 

 

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

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

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

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

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

 

Artikel 40bis, §2, 4° van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

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

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

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

 

De verzoekende partij betwist niet dat om een positief gevolg te geven aan de aanvraag zij dient te 

bewijzen dat zij ten laste is van haar dochter ten tijde van haar verblijf in het herkomstland 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij diverse stortingen voorlegde (maandelijkse) 

van haar dochter die de verzoekende partij ontving toen zij in Marokko woonde. Zo legt zij bewijzen voor 

dat in de periode januari 2015 tot en met maart 2016 elke maand 240,10 euro ontving, en voor de 

periode maart 2012 tot september 2014 wisselen de stortingen en gaan deze van 93,10 euro tot 240,10 

euro. Van 2014 worden maandelijkse stortingen voorgelegd van februari 2014, maart 2014 tot en met 

september 2014. Voorts zijn er stortingen verricht van maart 2012, mei 2012, juli 2012, september 2012, 

december 2012, januari 2013, maart 2013 en september 2013 met wisselende bedragen gaande van 

100 euro tot 250 euro. Betreffende 2011 is er een storting van 500 euro en een storting van100 euro. 

Anno mei 2009 is er een storting ten belope van 600 euro. 

 

Het kan niet ontkend worden dat deze geldstortingen een aanwijzing kunnen zijn dat de verzoekende 

partij ten laste was van haar referentiepersoon. Evenwel is het niet kennelijk onredelijk dat de 

verwerende partij in haar beoordeling het al dan niet onvermogend zijn van de verzoekende partij 

betrekt. Dienaangaande heeft de verzoekende partij twee attesten van de Marokkaanse autoriteiten 

voorgelegd waarover de  eerste bestreden beslissing stelt: 

“- ‘attestation de non assujettissement a impot sur le revenu au titre des revenus fonciers, taxe 

d’habitation et taxe de services communaux ’ dd. 21.01.2016 afgeleverd door de Direction General des 

Impots te Nador op verklaring van eer van betrokkene zelf en een ‘attestation du revenu global imposé 

au titre de l’année 2015 dd 20.01.2016 afgeleverd door de direction général des impots direction 

régionale de Nador op verklaring van eer van betrokkene zelf. Uit beide documenten moet blijken dat 

betrokkene niet beschikt over eigendommmen en een inkomen. ’t Is niet omdat de algemene directie 

deze documenten heeft gelegaliseerd dat er door de Marokkaanse autoriteiten werd onderzocht dat 

deze verklaringen overeenstemmen met de werkelijkheid. Vandaar dat deze verklaringen niet als 

voldoende bewijs van onvermogen kunnen aanvaard worden. 

(…) 

Niettegenstaande het feit dat betrokkene de maanden voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging geld heeft ontvangen van de referentiepersoon, blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens niet afdoende dat betrokkene effectief aangewezen was op deze financiële steun 

uit België om in haar basisbehoeften te voorzien. Aan de hand van de voorgelegde verklaringen op eer 

kan immers niet vastgesteld worden dat betrokkene daadwerkelijk onvermogend was/is in het land van 

herkomst of origine. Ook de echtscheidingsakte van betrokkene, biedt daartoe onvoldoende uitsluitsel.” 

 

Deze motieven zijn correct en vinden steun in het administratief dossier. Het attest betreffende het 

globaal inkomen van de verzoekende partij tijdens 2015 vermeldt duidelijk onderaan:”Attestation délivré 

à l’intéressé, sur sa demande, au vu de sa déclaration sur l’honneur du servir et valoir ce que de droit.” 

Ook het attest van de generale directie van de belastingen van 21 januari 2016 stelt dat het attest is 

afgeleverd met verwijzing naar een verklaring op eer van de verzoekende partij daags voordien. Uit 

deze bewoordingen blijkt afdoend dat de attesten werden afgeleverd op verklaring van de verzoekende 

partij zodat het niet kennelijk onredelijk is dat de verwerende partij oordeelt dat verzoekende partij 

effectief aangewezen was op deze financiële steun uit België en dat: “Aan de hand van de voorgelegde 

verklaringen op eer kan immers niet vastgesteld worden dat betrokkene daadwerkelijk onvermogend 

was/is in het land van herkomst of origine.”. 

 

Er weze opgemerkt dat de bestreden beslissing niet betwist dat de attesten officieel zijn en uitgaan van 

de Marokkaanse autoriteiten. In het middel houdt de verzoekende partij voor dat de attesten slechts 

afgeleverd worden op basis van documenten die de Marokkaanse  autoriteiten toelaten na te gaan of de 

verzoekende partij al dan niet onderworpen is aan belastingen op eigendommen en inkomsten. De 

Raad kan enkel vaststellen dat dit niet op afdoend duidelijke wijze blijkt uit deze attesten. Waar de 

verzoekende partij verwijst naar een website die uitleg en verklaring dient te verschaffen over deze 

attesten en de werkwijze ter aflevering ervan en moet aantonen dat dergelijke attesten niet louter op 

basis van een verklaring op eer worden afgeleverd en de enige mogelijke officiële attesten zijn die een 

aanvrager kan verkrijgen, merkt de Raad op dat op deze portaalsite van de “Direction Générale des 

împots” slechts wordt aangegeven welke stukken onder meer een particuliere aanvrager moet voorzien 

om een bepaald attest van zijn keuze aan te vragen, geenszins wordt gesteld dat men bij het afleveren 
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van de bepaalde documenten sowieso het attest zal bekomen of wordt uitgelegd hoe de overheid de 

stukken beoordeelt en hoe deze zijn beslissing neemt. 

 

Bijgevolg toont de verzoekende partij geenszins aan dat de verwerende partij zich niet heeft 

geïnformeerd over de inhoud en de betekenis van dergelijke attesten. Dienaangaande wordt er nog 

opgemerkt dat in het kader van een aanvraag het de aanvrager toekomt de verwerende partij nuttig in te 

lichten en alle mogelijke informatie te verschaffen dienstig voor de aanvraag. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat: “Verzoekster is bovendien onderworpen aan het systeem RAMED 

voor medische zorgen. Dit ‘Régime d’assistance medicale’ is een systeem van medische bijstand voor 

de meest hulpbehoevende personen van Marokko, die zelfs niet beschikken over voldoende 

bestaansmiddelen om in de basiszorgen te voorzien (“Les personnes qui ne sont assujetties à aucun 

régime d’assurance maladie obligatoire et ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face 

aux dépenses de soins de base” bron: www.ramed.ma en het consulaat-generaal van Marokko in 

Antwerpen). 

Vrije vertaling: “De personen die aan geen enkele verplichte ziekteverzekering onderworpen zijn en niet 

beschikken over voldoende middelen om de basiszorgen te kunnen bekostigen.” 

Om in aanmerking te komen voor deze vorm van gezondheidszorg dienen formaliteiten te worden 

vervuld, die op zichzelf aantonen dat verzoekster wel degelijk aangewezen is op de hulp die de 

overheid/moskee haar kan bieden, naast de geldstortingen van haar dochter die werkt in België.”, kan 

de Raad enkel vaststellen samen met de verwerende partij dat de verzoekende partij dit feitelijk 

gegeven dat een aanwijzing kan zijn voor haar onvermogendheid, niet heeft kenbaar gemaakt voor het 

nemen van de bestreden beslissing. De Raad kan in het kader van zijn wettigheidstoet hiermee geen 

rekening houden. Voor de beoordeling van de zaak dient hij zich te plaatsen op het ogenblik van het 

nemen van de bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij betwist de laatste zin van het motief dat stelt: “Niettegenstaande het feit dat 

betrokkene de maanden voorafgaand aan de huidige aanvraag gezinshereniging 

geld heeft ontvangen van de referentiepersoon, blijkt uit het geheel van de beschikbare gegevens niet 

afdoende dat betrokkene effectief aangewezen was op deze financiële steun uit België om in haar 

basisbehoeften te voorzien. Aan de hand van de voorgelegde verklaringen op eer kan immers niet 

vastgesteld worden dat betrokkene daadwerkelijk onvermogend was/is in het land van herkomst of 

origine. Ook de echtscheidingsakte van betrokkene, biedt daartoe onvoldoende uitsluitsel.” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij een “Copie d’acte de repudiation” voorlegde 

waarbij de verzoekende partij en haar echtgenoot zouden zijn verschenen en dat de verzoekende partij 

aanschouwt als zijn de echtscheidingsakte. De verzoekende partij houdt voor dat zij, gescheiden is 

zonder werk of onroerende goederen en dat deze akte haar profiel en staat van hulpbehoevendheid 

aantoont. Evenwel leert nazicht van deze akte dat de verwerende partij terecht oordeelt dat er 

onvoldoende uitsluitsel wordt gegeven aangaande haar voorgehouden onvermogendheid.  De vertaling 

van de akte is gebeurd op 19 april 2016. Blijkens de inhoud van de akte, is het origineel geregistreerd 

op 16 oktober 1990 en heeft haar echtgenoot op 15 oktober 1990 6300 “dhs” gestort en wordt er in een 

alimentatie voorzien voor de verzoekende partij (al dan niet éénmalig is niet gekend) en haar toen nog 

minderjarige dochters. Onderaan de akte is dan weer voorzien dat een kopie van het uittreksel dateert 

van 6 maart 2007. Onder de feitelijkheden stelt de verzoekende partij dat zij afhankelijk is van haar 

dochter “sinds haar echtscheiding”. Dit lijkt niet te stroken met voormeld stuk vermits zij een alimentatie 

ontving voor haar kinderen, waaronder de dochter die de referentiepersoon is. Een en ander strookt 

evenmin met de geldstortingen en de overige informatie die zich in het administratief dossier bevindt. 

Ten overvloede kan verwezen worden naar de aanvragen die de verzoekende partij in het verleden 

verrichte om een visum type C te verkrijgen. Op 10 augustus 2012 dient de verzoekende partij een 

aanvraag voor een visum in waarbij zij vermeld is als “gehuwd”. Op 17 oktober 2012 staat de 

verzoekende partij nog steeds als gehuwde vrouw vermeld. In de visumaanvraag van 6 februari 2013 

staat zij vermeld als zijnde gescheiden van persoon en goederen sinds 1 oktober 1994. Deze akte wordt 

niet bijgebracht. Evenmin wordt verduidelijkt hoe de verzoekende partij al die jaren dat zij gescheiden is 

van haar echtgenoot minstens van bed en goederen voorzag in haar inkomsten. 

 

Er kan redelijkerwijze in casu besloten worden dat uit het geheel van de bijgebrachte elementen de 

verzoekende partij niet op afdoende wijze heeft aangetoond dat zij onvermogend was in het land van 

herkomst Hoger werd reeds aangeduid dat de geldstortingen op zich een aanwijzing konden zijn maar 

dat het niet onredelijk is na te gaan of deze geldstortingen een tenlasteneming tot doel hadden of 

gebeurden omwille van een andere reden. Terecht werd geoordeeld dat niet afdoend is bewezen dat de 
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verzoekende partij effectief is aangewezen op financiële steun van de referentiepersoon In casu werd 

geen fragmentarische beoordeling van de overgemaakte stukken verricht. De gegevens in het arrest nr. 

120 763 van de Raad waarnaar de verzoekende partij verwijst, zijn niet vergelijkbaar. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

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

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

beslissing te schragen. Een schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

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

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

Betreffende de schending van het redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe 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), wat in casu niet het geval is. 

 

De schending van het rechtszekerheidsbeginsel kan niet worden aanvaard, aangezien het 

rechtszekerheidsbeginsel inhoudt dat de inhoud van het recht voorzienbaar en toegankelijk moet zijn, 

zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien, op het 

tijdstip dat de handeling wordt verricht en dat de overheid daarvan niet zonder objectieve en redelijke 

verantwoording mag afwijken (RvS 22 maart 2004, nr. 129 541). In de bijlage 19ter stond duidelijk 

vermeld dat de verzoekende partij diende aan te tonen dat zij onvermogend was in haar herkomstland. 

Hoger werden de redenen uiteen gezet die leiden tot de conclusie dat de verzoekende partij faalde in de 

op haar rustende bewijslast. Het volstaat te verwijzen naar het voorgaande. De verzoekende partij toont 

derhalve niet aan dat zij een voorzienbaar recht had.  

 

Noch het rechtzekerheidsbeginsel, noch artikel 40bis van de vreemdelingenwet zijn geschonden. 

 

Voor het overige volstaat de vaststelling dat de verzoekende partij geen andere grief uit, ook geen 

gericht tegen de tweede bestreden beslissing. 

 

Beide middelen zijn ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig februari tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


