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 nr. 184 071 van 21 maart 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

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

16 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 

27 juli 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 18  november 2016 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat M. SAMPERMANS 

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

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Macedonische nationaliteit te zijn, geboren te Schmeln op X. 

 

De moeder van verzoekende partij heeft op 6 september 2010 een asielaanvraag ingediend. 
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Op 18 januari 2011 besliste het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Bij brief van 26 november 2010 heeft de moeder van verzoekende partij een aanvraag om machtiging 

tot verblijf 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 (vreemdelingenwet) 

ingediend. Deze aanvraag werd ontvankelijk verklaard bij beslissing van 10 januari 2011 om vervolgens 

op 27 juli 2011 ongegrond te worden bevonden. 

 

De moeder van verzoekende partij heeft op 18 augustus 2011 zowel een aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet ingediend, als een aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

De aanvraag op grond van artikel 9bis werd onontvankelijk verklaard bij beslissing van 27 maart 2012.  

 

De tweede aanvraag op grond van artikel 9ter werd eveneens onontvankelijk verklaard, en dit bij 

beslissing van 7 maart 2012. 

 

Op  8 november 2012 werd een derde aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet ingediend. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging heeft de derde aanvraag onontvankelijk verklaard bij beslissing van 20 

november 2012. 

 

De moeder van verzoekende partij heeft per schrijven van 29 maart 2013 een vierde aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ingediend. De gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging verklaarde de 

aanvraag onontvankelijk op 23 april 2013. Er werd tevens besloten tot afgifte van bevelen om het 

grondgebied te verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies). Tegen voormelde beslissingen werd beroep 

ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die bij arrest nr. 113 723 van 13 november 2013 

de vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring heeft verworpen. 

 

Op 19 januari 2015 heeft verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet ingediend. Deze aanvraag werd op 13 april 2015 zonder voorwerp 

bevonden. Er werd tevens besloten om een bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekende 

partij af te leveren. 

 

Verzoekende partij heeft op 29 januari 2016 een aanvraag ingediend voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Europese Unie, in hoedanigheid van bloedverwant in neergaande lijn 

van B. A., sedert vermoedelijk 2014 de nieuwe partner van haar moeder. 

 

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

heeft op 27 juli 2016, met kennisgeving op 7 november 2016, een beslissing genomen tot weigering van 

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

Dit is de bestreden beslissing, met motieven: 

“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 verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 28/01 /2016werd 

ingediend door: 

Naam: F.i    Voornaam: M.   Nationaliteit: Macedonië 

Geboortedatum: 05.09.1994   Geboorteplaats: Schmeln 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende 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 of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

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

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

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt: 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,l° 

tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hen voegen.' 

 

Er werden volgende documenten voorgelegd: bewijs van de Macedonische belastingsdienst waaruit 

blijkt dat betrokkene geen netto inkomen had in 2014 te Macedonië, een verklaring van de pensioens- 

en arbeidsongeschiktheidsverzekering van Macedonie waaruit blijkt dat betrokkene, alhoewel ze 

verzekerd is, op 10.02.2016 niet in de databank terug te vinden is dat zij tewerkgesteld is, een certificaat 

van het Maecedonische kadaster waaruit blijkt dat betrokkene geen eigenaar is van onroerende 

goederen, de eerste bladzijde van een aanslagbiljet personenbelasting uit België voor het inkomstenjaar 

2014 waaruit blijkt dat zij geen belastingen verschuldigd was in 2015, rekeninguittreksels van KVS bvba, 

een bewijs van aansluiting bij Acerta op naam van de referentiepersoon, een aanslagbiljet van de 

referentiepersoon inkomstenjaar 2014, bewijs van aanstelling van de referentiepersoon als zaakvoerder 

van KVS zoals verschenen in het Belgisch staatsblad, bewijs van overeenkomst tussen Alken-Maes en 

KVS, huurovereenkomst van een café door bvba KVS, bewijzen van overschrijving (onder voorbehoud 

van voldoende provisie) van huur, bewijs van betaling van elektriciteitsfacturen door de partner van de 

referentiepersoon. 

 

Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen 'ten laste' te zijn van de Belgische 

referentiepersoon. 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. Aan de hand van de voorgelegde bewijsstukken kan dit echter niet worden 

vastgesteld. Uit het paspoort van betrokkene blijkt dat zij op 11.08.2010 de Schengenruimte is 

binnengereisd, niet veel later werd kennelijk aan asielaanvraag door het toemalige gezin gedaan. 

Nergens uit het administratief dossier blijkt dat zij, ondanks dat zij geen verblijfsrecht heeft verkregen, 

ooit gevolg heeft gegeven aan de achtereenvolgende bevelen. Derhalve zijn de voorgelegde 

bewijsstukken uit Macedonië niet relevant. Het spreekt voor zich dat betrokkene geen inkomen had in 

2014 te. Macedonië, ze verbleef immers in die periode reeds in België. Het spreekt ook voor zich dat zij 

geen onroerend goed bezit in Macedonië, ze was immers minderjarig toen ze haar land verliet. Gezien 

betrokkene nooit daadwerkelijk is teruggekeerd naar haar land van origine, kan zij onmogelijk bewijzen 

van in haar land van origine feitelijk ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon. Betrokkene kan 

geen verblijfsrecht ontlenen aan een situatie van onvermogen in België, die voor haar werd gecreëerd 

als minderjarige en die zij verder in stand hield als volwassene, door ettelijke bevelen niet op te volgen 

en illegaal te verblijven in België. Niets wijst erop dat, voor zover betrokkene daadwerkelijk één van de 

bevelen zou hebben opgevolgd, zij feitelijk onvermogend zou zijn gebleven in het land van herkomst en 

ten laste zou zijn geweest van de stiefvader. Vandaar dat niet kan worden vastgesteld dat betrokkene, 

overeenkomstig art. 40bis, §2, 3° ten laste is van de referentiepersoon 

 

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.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enige middel luidt: 

 

“Schending van artikel 41ter van de Vreemdelingenwet; Schending van de artikelen 2 en 3 van de 

Wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuursakten  

Aangezien de bestreden beslissing stelt als volgt:  

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

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

niet aantonen dat hij ten laste is van de Belgische referentiepersoon.”  

Verzoekster heeft de Macedonische nationaliteit, doch verblijft sedert geruime tijd in België. 

Aldus diende verzoekster op 28.01.2016 een aanvraag tot verblijf in als familielid in neergaande lijn van 

een Belg. 

Dat verzoekster echter dd. 07.11.2016 een beslissing ontving, waarbij het verblijf van meer dan drie 

maanden werd geweigerd met bevel om het grondgebied te verlaten. 
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Dat deze beslissing stelt dat niets erop wijst dat, voor zover betrokkene daadwerkelijk één van de 

bevelen zou hebben opgevolgd, zij feitelijk onvermogen zou zijn gebleven in het land van herkomst en 

ten laste zou zijn geweest van de referentiepersoon. 

Dat de motivering geenszins aanvaard kan worden. 

Dat volgens de richtlijn van de Europese Commissie aangaande de omzetting en toepassing van 

Richtlijn 2004/38/EC1 alle relevante bewijzen in aanmerking moet nemen voor de beoordeling van het 

“ten laste” zijn. 

Dat in deze richtlijn geen voorwaarden gesteld worden aan de manier waarop het ten laste zijn moet 

worden aangetoond. 

Dat de bewuste richtlijn bovendien stelt dat dit bewijs met alle middelen geleverd mag worden. 

Verzoekster legde verschillende documenten voor om de afhankelijkheidsrelatie aan te tonen tussen 

haar en de referentiepersoon. 

Verzoekster is als minderjarige, samen met haar gezin, naar België gekomen. Verzoekster heeft dan 

ook niets om op terug te vallen in Macedonië. Referentiepersoon staat financieel in voor verzoekster, 

dus ook bij terugkeer naar haar land van herkomst zal verzoekster financieel afhankelijk blijven van 

referentiepersoon. 

Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van verzoekster. 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

‘Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., administratief recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)’. 

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. 

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.2. Vooreerst wordt er samen met de verwerende partij vastgesteld dat artikel 41 van de 

vreemdelingenwet, dat het recht op binnenkomst regelt  geen enkel uitstaans heeft met de bestreden 

beslissingen die enerzijds een antwoord bieden op een gedane aanvraag gezinshereniging gesteold op 

artikel 40bis en 40 ter van de vreemdelingenwet en een bevel om het grondgebied te verlaten gestoeld 

op de bepaling vervat in artikel 7 van de vreemdelingenwet. Bovendien laat de verzoekende partij na in 

het middel uiteen te zetten op welke wijze zij artikel 41 van de vreemdelingenwet geschonden acht.  

 

Dit onderdeel is dan ook onontvankelijk. 

 

2.3. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

In casu verwijst de eerste bestreden beslissing die de weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

inhoudt naar de juridische grondslag van de bestreden beslissing: artikel 40 bis en artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet en naar de feitelijke grondslag: na de gedetailleerde bespreking van de 

overgemaakte stukken stelt de bestreden beslissing dat de bewijsstukken uit Macedonië niet relevant 

zijn en dat de afhankelijkheidsrelatie tussen de verzoekende partij en de referentiepersoon in het land 

van herkomst niet is aangetoond en dat niet afdoend kan worden vastgesteld dat de verzoekende partij 

ten laste is van de referentiepersoon. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten vermeldt tevens de feitelijke en juridische grondslag: artikel 7, 

1, 2° van de vreemdelingenwet naast de vaststelling dat de verzoekende partij over geen legaal verblijf 

beschikt. 

 

Voorts dient er te worden vastgesteld dat de verzoekende partij nalaat in het middel uiteen te zetten 

waarom deze formele motivering niet afdoend is. 

De verzoekende partij bekritiseert enkel het volgende: “Dat deze beslissing stelt dat niets erop wijst dat, 

voor zover betrokkene daadwerkelijk één van de bevelen zou hebben opgevolgd, zij feitelijk 
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onvermogen zou zijn gebleven in het land van herkomst en ten laste zou zijn geweest van de 

referentiepersoon. 

Dat de motivering geenszins aanvaard kan worden.” Alhoewel deze kritiek correct is nu de erin vervatte 

stelling slechts een loutere hypothese is, moet worden vastgesteld dat dit motief een overtollig motief is 

zodat de kritiek erop gericht niet kan leiden tot de vernietiging van de eerste bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij gaat in haar verder betoog volledig voorbij aan de concrete motieven van de 

eerste bestreden beslissing waaronder “Er werden volgende documenten voorgelegd: bewijs van de 

Macedonische belastingsdienst waaruit blijkt dat betrokkene geen netto inkomen had in 2014 te 

Macedonië, een verklaring van de pensioens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering van Macedonie 

waaruit blijkt dat betrokkene, alhoewel ze verzekerd is, op 10.02.2016 niet in de databank terug te 

vinden is dat zij tewerkgesteld is, een certificaat van het Maecedonische kadaster waaruit blijkt dat 

betrokkene geen eigenaar is van onroerende goederen, de eerste bladzijde van een aanslagbiljet 

personenbelasting uit België voor het inkomstenjaar 2014 waaruit blijkt dat zij geen belastingen 

verschuldigd was in 2015, rekeninguittreksels van KVS bvba, een bewijs van aansluiting bij Acerta op 

naam van de referentiepersoon, een aanslagbiljet van de referentiepersoon inkomstenjaar 2014, bewijs 

van aanstelling van de referentiepersoon als zaakvoerder van KVS zoals verschenen in het Belgisch 

staatsblad, bewijs van overeenkomst tussen Alken-Maes en KVS, huurovereenkomst van een café door 

bvba KVS, bewijzen van overschrijving (onder voorbehoud van voldoende provisie) van huur, bewijs van 

betaling van elektriciteitsfacturen door de partner van de referentiepersoon. 

 

Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen 'ten laste' te zijn van de Belgische 

referentiepersoon. 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. Aan de hand van de voorgelegde bewijsstukken kan dit echter niet worden 

vastgesteld. Uit het paspoort van betrokkene blijkt dat zij op 11.08.2010 de Schengenruimte is 

binnengereisd, niet veel later werd kennelijk aan asielaanvraag door het toemalige gezin gedaan.  

Nergens uit het administratief dossier blijkt dat zij, ondanks dat zij geen verblijfsrecht heeft verkregen, 

ooit gevolg heeft gegeven aan de achtereenvolgende bevelen. Derhalve zijn de voorgelegde 

bewijsstukken uit Macedonië niet relevant. Het spreekt voor zich dat betrokkene geen inkomen had in 

2014 te. Macedonië, ze verbleef immers in die periode reeds in België. Het spreekt ook voor zich dat zij 

geen onroerend goed bezit in Macedonië, ze was immers minderjarig toen ze haar land verliet. Gezien 

betrokkene nooit daadwerkelijk is teruggekeerd naar haar land van origine, kan zij onmogelijk bewijzen 

van in haar land van origine feitelijk ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon.“ 

Zij bespreekt deze motieven niet. Haar betoog is louter hypothetisch. Waar zij stelt dat zij verschillende 

documenten neerlegde om haar afhankelijkheidsrelatie met de referentiepersoon aan te tonen laat zij na 

te concretiseren met welke stukken geen rekening is gehouden hetzij welke stukken verkeerd zouden 

zijn beoordeeld. 

 

Voorts voert de verzoekende partij in haar middel de schending van de zorgvuldigheidsplicht aan en 

houdt zij een theoretische uiteenzetting over de inhoud van dit beginsel van behoorlijk bestuur er op na 

zonder uiteen te zetten welke feitenvinding niet correct is. Het komt de Raad niet toe hiernaar te raden. 

 

2.4. Het middel is dan ook, in de mate dat het ontvankelijk is, 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 maart tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


