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 nr. 184 075 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

22 november 2016 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Administratieve Vereenvoudiging van 25 oktober 2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

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

 

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 24 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 verzoekende partij en haar advocaat R. GREENLAND en van advocaat 

COENE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn en meerderjarig is, dient op 27 
april 2016 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie in 
functie van haar Belgische moeder. 
 

Op 25 oktober 2016, met kennisgeving op 27 oktober 2016, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 
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grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden 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 verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 27.04.2016 werd 

ingediend door: 

 

Naam: A. (...)    Voorna(a)m(en): K. (...)   Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: (...).1969   Geboorteplaats: Casablanca 

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 of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene diende een aanvraag tot verblijf in als familielid in neergaande lijn van een Belg. 

Dienovereenkomstig zijn in eerste orde de bepalingen van art. 40bis, §2, 3° en art. 40ter van de wet van 

15.12.1980 van toepassing. 

Vooreerst voor wat betreft wie begunstigde kan zijn om het verblijfsrecht te kunnen krijgen is specifiek 

voorzien in art.40bis, §2, 3° dat het om bloedverwanten in neergaande lijn moet gaan beneden de 

leeftijd van 21 jaar OF die ten hunnen laste zijn. Bovendien dient overeenkomstig art. 40ter de Belgische 

onderdaan aan te tonen over stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen te beschikken, die 

ten minste gelijk zijn aan 120% van het leefloon voor een persoon met gezinslast. 

 

Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen ten laste te zijn van de Belg. 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. Om dit aan te tonen werden 

de volgende documenten voorgelegd: ‘Attest van niet-eigendom van onroerend goed’ dd. 03.03.2015 en 

een attest dat betrokkene geen belastingen betaalde in Casablanca dd 20.02.2015 en dd. 29.06.2015. 

Wat betreft het eerste attest, dit werd opgesteld op basis van de verklaringen van betrokkene zelf. 

Nergens uit het document blijkt dat het ook effectief gecheckt werd door de Marokkaanse autoriteiten. 

Het eerste attest betreffende het feit dat betrokkene niet werd belast, slaat op jaar 2014, terwijl 

betrokkene reeds van februari 2013 in ons land verblijft. Het spreekt dus voor zich dat betrokkene in 

2014 niet werd belast, het attest biedt echter geen uitsluitsel of betrokkene voordien onvermogend was. 

Het tweede attest slaat op de periode 2012-2013. Daarnaast legt betrokkene een ‘certificat administratif’’ 

voor waaruit moet blijken dat betrokkene en zijn moeder hebben samengewoond op het adres (...). De 

referentiepersoon woont echter al sedert 27.01.2003, terwijl betrokkene sedert 25.02.2013 in ons land 

verblijft. 

 

Het feit dat kleine bedragen door de moeder van betrokkene werden overgemaakt voorafgaand aan zijn 

komst naar België doet geen afbreuk aan deze vaststelling. ’t Is immers niet omdat de referentiepersoon 

kleine bedragen overmaakte aan betrokkene in Marokko dat kan gesteld worden dat betrokkene van 

deze financiële ondersteuning daadwerkelijk afhankelijk was. Bij gelegenheid eens een klein bedrag 

ontvangen is immers nog iets geheel iets anders dan in die mate onvermogend zijn dat men afhankelijk 

is van financiële steun van de ouder in het buitenland. 

 

Als bewijs van ten laste worden volgende documenten voorgelegd : bestendige opdracht van A.N. (...) 

aan haar moeder F. (...) dd 21.10.2013, bestendige opdracht van A.M. (...) aan F. (...), een bestendige 

opdracht van D.F. (...) aan A.K. (...) echter pas ingaand op 30.05.2016 en een bestendige opdracht van 

A.K. (...) aan zijn schoonbroer M.G. (...). Deze laatste bestendige opdrachten worden bevestigd door 

rekeninguittreksels van Belfius. 

 

Verder wat betreft het inkomen van de Belgische referentiepersoon. Ter staving daarvan werd een attest 

van de RVP voorgelegd dd 07.06.2016 waarbij blijkt dat de referentiepersoon een uitkering van de RVP 

geniet die volledig bestaat uit een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en deze dient als sociale 

bijstand te worden beschouwd. Indien de referentiepersoon zelf reeds ten laste is van de sociale 

bijstand kan bezwaarlijk gesteld worden dat ze in staat is ook nog eens betrokkene ten laste te nemen. 
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Dat zou immers willen zeggen dat het eveneens de sociale bijstand is die het verblijf van betrokkene in 

België bekostigt. Dit schiet uiteraard de doelstelling van gezinshereniging overeenkomstig art. 40bis, §2, 

3° voorbij. Overeenkomstig de bepalingen van art. 40ter kunnen uitkeringen die onder sociale bijstand 

vallen niet in overweging worden genomen wanneer gezinshereniging wordt aangevraagd. 

Daarnaast wordt ook een attest van de FOD Sociale Zekerheid dd. 07.06.2016 voorgelegd waaruit blijkt 

dat de referentiepersoon recht heeft op een “tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden” (THAB) en dit 

voor de periode van januari tot juni 2016. Aangezien de THAB een vorm van aanvullend bijstandsstelsel 

is , kan dit bedrag niet in overweging genomen worden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen. 

 

Tot slot is er de vaststelling dat betrokkene niet bij de referentiepersoon inwoont daar dit verboden werd 

door de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak, zie schrijven dd 30.05.2013. Gezien dit gegeven 

woont betrokkene bij zijn zuster A.Z. (...) en zijn schoonbroer M.G. (...). Ondanks dit gegeven dient 

betrokkene ten laste te zijn van de referentiepersoon en gezien de eerdere vermeldingen betreffende 

het inkomen van de referentiepersoon dat zowel de IGO als de THAB worden beschouwd als een 

aanvullend bijstandsstelsel, worden beiden niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen. 

 

De verklaringen door Dr. E.Z. (...) dd 17.05.2016 betreffende de zorg die de referentiepersoon verstrekt 

krijgt door betrokkene doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Ongeacht deze humanitaire 

elementen dienen immers de voorwaarden tot gezinshereniging overeenkomstig art. 40ter en 40bis, §2, 

3° van de wet van 15.12.1980 voldaan te zijn. 

 

Gezien al deze elementen wordt het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene. 

 

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, hun belang kan dus niet geschaad worden door het 

afleveren van een bevel. Van enig medisch probleem in hoofde van betrokkene is evenmin spraken. 

Verder, wat zijn gezins- en familieleven betreft, wenst betrokkene kennelijk aan de hand van het 

medisch attest betreffende de verzorging van zijn moeder, aan te halen onmisbaar te zijn voor haar. Uit 

het dossier blijkt echter eveneens dat de referentiepersoon ook nog andere familieleden in België heeft, 

inkomensgarantie voor ouderen krijgt, alook een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Er kan 

bijgevolg niet worden gesteld dat de referentiepersoon aan haar lot overgelaten zal zijn voor zover 

betrokkene een bevel zou krijgen. Niets sluit uit dat de familieleden in legaal verblijf van mevrouw, 

alsook het sociale bijstandsstelsel in ons land voldoende bijstand kunnen bieden opdat de 

referentiepersoon niet een menswaardig bestaan zou kunnen leiden. 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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel, gericht tegen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden, voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 40 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de 

motiveringsplicht en van “de beginselen van behoorlijk bestuur”. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“De beslissing van verweerster luidt als volgt: 

“Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen te laste te zijn van de Belg. 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.  Om dit aan te tonen 

werden de volgende documenten voorgelegd: ‘Attest van niet-eigendom van onroerend goed’ 

d.d.03.03.2015 en een attest dat betrokkene geen belasting betaalde in Casablanca d.d. 20.02.2015 en 

d.d. 29.06.2015. Wat betreft het eerste attest, dit werd opgesteld op basis van de verklaringen van 

betrokkene zelf. Nergens uit het document blijkt dat het ook effectief gecheckt werd door de 

Marokkaanse autoriteiten. Het eerste attest betreffende het feit dat betrokkene niet werd belast, slaat op 

jaar 2014 belast, terwijl betrokkene reeds van februari in ons land verblijft. Het spreekt dus voor zich dat 
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betrokkene niet werd belast,, het attest biedt echter geen uitsluitsel of betrokkene voordien 

onvermogend was. Het tweede attest slaat op de periode 2012-2013.  Daarnaast legt betrokkene een 

‘certificat administratif’ voor waaruit moet blijken dat betrokkene en zijn moeder hebben samengewoond 

op het adres (...). De referentiepersoon woont echter al sedert 27.01.2003, terwijl betrokkene sedert 

25.02.2013 in ons land verblijft.” 

Verzoeker heeft wel bewezen dat hij ten laste van zijn moeder was. 

Verweerster moest bewijzen dat hij, toen hij in Marokko woonde, ten laste van zijn moeder was. Het is 

niet gemakkelijk om te bewijzen dat men zonder inkomen was doch verzoeker heeft kunnen het 

standaard docuement die in Marokko gebruikt wordt waaruit zou blijken dat hij geen onroerende 

goederen heeft. Verweerster probeert het bewijswaarde van dit gebruikelijke stuk te ondermijnen. Het 

kritiek op dit stuk is niet redelijk. Dit betreft een officieel document. 

Terwijl verweerster maakt critiek van het stuk van 2014-2015: men stelt dat het duidelijk is dat verzoeker 

geen belasting in Marokko zou betaald hebben als hij toen in België woonde. Verweerster haar kritiek is 

hier redelijk en begrijpelijk doch men wilde weten of hij een inkomen had voor dat hij naar België kwam: 

verzoeker brengt een stuk van 2012-2013 doch verweerster antwoord niet op dit stuk en spreekt het niet 

tegen. 

Verzoeker heeft bewezen dat hij, in de periode voor dat hij naar België kwam, afhankelijk was van de 

steun van zijn moeder. 

De moeder van verzoeker heeft met een zekere regelmaat geldsommen aan haar zoon overgemaakt. 

Dat verweerster verwijst herhaaldelijk naar ‘kleine bedragen’ toont een gebrek aan begrip voor de 

verschillen in de kosten van levensonderhoud in Marokko en België. 

De kosten van levensonderhoud zijn veel kleiner in Marokko dus terwijl verweerster schrijft over de 

‘kleine bedragen’ overgemaakt door de moeder van verzoeker, deze bedragen voorzagen de kosten van 

levensonderhoud van verzoeker. Om herhaaldelijk te verwijzen naar deze bedragen als zijnde ‘kleine 

bedragen’ is er sprake van een schending van de beginselen van redelijkheid en zorgvuldigheid. Men 

negeert het feit dat verzoeker in staat was om te overleven dankzijn deze bedragen, door zijn moeder 

overgemaakt. Deze betalingen dient in contexte bekeken te worden. 

Toen verzoeker in Marokko woonde was hij daar ook afhankelijk van de materiële steun van zijn 

moeder. Hij woonde in het huis dat zijn moeder huurde waar hij vanaf zijn geboorte woonde. Zijn 

moeder stuurde hem geld om daar te kunnen overleven. 

Verweerster negeert bovendien het feit dat zij tot in 2003 met haar zoon samenwoonde. 

Verzoeker heeft een lijst van de bestendige opdrachten aan verweerster overgemaakt: van de zuster 

van verzoeker, A.N. (...) aan haar moeder d.d.21.10.2013, de zuster van verzoeker, A.M. (...) aan haar 

moeder, van de moeder van verzoeker aan verzoeker. Derden (familieleden) geven geld aan hun 

moeder zodat zij bijkomende inkomen heeft om de kosten van verzoeker te kunnen betalen. Deze 

geldsommen zijn effectief in handen van de moeder van verzoeker: zij kan beschikken over deze 

geldsommen. Verweerster negeert de betekenis van deze betalingen. 

Het is een schending van artikel 40 Vw. om te ontkennen dat verzoeker ten laste van zijn moeder was. 

Door het bewijswaarde van het stuk van 2012-2013 volledig te negeren is er sprake van een schending 

van het zorgvuldigheidsplicht. 

De zusters van verzoeker gaven geld aan hun moeder, de referentiepersoon om haar inkomen te 

vervolledigen. Deze geldsommen waren niet in rekening gebracht door verweerster: zij schrijft slechts 

over haar inkomen uit inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en haar tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden. Ook al konden deze bedragen niet in rekening gebracht worden, als men een 

behoefteanalyse zou uitvoeren zou het duidelijk zijn dat gelet op de hulp verschaft door de zusters van 

verzoeker, er zou geen nood zijn om ten laste van de staat te zijn.  De familieleden van verzoeker 

(holistisch gezien) hebben immers, sinds 2013, voor verzoeker kunnen zorgen. 

Verzoeker verwijst naar de rechtspraak van Uw Raad. In meerdere arresten oordeelde Uw Raad dat als 

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) interpreteert de voorwaarde dat de gezinshereniger moet 

beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen zo dat de bestaansmiddelen 

afkomstig moeten zijn van de gezinshereniger zelf dat zij zich daarvoor baseert op een te enge en 

verkeerde lezing van de Verblijfswet (zie o.m. RvV nr. 163.345 van 1 maart 2016; RvV nr. 163.344 van 1 

maart 2016; RvV nr.161.476 van 5 februari 2016; RvV nr. 145.913 van 21 mei 2015; RvV nr. 126.996 

van 14 juli 2014). 

Volgens de Verblijfswet (Vw) moet de Belg aantonen dat hij 'beschikt' over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen. De Verblijfswet stelt geen vereiste met betrekking tot de herkomst van 

de bestaansmiddelen waarover de Belg beschikt, noch ratione personae, noch ratione loci.  Ook de 

voorbereidende werken bij de Verblijfswet stellen geen vereiste met betrekking tot de herkomst van de 

bestaansmiddelen van de persoon die zich laat vervoegen. Hier is het zo dat niet het familielid dat 

gezinshereniging vraagt bestaansmiddelen heeft, maar een ander inwonend familielid van de 

gezinshereniger. Ook daar moet DVZ rekening mee houden, voor zover de gezinshereniger kan 
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'beschikken' over die inkomsten (RvV nr. 136.363 van 15 januari 2015 en RvV nr. 65.747 van 24 

augustus 2011 

Verweerster geeft geen commentaar over deze geldsommen verschaft door andere familieleden. 

Verweerster ontkent niet dat zij deze bedragen heeft en dus men moet dan rekening houden met deze 

inkomen van de referentiepersoon. Door deze feiten te negeren is er sprake van een schending van 

artikel 40 Vw en van de zorgvuldigheidsplicht en redelijkheidsplicht. 

De verwerende partij is bovendien tekort gekomen aan haar motiveringsplicht.  Bij de beoordeling van 

de materiële motiveringsplicht kan enkel nagegaan of er werd uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of deze correct werden beoordeeld en of er op grond hiervan niet onredelijk tot het besluit 

werd gekomen. Verweerster heeft de inkomenssituatie van de referentiepersoon op niet correcte wijze 

beoordeeld en is hierdoor tot een onredelijk besluit gekomen. 

Verweerster heeft geen behoefteanalyse uitgevoerd. De inkomen van mevrouw Dia is ruimschots 

voldoende om haar toe te laten de kosten van haar zoon te dekken. Haar beperkte kosten zijn als volgt: 

huurkosten t.b.v. € 187,69 per maand, € 31 per maand voor water, € 139 per maand voor gas en 

elektriciteit.   

De vordering van verzoeker dient gegrond verklaard te worden.” 

 

2.1.2. In een tweede middel, gericht tegen de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten, voert de verzoekende partij blijkens de bewoordingen van het verzoekschrift de schending aan 

van artikel 8 van het EVRM.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Als verzoeker het grondgebied zou moeten verlaten, dit zou een ernstig en onherstelbaar schade 

veroorzaken: verzoeker zou zijn woonplaats moeten verlaten, zijn familie moeten verlaten en hij zou niet 

meer voor zijn moeder kunnen zorgen. De tenuitvoerlegging van deze beslissing dient dan geschorst te 

worden. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten zou een schending uitmaken van artikel 8 EVRM. Verzoeker 

heeft recht op een privé leven hetgeen hij nu hier in België heeft opgebouwd. Hij heeft een  gezinsleven 

in Genk. Alle familieleden van verzoeker wonen in België (zij hebben de Belgische nationaliteit. 

Zoals verweerster weet, na aanleiding van het neerleggen van het attest van Dr. E.Z. (...), verzoeker 

verstrekt de nodige zorgen aan zijn moeder. Zij hebben een heel hechte band. Het is niet dat de 

referentiepersoon zorgen van andere personen kunnen krijgen dat het verwijderen van verzoeker een 

schending van artikel 8 EVRM niet zou uitmaken. De dokter van mevrouw D. (...) bevestigt dat 

verzoeker diegene is die de zorgen aan zijn moeder verstrekt dus een uitvoering van het bevel zou hun 

relatie aantasten. 

Bovendien, indien de beslissing van Uw Raad is om de beslissing omtrent het einde stellen van zijn 

recht op verblijf in het rijk te vernietigen, dan dient het bevel tevens vernietigd te worden. 

Verzoeker vraagt de schorsing en de vernietiging van het bevel om het grondgebied te verlaten.” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot de middelen het volgende in haar nota met 

opmerkingen: 

 

“In het enige middel haalt verzoeker de schending aan van artikel 40 van de Vreemdelingenwet, van de 

zorgvuldigheidsplicht en van de materiële motiveringsplicht. 

Hij betoogt in de periode vóór zijn komst naar België afhankelijk te zijn geweest van zijn moeder. Hij 

verwijt verwerende partij geen antwoord gegeven te hebben op een stuk van 2012-2013 dat hij heeft 

aangebracht. Hij stelt dat de kosten van levensonderhoud in Marokko kleiner zijn dan in België om de 

“kleine bedragen” te verantwoorden. Verwerende partij zou negeren dat de referentiepersoon tot 2003 

met verzoeker samenwoonde. Verwerende partij zou eveneens de bestendige opdrachten (bijkomend 

inkomen) negeren waarover de referentiepersoon beschikt. Er wordt enkel gemotiveerd omtrent het 

inkomen uit de inkomensgarantie voor ouderen. Indien er een behoefteanalyse zou zijn uitgevoerd had 

verwerende partij kunnen vaststellen dat de referentiepersoon niet ten laste van de Staat komt te vallen. 

Hij vervolgt een privé- en gezinsleven in België te hebben opgebouwd. Verder zou hij de nodige zorgen 

verstrekken aan zijn zieke moeder. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat dat verzoeker op 27 april 2016 een aanvraag voor een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie indiende in functie van zijn moeder. Hij 

diende te voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 40bis §2, 3° van de vreemdelingenwet, 

dat luidt als volgt: 

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 
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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, 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;” (eigen onderlijning) 

Verwerende partij beschikt over een ruime appreciatiebevoegdheid aangaande de beoordeling 

betreffende het “ten laste” zijn. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent ter zake een marginale 

toetsingsbevoegdheid uit en is niet bevoegd zijn beoordeling van de feiten in de plaats te stellen van die 

van de administratieve overheid. 

Bij gebrek aan een wettelijke bewijsregeling, is het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden tot 

vestiging/verblijf van meer dan drie maanden vrij en rust de bewijslast daartoe op de aanvrager. Deze 

vrije feitenvinding en -appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair 

oordeelt of de verzoekende partij 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 e.d.m. die het bestuur zelf bepaalt en waarvan het de overlegging vereist. 

Rechtstreekse bloedverwanten kunnen slechts een verblijfsrecht erkend zien indien ze materieel worden 

ondersteund door hun familielid dat in België verblijft, omdat ze niet in hun eigen basisbehoeften kunnen 

voorzien en die afhankelijkheid reeds bestaat in het land van oorsprong of herkomst. Dit blijkt uit het 

arrest Reyes van het Hof van Justitie (zaak C-423112 van 16 januari 2014), waarin gesteld werd: 

“20 In dit verband moet worden vastgesteld dat, wil een rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn 

van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie als “ten laste” van die burger in de zin van artikel 2, 

punt 2, sub c, van richtlijn 2004/38 kunnen worden beschouwd, het bestaan van een situatie van reële 

afhankelijkheid moet worden aangetoond (zie in die zin arrest Jia, reeds aangehaald, punt 42). 

21 Deze afhankelijkheid vloeit voort uit een feitelijke situatie die wordt gekenmerkt door de 

omstandigheid dat het familielid materieel wordt gesteund door de burger van de Unie die gebruik heeft 

gemaakt van zijn verkeersvrijheid, of door diens echtgenoot (arrest Jia, reeds aangehaald, punt 35). 

22 Om vast te stellen of er sprake is van een dergelijke afhankelijkheid, moet het gastland beoordelen of 

de rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie, 

gezien zijn economische en sociale toestand niet in zijn basisbehoeften voorziet. De noodzaak van 

materiële steun moet in het land van oorsprong of van herkomst van een dergelijke bloedverwant 

bestaan op het moment dat hij verzoekt zich bij die burger te mogen voegen (zie in die zin arrest Jia, 

reeds aangehaald, punt 37).” 

De vraag of een vreemdeling ten laste is van een in België verblijvend familielid dient door de 

verwerende partij in concreto te worden onderzocht, waarbij dient nagegaan te worden of er sprake is 

van ‘een situatie van reële afhankelijkheid van een familielid (cf. HvJ 9 januari 2007, C-1105, Jia). 

De verwerende partij heeft in casu geen kennelijk onredelijke invulling gegeven aan het begrip “ten 

laste” door voorop te stellen dat moet aangetoond worden dat de vervoegende vreemdeling 

onvermogend is en reeds voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van 

herkomst ten laste was van de referentiepersoon. 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

“Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen ten laste te zijn van de Belg. 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. Om dit aan te tonen werden 

de volgende documenten voorgelegd: ‘Attest van niet-eigendom van onroerend goed’ dd. 03.03.2015 en 

een attest dat betrokkene geen belastingen betaalde in Casablanca dd 20.02.2015 en dd. 29.06.2015. 

Wat betreft het eerste attest, dit werd opgesteld op basis van de verklaringen van betrokkene zelf. 

Nergens uit het document blijkt dat het ook effectief gecheckt werd door de Marokkaanse autoriteiten. 

Het eerste attest betreffende het feit dat betrokkene niet werd belast, slaat op jaar 2014, terwijl 

betrokkene reeds van februari 2013 in ons land verblijft. Het spreekt dus voor zich dat betrokkene in 

2014 niet werd belast, het attest biedt echter geen uitsluitsel of betrokkene voordien onvermogend was. 

Het tweede attest slaat op de periode 2012-2013. Daarnaast legt betrokkene een ‘certificat administratif’ 

voor waaruit moet blijken dat betrokkene en zijn moeder hebben samengewoond op het adres (...). De 

referentiepersoon woont echter al sedert 27.01.2003, terwijl betrokkene sedert 25.02.2013 in ons land 

verblijft. 

Het feit dat kleine bedragen door de moeder van betrokkene werden overgemaakt voorafgaand aan zijn 

komst naar België doet geen afbreuk aan deze vaststelling. ’t Is immers niet omdat de referentiepersoon 

kleine bedragen overmaakte aan betrokkene in Marokko dat kan gesteld worden dat betrokkene van 

deze financiële ondersteuning daadwerkelijk afhankelijk was. Bij gelegenheid eens een klein bedrag 
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ontvangen is immers nog iets geheel iets anders dan in die mate onvermogend zijn dat men afhankelijk 

is van financiële steun van de ouder in het buitenland. 

Als bewijs van ten laste worden volgende documenten voorgelegd: bestendige opdracht van A.N. (...) 

aan haar moeder F. (...) dd 21.10.2013, bestendige opdracht van A.M. (...) aan F. (...), een bestendige 

opdracht van D.F. (...) aan A.K. (...) echter pas ingaand op 30.05.2016 en een bestendige opdracht van 

A.K. (...) aan zijn schoonbroer M.G. (...). Deze laatste bestendige opdrachten worden bevestigd door 

rekeninguittreksels van Belfius. 

Verder wat betreft het inkomen van de Belgische referentiepersoon. Ter staving daarvan werd een attest 

van de RVP voorgelegd dd 07.06.2016 waarbij blijkt dat de referentiepersoon een uitkering van de RVP 

geniet die volledig bestaat uit een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en deze dient als sociale 

bijstand te worden beschouwd. Indien de referentiepersoon zelf reeds ten laste is van de sociale 

bijstand kan bezwaarlijk gesteld worden dat ze in staat is ook nog eens betrokkene ten laste te nemen. 

Dat zou immers willen zeggen dat het eveneens de sociale bijstand is die het verblijf van betrokkene in 

België bekostigt. Dit schiet uiteraard de doelstelling van gezinshereniging overeenkomstig art. 40bis, §2, 

3° voorbij. Overeenkomstig de bepalingen van 

art. 40ter kunnen uitkeringen die onder sociale bijstand vallen niet in overweging worden genomen 

wanneer gezinshereniging wordt aangevraagd. 

Daarnaast wordt ook een attest van de FOD Sociale Zekerheid dd. 07.06.2016 voorgelegd waaruit blijkt 

dat de referentiepersoon recht heeft op een “tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden” (THAB) en dit 

voor de periode van januari tot juni 2016. Aangezien de THAB een vorm van aanvullend bijstandsstelsel 

is , kan dit bedrag niet in overweging genomen worden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen. 

Tot slot is er de vaststelling dat betrokkene niet bij de referentiepersoon inwoont daar dit verboden werd 

door de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak, zie schrijven dd 30.05.2013. Gezien dit gegeven 

woont betrokkene bij zijn zuster A.Z. (...) en zijn schoonbroer M.G. (...). Ondanks dit gegeven dient 

betrokkene ten laste te zijn van de referentiepersoon en gezien de eerdere vermeldingen betreffende 

het inkomen van de referentiepersoon dat zowel d IGO als de THAB worden beschouwd als een 

aanvullend bijstandsstelsel, worden beiden niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen. 

De verklaringen door Dr. E.Z. (...) dd 17.05.2016 betreffende de zorg die de referentiepersoon verstrekt 

krijgt door betrokkene doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Ongeacht deze humanitaire 

elementen dienen immers de voorwaarden tot gezinshereniging overeenkomstig art. 40ter en 40bis, §2, 

3° van de wet van 15.12.1980 voldaan te zijn. 

Gezien al deze elementen wordt het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene. 

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, hun belang kan dus niet geschaad worden door het afleveren 

van een bevel. Van enig medisch probleem in hoofde van betrokkene is evenmin spraken. Verder, wat 

zijn gezins- en familieleven betreft, wenst betrokkene kennelijk aan de hand van het medisch attest 

betreffende de verzorging van zijn moeder, aan te halen onmisbaar te zijn voor haar. Uit het dossier 

blijkt echter eveneens dat de referentiepersoon ook nog andere familieleden in België heeft, 

inkomensgarantie voor ouderen krijgt, alsook een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Er kan 

bijgevolg niet worden gesteld dat de referentiepersoon aan haar lot overgelaten zal zijn voor zover 

betrokkene een bevel zou krijgen. Niets sluit uit dat de familieleden in legaal verblijf van mevrouw, 

alsook het sociale bijstandsstelsel in ons land voldoende bijstand kunnen bieden opdat de 

referentiepersoon niet een menswaardig bestaan zou kunnen leiden. 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.” 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij geantwoord heeft op alle door 

verzoeker bijgebrachte documenten en aangehaalde redenen om verblijfsrecht te bekomen. 

Waar hij kritiek uit op de “kleine bedragen” die niet door het Bestuur in aanmerking werden genomen als 

een daadwerkelijke vorm van financiële onafhankelijkheid en dat de kosten van levensonderhoud in 

Marokko kleiner zijn dan in België , verwijst verwerende partij naar het arrest van Uw Raad m.b.t. de 

weigeringsbeslissing d.d. 5 juni 2014 met nr. 161.991 inzake verzoekers derde verblijfsaanvraag 19ter 

van 13 december 2014, waarin hieromtrent als volgt werd geoordeeld: 

“(…)2.1.2. Verzoeker wijst er in het middel op dat de beoordeling dat het motief dat door de 

referentiepersoon slechts kleine bedragen werden overgemaakt aan verzoeker onzorgvuldig is, 

aangezien geen rekening werd gehouden met het verschil in levensstandaard tussen België en 

Marokko. Verzoeker wijst erop dat in Marokko het gemiddeld maandloon ongeveer € 220 is terwijl hij 

een financiële steun van zijn moeder zou hebben ontvangen van € 300 per maand. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker een aankomstverklaring deed te Genk op 20 februari 

2013. Samen met wat de verwerende partij antwoordt in de nota dient de Raad bijgevolg vast te stellen 

dat de door verzoeker in het middel bedoelde overschrijvingen van € 300 per maand slechts vanaf 5 

januari 2014 plaatsvonden, dit is ruim na verzoekers aankomst in België op 20 februari 2013. Blijkens de 

gegevens van het administratief dossier blijkt verzoeker bij zijn aanvraag van een verblijfskaart van 10 

december 2014 volgende stortingen/overschrijvingen door zijn moeder te hebben geattesteerd: 

- 88, 50 euro op 12 januari 2012; 

- 90 euro op 6 februari 2012; 

- 140 euro op 16 augustus 2012; 

- 200 euro op 26 november 2012; 

- 150 euro op 22 januari 2013; 

- 140 euro op 7 februari 2013; 

- 100 euro op 30 maart 2013; 

- vanaf 6 oktober 2013 maandelijks 200 euro (gewijzigd naar 400 euro vanaf 28 november 2014); 

- vanaf 21 oktober 2013 maandelijks 100 euro; 

- vanaf 5 januari 2014 maandelijks 300 euro; 

Gelet op het feit dat verzoeker sedert 20 februari 2013 in België verblijft, stemt het motief dat 

voorafgaand aan die datum verzoeker in Marokko slechts af en toe kleine bedragen ontving van zijn 

moeder, wel degelijk overeen met de gegevens van het administratief dossier. 

Overeenkomstig artikel 40bis, §2, 3° van de vreemdelingenwet kunnen meerderjarige kinderen slechts 

een verblijfsrecht erkend zien indien ze materieel worden ondersteund door de Belgische ascendent die 

in België verblijft omdat ze niet in hun eigen basisbehoeften kunnen voorzien en die afhankelijkheid 

reeds bestaat in het land van oorsprong of herkomst. Dit blijkt uit het arrest Reyes van het Hof van 

Justitie (zaak C-423/12 van 16 januari 2014): 

“20 In dit verband moet worden vastgesteld dat, wil een rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn 

van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie als „ten laste” van die burger in de zin van artikel 2, 

punt 2, sub c, van richtlijn 2004/38 kunnen worden beschouwd, het bestaan van een situatie van reële 

afhankelijkheid moet worden aangetoond (zie in die zin arrest Jia, reeds aangehaald, punt 42). 

21 Deze afhankelijkheid vloeit voort uit een feitelijke situatie die wordt gekenmerkt door de 

omstandigheid dat het familielid materieel wordt gesteund door de burger van de Unie die gebruik heeft 

gemaakt van zijn verkeersvrijheid, of door diens echtgenoot (arrest Jia, reeds aangehaald, punt 35). 

22 Om vast te stellen of er sprake is van een dergelijke afhankelijkheid, moet het gastland beoordelen of 

de rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie, 

gezien zijn economische en sociale toestand niet in zijn basisbehoeften voorziet. De noodzaak van 

materiële steun moet in de het land van oorsprong of van herkomst van een dergelijke bloedverwant 

bestaan op het moment dat hij verzoekt zich bij die burger te mogen voegen (zie in die zin arrest Jia, 

reeds aangehaald, punt 37).” Het loutere feit dat een vreemdeling in illegaal verblijf onderdak krijgt van 

een familielid en in België, gelet op het illegaal verblijf, geen inkomsten uit een tewerkstelling kan 

verwerven, houdt niet in dat vaststaat dat deze vreemdeling voorheen in zijn land van herkomst ten laste 

was van dit familielid en dat hij een recht op verblijf kan laten gelden met toepassing van artikel 40bis, § 

2, eerste lid, 3° iuncto artikel 40ter van de vreemdelingenwet. 

Op basis van hogervermelde vaststellingen kon de verwerende partij dan ook, zonder miskenning van 

de door verzoeker voorgelegde bewijsstukken, oordelen dat verzoeker niet heeft aangetoond ten laste 

te zijn van zijn moeder. De overige motieven met betrekking tot het ten laste zijn, worden door verzoeker 

niet betwist.” 

Ook thans blijft verzoeker in gebreke met een begin van bewijs het tegendeel aan te tonen. 

Waar hij verwerende partij verwijt geen rekening gehouden te hebben met “een stuk van 2012-2013” 

toont hij niet aan in welke mate dit tot een andere beslissing had kunnen leiden. Dit “stuk” heeft, net als 

het “stuk van 2014-2015”, betrekking op het feit dat verzoeker in die periode in Casablanca geen 

belastingen zou betaald hebben. In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat die attesten werden 

opgesteld op verklaringen van verzoeker zelf en niet effectief gecheckt werden door de Marokkaanse 

autoriteiten, hetgeen niet door verzoeker wordt betwist. 

Waar verzoeker stelt dat er geen rekening gehouden werd met de bestendige opdrachten aan zijn 

moeder voor het bepalen van de voldoende bestaansmiddelen, dient te worden opgemerkt dat hij niet 

betwist dat zijn moeder over een inkomensgarantie voor ouderen beschikt (IGO) evenals een 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB), die uitkeringen betreffen die vallen onder de sociale 

bijstand en derhalve niet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen, 

waardoor de referentiepersoon, die zelf ten laste is van het sociale bijstandsstelsel, geen derde ten laste 

kan nemen, ongeacht of zij al dan niet bestendige opdrachten ontvangt. 

Ten overvloede merkt verwerende partij op dat verzoeker niet aantoont dat die bestendige opdrachten 

voldoende zouden zijn om niet ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel. 
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Aangezien er geen bestaansmiddelen voorliggen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 40ter van 

de Vreemdelingenwet, dient er geen behoefteanalyse te worden doorgevoerd. 

Waar verzoeker stelt dat hij medische zorgen aan de referentiepersoon verstrekt, blijft hij in gebreke aan 

te tonen dat zijn moeder geen beroep zou kunnen doen op haar andere in België verblijvende kinderen 

en familieleden, zoals gemotiveerd in de bestreden beslissing. 

Waar verzoeker een schending van zijn gezins- en privéleven aanvoert dient te worden opgemerkt dat 

daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, het anders ligt in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest 

Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) 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 supplémen-taires 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). Bij de beoordeling of er al dan niet een gezinsleven bestaat moet 

rekening worden gehouden met alle indicaties die de verzoekende partij dienaangaande aanbrengt, 

zoals bv. het samenwonen, de financiële afhankelijkheid van het meerderjarig kind ten aanzien van zijn 

ouder, de afhankelijkheid van de ouder ten aanzien van het meerderjarig kind, de reële banden tussen 

ouder en kind. (zie RVV, arrest nr. 71.086 d.d. 30 november 2011) 

Uit de bestreden beslissing is gebleken dat verzoeker niet met de referentiepersoon samenwoont, nog 

aantoont van zijn moeder afhankelijk te zijn en omgekeerd. 

Hij toont evenmin aan deel uit te maken van het effectief gezin van zijn zus en haar echtgenoot. 

Ook blijft hij in gebreke aan te tonen dat de door hem in België opgebouwde sociale relaties van die 

aard zijn dat zij onder de bescherming van artikel 8 EVRM zouden kunnen vallen. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven daar verzoeker niet voldoet aan de in België 

gelden binnenkomst- en verblijfsvoorwaarden. 

Het enige middel is ongegrond.” 

 

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

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen omkleed moeten zijn, en de in artikel 62 van de vreemdelingenwet vervatte motiveringsplicht, 

hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 

hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 

recht hem verschaft. Ze 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. De bestreden beslissing tot weigering van verblijf geeft duidelijk het 

determinerend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van deze bestreden 

beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name de artikelen 40bis, §2, 3° en 40ter 

van de vreemdelingenwet en artikel 52, §4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen en naar het feit dat de verzoekende partij niet voldoet aan de voorwaarden om te 

genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden als familielid in neergaande lijn van een 

Belg, omdat de verzoekende partij niet heeft aangetoond ten laste te zijn van haar Belgische moeder. 

Zo verduidelijkt de verwerende partij dat niet wordt aangetoond dat er reeds een afhankelijkheidsrelatie 

bestond tussen de verzoekende partij en de referentiepersoon in het land van herkomst en blijkt dat de 

referentiepersoon zelf ten laste was van de sociale bijstand in België nu zij recht heeft op een 

inkomensgarantie voor ouderen en een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, zodat niet blijkt dat 

de verzoekende partij ten haren laste is. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 
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derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht.  

 

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 (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Artikel 40bis, §2, 3° van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing werd 

genomen, luidde ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing als volgt: 

 

“§ 2 

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

1° (...); 

2°(...). 

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, 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 verklaart deze wetsbepaling ook van toepassing op het 

voorliggende geval waarin gezinshereniging gebeurt met een Belg. 

 

In casu vraagt de verzoekende partij, die ouder is dan 21 jaar, een verblijf van meer dan drie maanden 

in functie van haar Belgische moeder. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat het onredelijk is om het attest van niet-eigendom van onroerend 

goed in Marokko niet in aanmerking te nemen nu dit een officieel document betreft, wijst de Raad erop 

dat uit het administratief dossier blijkt dat dit document van 3 maart 2015 werd opgesteld “sur l’honneur 

de non propriété souscrite par l’interessé” door de belastingsdienst. Het komt de Raad niet kennelijk 

onredelijk voor dat de verwerende partij over dit stuk oordeelt dat “dit werd opgesteld op basis van 

verklaringen van betrokkene zelf. Nergens uit het document blijkt dat het ook effectief gecheckt werd 

door de Marokkaanse autoriteiten”, reden waarom het niet wordt aangenomen als bewijs van het 

bestaan van een afhankelijkheidsrelatie tussen de verzoekende partij en de referentiepersoon die al 

bestond in Marokko en of zij onvermogend was. De verzoekende partij maakt het tegendeel niet 

aannemelijk met haar betoog. Zij toont niet aan dat de verwerende partij onredelijk heeft geoordeeld.  

 

Verder verwijt de verzoekende partij de verwerende partij niet te antwoorden op het attest van 29 juni 

2015 waaruit blijkt dat zij geen belastingen betaalde in Marokko in de periode 2012-2013, voorgelegd ter 

staving van haar onvermogen in het land van herkomst. De Raad dient vast te stellen dat de 

verwerende partij zich weliswaar beperkt tot het loutere benoemen van het voorgelegde stuk, doch de 

verzoekende partij weerlegt met haar betoog geenszins het eveneens determinerende motief van de 

bestreden beslissing dat niet afdoende is aangetoond dat zij ten laste is van de referentiepersoon, zoals 

zal blijken uit hetgeen hierna volgt. Deze grief kan aldus niet leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. 

 

Met betrekking tot de bedragen door de referentiepersoon overgemaakt aan de verzoekende partij, 

ontkent deze laatste in haar betoog niet dat het gaat om kleine bedragen. Uit het administratief dossier 

blijkt dat op 29 april 2016 450 euro werd overgemaakt, op 7 februari 2013 140 euro, op 22 januari 2013 

150 euro, op 8 november 2010 158,50 euro, op 9 juni 2011 195 euro, op 5 juli 2011 200 euro, op 26 

november 2012 200 euro, op 30 maart 2012 100 euro, op 16 augustus 2012 140 euro en op 6 februari 

2012 90 euro. Met betrekking tot deze bedragen motiveert de verwerende partij “Het feit dat kleine 

bedragen door de moeder van betrokkene werden overgemaakt voorafgaand aan zijn komst naar België 
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doet geen afbreuk aan deze vaststelling. ’t Is immers niet omdat de referentiepersoon kleine bedragen 

overmaakte aan betrokkene in Marokko dat kan gesteld worden dat betrokkene van deze financiële 

ondersteuning daadwerkelijk afhankelijk was. Bij gelegenheid eens een klein bedrag ontvangen is 

immers nog iets geheel iets anders dan in die mate onvermogend zijn dat men afhankelijk is van 

financiële steun van de ouder in het buitenland.” Dit wordt door de verzoekende partij geenszins 

weerlegt met haar niet-concrete en ongestaafde betoog, waarin zij pas voor het eerst in het kader van 

huidig verzoekschrift aanhaalt dat deze bedragen zouden voorzien in de kosten van levensonderhoud 

en waarbij zij er ook voor het eerst op wijst dat deze bedragen moeten worden bekeken in een andere 

context, namelijk dat de kosten van levensonderhoud verschillend zouden zijn in Marokko en België. 

Zelfs mocht zij dit staven, dan nog dient te worden opgemerkt dat zij de verwerende partij niet kan 

verwijten bij het nemen van de bestreden beslissing geen rekening te hebben gehouden met informatie 

die haar niet kenbaar was gemaakt. Verder toont zij niet aan dat de verzoekende partij in staat zou zijn 

geweest te overleven dankzij deze bedragen. De motivering van de bestreden beslissing is op dit punt 

kennelijk redelijk, te meer in casu de referentiepersoon zelf afhankelijk is van de Belgische overheden 

om alhier te kunnen overleven.  

 

Voorts kan de verzoekende partij niet ernstig voorhouden dat de verwerende partij zou negeren dat de 

verzoekende partij met haar moeder, de referentiepersoon, heeft samengewoond tot in 2003. Zij gaat 

eraan voorbij dat de verwerende partij wel degelijk rekening hield met het “Certificat administratif” van 26 

februari 2016 waarin wordt gesteld dat de verzoekende partij sinds haar geboorte verbleven heeft bij 

haar moeder voor haar vertrek, en hierover motiveerde in de bestreden beslissing “Daarnaast legt 

betrokkene een ‘certificat administratif’’ voor waaruit moet blijken dat betrokkene en zijn moeder hebben 

samengewoond op het adres (...). De referentiepersoon woont echter al sedert 27.01.2003, terwijl 

betrokkene sedert 25.02.2013 in ons land verblijft.”, zodat hieruit geen bewijs van een 

afhankelijkheidsrelatie in het land van herkomst blijkt. Bovendien kan worden herhaald dat de 

verzoekende partij met haar betoog niet het eveneens determinerende motief van de bestreden 

beslissing weerlegt dat niet afdoende is aangetoond dat zij ten laste is van de referentiepersoon. 

 

Waar de verzoekende partij wijst op de bestendige opdrachten van de familieleden van de verzoekende 

partij aan de referentiepersoon, kan zij niet beweren dat de verwerende partij deze betalingen negeert 

nu hieromtrent in de bestreden beslissing wordt gemotiveerd “Als bewijs van ten laste worden volgende 

documenten voorgelegd : bestendige opdracht van A.N. (...) aan haar moeder F. (...) dd 21.10.2013, 

bestendige opdracht van A.M. (...) aan F. (...), een bestendige opdracht van D.F. (...) aan A.K. (...) 

echter pas ingaand op 30.05.2016 en een bestendige opdracht van A.K. (...) aan zijn schoonbroer M.G. 

(...). Deze laatste bestendige opdrachten worden bevestigd door rekeninguittreksels van Belfius.” Het 

administratief dossier leert dat het gaat om een totaal van 500 euro per maand, gestort door twee 

zussen van de verzoekende partij aan de referentiepersoon. Overigens geeft de verzoekende partij in 

haar verzoekschrift zelf aan dat deze familieleden geld geven aan de moeder van de verzoekende partij, 

namelijk de referentiepersoon, zodat zij bijkomend inkomen heeft om de kosten van de verzoekende 

partij te betalen en dat deze gelden dienen ter vervollediging van haar inkomen, zodat de vraag rijst hoe 

de referentiepersoon de verzoekende partij ten laste kan hebben als zij zelf afhankelijk is van – naast 

een inkomensgarantie voor ouderen en een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden – van stortingen 

van anderen, temeer het gaat om bestendige opdrachten en dus niet om eenmalig geld bijschieten. De 

verwerende partij motiveert met betrekking tot het inkomen van de Belgische referentiepersoon 

daarnaast wel degelijk dat zij reeds ten laste is van de sociale bijstand gelet op de inkomensgarantie 

voor ouderen en een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, zodat bezwaarlijk kan gesteld worden 

dat zij de verzoekende partij ten laste neemt.  

 

Overigens ontkent de verwerende partij niet dat de verwerende partij over deze gelden kan beschikken, 

in tegenstelling tot wat de verzoekende partij lijkt voor te houden in haar verzoekschrift.  

 

De verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat een behoefteanalyse diende te gebeuren louter 

in functie van de bedragen betaald door de familieleden, meer bepaald de zussen van de verzoekende 

partij, aan de referentiepersoon. Zij is ten laste van de Belgische overheden en toont niet aan zonder de 

Belgische overheden te kunnen overleven. Bijgevolg dringt een behoefteanalyse zich in casu niet op. 

 

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. De schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 40 van de 

vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd, 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 van het middel is ongegrond. 

 

Voor het overige laat de verzoekende partij na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk 

bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden acht en de wijze waarop de bestreden beslissing 

andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op de schending van een 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen worden verschaft, is 

onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78 751). Dit onderdeel van het middel is derhalve 

onontvankelijk. 

 

Het middel is, in zoverre ontvankelijk, ongegrond.  

 

2.3.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 

oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

 

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, zal vooreerst het 

bestaan moeten aantonen van het privé- en/of het familie- en gezinsleven waarop zij zich beroept, en dit 

op voldoende nauwkeurige wijze in achtgenomen de omstandigheden van de zaak. 

 

In casu beroept de verzoekende partij zich op een schending van haar recht op het gezinsleven zoals 

beschermd door artikel 8 van het EVRM. Dit artikel definieert niet het begrip ‘familie- en gezinsleven', die 

onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. Wat het bestaan van een 

gezinsleven betreft, dient vooreerst te worden nagegaan of er sprake is van een gezin en of in de feiten 

blijkt dat de persoonlijke band tussen de gezinsleden voldoende hecht is (EHRM 12 juli 2001, K. en 

T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). De beoordeling of er 

sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven, is een feitenkwestie. 

 

In casu wijst de verzoekende partij op de band die zij zou hebben met haar moeder, de 

referentiepersoon. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 

blijkt dat hoewel de gezinsband tussen echtgenoten en partners, alsook tussen ouders en minderjarige 

kinderen verondersteld wordt, dit niet geldt in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. Uit de 

rechtspraak van het EHRM volgt dat de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen enkel 

beschermd wordt door artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid, andere dan de normale affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, 

Mokrani/Frankrijk, § 33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59). 

 

Dienaangaande oordeelt het Hof dat de banden tussen jonge volwassenen die nog geen eigen gezin 

hebben gesticht en hun ouders of andere naaste familieleden eveneens een ‘gezinsleven’ kunnen 

uitmaken (EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 62; EHRM 14 juni 2011, Osman/Denemarken, 

§ 55). 

 

In casu was de verzoekende partij ten tijde van de aanvraag meer dan 40 jaar oud, zodat kan worden 

aangenomen dat zij niet als jongvolwassene dient te worden beschouwd. Zelf voert zij aan dat zij zorgen 
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verstrekt aan haar moeder die niet door andere personen zouden kunnen worden verschaft. Het 

doktersattest van dr. E.Z. van 17 mei 2016 dat ter staving van voorgaande bewering wordt voorgelegd, 

stelt echter weliswaar dat de referentiepersoon hulp van een derde nodig heeft en die momenteel van 

haar zoon, de verzoekende partij, krijgt, doch uit dit attest blijkt niet dat enkel de verzoekende partij kan 

voorzien in deze zorgen, terwijl de verzoekende partij zelf aangeeft dat er nog verschillende familieleden 

in België verblijven. Uit het administratief dossier blijkt, zoals hoger gesteld, dat onder meer twee zussen 

van de verzoekende partij geld storten aan hun moeder en er is eveneens sprake van een schoonbroer 

in België. Uit niets blijkt dat zij niet voor de referentiepersoon kunnen of zouden zorgen, zodat de vraag 

rijst of er sprake is van aangetoonde bijkomende elementen van afhankelijkheid en aldus of er sprake is 

van een aangetoond gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

Daargelaten voorgaande opmerkingen, betreft het in casu een situatie van eerste toelating. Hierbij 

oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid 

van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een 

positieve verplichting is voor de staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven 

en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), 

§ 105).  

 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva 

en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 106). 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland 

(GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo 

worden geïnterpreteerd dat het voor een staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43), noch om het recht op een 

bepaalde verblijfstitel te garanderen (EHRM 16 december 2014, Chbihi Loudoudi en a./België, § 135). 

De verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht en 

ongeacht de verplichtingen die voor hen van verdragen voortvloeien, met inbegrip van de EVRM, de 

toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić 

en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). In dat 

opzicht beschikt de staat dan ook over een beoordelingsmarge, en is de staat aldus gemachtigd om de 

voorwaarden voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

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

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

In een zaak die zowel het gezinsleven als de immigratie betreft, varieert de omvang van de verplichting 

voor de staat om naasten van personen die er reeds verblijven toegang te verlenen tot zijn grondgebied 

in functie van de situatie van de betrokkenen en het algemene belang. Hetgeen in deze context in 

aanmerking moet genomen worden, zijn de mate waarin het gezinsleven - in zoverre aangetoond - 

daadwerkelijk belemmerd wordt, de omvang van de banden die de betrokkenen hebben in de staat in 

kwestie, de vraag of er onoverkomelijke hinderpalen zijn die verhinderen dat het gezin leeft in het land 

van herkomst van de betrokken vreemdeling, en de vraag of er elementen voorhanden zijn betreffende 

de immigratiecontrole (bijvoorbeeld eerdere inbreuken op de immigratiewetgeving) of overwegingen van 

openbare orde die pleiten voor een uitwijzing (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 107; 

zie ook EHRM 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 66). 

 

Daargelaten de vraag of er in casu sprake is van een aangetoond beschermenswaardig gezinsleven in 

de zin van artikel 8 van het EVRM, dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij geen concrete 
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hinderpalen aantoont die haar belemmeren dit vermeende gezinsleven elders uit te oefenen of verder te 

zetten. Zij beperkt zich tot de stelling dat de bestreden beslissing haar in de weg staat verder voor haar 

moeder te zorgen, terwijl hoger reeds werd gewezen op het feit dat zij niet aantoont dat niemand anders 

voor deze hulp kan instaan. Waar zij er op wijst dat al haar familieleden in België wonen en de 

Belgische nationaliteit hebben, kan vooreerst worden opgemerkt dat zij nalaat deze bewering te staven, 

en kan verder enkel worden vastgesteld dat de verzoekende partij niet aantoont met hen een 

beschermenswaardige gezinsband in de zin van artikel 8 van het EVRM te hebben opgebouwd.  

 

Met betrekking tot het privéleven worden geen andere elementen aangevoerd.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. 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: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 

 


