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 nr. 184 077 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 Guineese nationaliteit te zijn, op 14 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 4 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 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 K. VERSTREPEN 

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 
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De verzoekende partij, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, dient op 5 april 2016 een 
aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie in functie van haar 
meerderjarige Belgische zoon. 
 

Op 4 oktober 2016, met kennisgeving op 12 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 (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 05.04.2016 werd 

ingediend door: 

Naam: S. (...) Voorna(a)m(en): H.M. (...) Nationaliteit: Guinee 

Geboortedatum: (...).1948 Geboorteplaats: Conakry 

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 De 

referentiepersoon doet een beroep op artikel 21 VWEU en richtlijn 2004/38/EG of het recht op vrij 

verkeer van personen binnen de Europese Unie en heeft hiervoor de nodige bewijstukken voorgelegd 

zoals een verblijfsvergunning in Frankrijk voor zowel betrokkene als voor de referentiepersoon. Hieruit 

blijkt dat betrokkenen tussen januari 2015 en februari 2016 op hetzelfde adres hebben gewoond in 

Frankrijk, Rue (...). 

Daarnaast legt betrokkene als bewijs van ten laste zijn volgende documenten voor : 

- attest van het OCMW Dilbeek dd. 14.04.2016 van zowel betrokkene als de referentiepersoon waaruit 

blijkt dat betrokkene tot op datum van het attest geen financiële steun aanvroeg. Wat betreft betrokkene 

is een dergelijk attest echter niet dienstig om te kunnen uitsluiten of zij al dan niet sociale bijstand 

geniet. Een persoon die ouder is dan 65 jaar en onvoldoende in haar bestaansmiddelen kan voorzien, 

zal zich immers moeten wenden tot de rijksdienst voor pensioenen om inkomensgarantie voor ouderen 

aan te vragen. 

- bewijzen van geldoverschrijvingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene weliswaar voor 

december 2010 en januari-februari-maart 2011, alsook het bewijs van de betaling van de huur in 

Frankrijk door de referentiepersoon voor de periode juni 2015-januari 2016. Uit de franse 

verblijfsvergunning van betrokkene blijkt dat zij die pas in november 2015 heeft ontvangen. De vraag die 

zich opdringt is bijgevolg in hoeverre het bewijs van het overmaken van geld eind 2010 en begin 2011 

nog relevant is. Bij gebrek aan een scan van het volledige paspoort (of toch van alle bladzijden waar 

inreisstempels en visa op staan), die betrokkene zelf heeft aangebracht via haar advocate, kan niet 

worden vastgesteld wanneer betrokkene Schengen is binnengereisd. Het betalen van de huur in 

Frankrijk door de referentiepersoon biedt daar onvoldoende uitsluitsel over. Gezien het huurcontract 

ontbreekt en gezien het karige bedrag dat werd betaald, kan niet worden uitgesloten dat betrokkene op 

haar beurt ook een deel huur betaalde. Bij gebrek aan meer recente bewijsstukken dat betrokkene 

tijdens het verblijf in Frankrijk nog steeds ten laste was, wordt de indruk gewekt dat mevrouw niet meer 

was aangewezen op de financiële/materiële ondersteuning van de referentiepersoon (zie daartoe ook 

de motivering hieronder) 

- een arbeidsovereenkomst + loonbrieven van de referentiepersoon bij Delhaize met een verklaring dat 

betrokkene ten laste is van de referentiepersoon. De verklaring van de werkgever, alsook de loonfiches 

waaruit blijkt dat betrokkene op een bepaald moment als ‘ten laste’ van de referentiepersoon wordt 

beschouwd, kan niet als voldoende bewijs ‘ten laste’ worden beschouwd. Uit de gegevens van het 

rijksregister blijkt dat betrokkenen op hetzelfde adres gedomicilieerd staan. Echter, louter het gegeven 

dat betrokkene op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot 

gevolg dat zij ook ten laste is van de referentiepersoon. Immers, de voorwaarde van het ten laste zijn 

dient op een actieve wijze te worden aangetoond en valt niet impliciet af te leiden uit het feit dat men 

onder hetzelfde dak woont. (arrest RvV nr. 145.912 dd. 21.05.2015). Er steekt in het administratief 

dossier ook document van financiën waaruit blijkt dat wordt onderzocht in hoeverre betrokkene de 

geclaimde personen ten laste, voor de fiscus als ten laste kunnen worden beschouwd. Nergens uit het 

dossier blijkt echter dat daar enige beslissing in is genomen. 

- als bewijs van onvermogen legt betrokkene een verklaring op eer voor dd 10.06.2016 waaruit blijkt dat 

betrokkene niet beschikt over eigendom in Guinee, alsook een bewijs dd 03.05.2016 dat zij niet is 

aangesloten bij de nationale zekerheid van Guinee. Echter, beide documenten geven geen uitsluitsel 
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over hoe betrokkene in haar bestaansmiddelen voorzag. Noch voor de periode dat zij nog in Guinée 

verbleef, noch over de periode dat zij reeds in Frankrijk verbleef. De voorgelegde attesten zijn dan ook 

onvoldoende ter staving van onvermogen van betrokkene. 

Gezien betrokkene niet heeft aangetoond dat ze voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging, tijdens het verblijf in Frankrijk, feitelijk ten laste was van de referentiepersoon en ze 

niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn, blijkt uit het geheel van de beschikbare 

gegevens niet afdoende dat er reeds van in het land van herkomst of origine (en tot op heden) een 

afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en de referentiepersoon. 

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 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. 

Er werd bij deze beslissing wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980, 

het staat het gezin vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en 

verblijven of hun gezinsleven zo in te richten dat moeder/vader en kind in België verblijven en dat 

betrokkene een andere verblijfplaats kiest. Dit hoeft niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun 

gezinsleven en/of het belang van het kind te schenden. Van medische problemen is hier geen sprake.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 41 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, in werking getreden op 1 december 

2009 (hierna: het Handvest), van artikel 40bis 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 de motiveringsplicht, van het vertrouwensbeginsel, van de 

zorgvuldigheidsplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van het hoorrecht en van 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). 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Verzoekster diende aan aanvraag tot gezinshereniging in als bloedverwant in opgaande lijn die ten 

laste is en haar zoon in België vervoegt of begeleidt, (artikel 40bis §2,4° Vw.) 

Verzoekster wendde zich hiertoe tot de gemeente, diende de aanvraag in op 5 april 2016, kreeg een 

bijlage 19ter met daarop vermeld de documenten die zij moest binnenbrengen ter vervollediging van de 

aanvraag en als bewijs dat zij ten laste is, nl.: 

"bewijzen van verblijf en duur in het buitenland om recht op vrij verkeer te bewijzen, bestaansmiddelen 

van de Belg, bewijs (attest) niet ten laste vh OCMW, ziektekostenverzekering voor allebei, bewijs van 

onvermogen uit Guinea, stortingsbewijzen van zoon tov moeder uit het verleden. " 

Verzoekster diende al deze documenten in, maar toch kreeg zij een negatieve beslissing. 

De bestreden beslissing laat niet toe te begrijpen waarom verzoekster niet voldoende heeft aangetoond 

dat zij ten laste is van haar zoon. Zij heeft de gevraagde documenten voorgelegd, maar deze blijken om 

onduidelijke redenen niet voldoende te zijn. 

Ten eerste stelt de beslissing dat het attest van het OCMW niet dienstig is om te kunnen uitsluiten dat 

verzoekster niet van sociale bijstand geniet. 

Gezien verwerende partij zelf naar dit attest vroeg (zie bijlage 19ter), is het uiteraard onredelijk in de 

beslissing te stellen dat het attest niet dienstig is. Bovendien verzet het vertrouwensbeginsel zich 

ertegen dat de gevraagde documenten toch niet dienstig zouden zijn. Verzoekster mocht er wel degelijk 

vanuit gaan dat de gevraagde documenten zouden volstaan. 

Indien verwerende partij meent dat een attest van de rijksdienst voor pensioenen nodig was, had zij dit 

zelf kunnen opvragen of minstens aan verzoekster kunnen vragen dit attest voor te leggen. 

De zorgvuldigheidsplicht schrijft voor dat "het bestuur (...) zijn beslissing op zorgvuldige wijze [dient] 

voor te bereiden. De beslissing dient te stoelen op een correcte feitenvinding.  

Het bestuur dient zich zo nodig voldoende te informeren om met kennis van zaken een beslissing te 

nemen. " (A. MAST en J. DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Brussel, 1994, p. 

55) 

In casu is de genomen beslissing absoluut niet zorgvuldig voorbereid. Er wordt immers een document 

gevraagd waarvan verwerende partij daarna zelf stelt dat het niet nuttig is. Het hoorrecht wordt 

voorgeschreven door artikel 41 van het Handvest, dat stelt: 
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"7. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

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

individuele maatregel wordt genomen: 

b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met 

inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het 

zakengeheim; 

c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen 

of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de 

algemene beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie 

wenden en moet ook in die taal antwoord krijgen." 

Het Handvest maakt sinds het Verdrag van Lissabon, en met name artikel 6.1 van het Verdrag, primair 

recht uit, en primeert met andere woorden op nationale bepalingen. 

In het arrest van het Hof van Justitie van 22 november 2012, M. M. tegen Minister for Justice, Equality 

and Law Reform, Ireland en Attorney General, C-277/11 verduidelijkt het Hof dat het hoorrecht van 

algemene toepassing is, ook als de nationale wetgeving er niet in voorziet: 

"81 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof de eerbiediging van 

de rechten van de verdediging een algemeen beginsel van het recht van de Unie vormt (zie met name 

arresten van 28 maart 2000, Krombach, C-7/98, Jurispr. blz. 1-1935, punt 42, en 18 december 2008, 

Sopropé, C-349/07, Jurispr. blz. 1-10369, punt 36). 

82 De onderhavige zaak betreft meer in het bijzonder het recht om in elke procedure te 

worden gehoord, dat integraal deel uitmaakt van genoemd grondrecht (zie in die zin met name arresten 

van 9 november 1983, Nederlandsche Banden-Industrie- Michelin/'Commissie, 322/81, Jurispr. blz. 

3461, punt 7, en 18 oktober 1989, Orkem/Commissie, 374/87, Jurispr. blz. 3283, punt 32). Dit recht is 

thans niet alleen neergelegd in de artikelen 47 en 48 van het Handvest, die de eerbiediging van de 

rechten van de verdediging garanderen alsmede het recht op een eerlijk proces in het kader van elke 

procedure in rechte, maar ook in artikel 41 ervan, dat het recht op behoorlijk bestuur waarborgt. 

83 Artikel 41, lid 2, bepaalt dat dit recht op behoorlijk bestuur met name het recht van 

eenieder omvat te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel 

wordt genomen, het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met 

inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en 

zakengeheim alsmede de plicht van de betrokken diensten om hun beslissingen met redenen te 

omkleden. 

84 Vaststaat dat deze bepaling van algemene toepassing is, zoals uit de bewoordingen ervan 

blijkt. 

85 Het Hof heeft dus steeds gewezen op het belang van het recht om te worden gehoord en 

op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie, waar het heeft geoordeeld dat dit recht 

van toepassing is in iedere procedure die tot een bezwarend besluit kan leiden (zie met name arresten 

van 23 oktober 1974, Transocean Marine Paint Association/Commissie, 17/74, Jurispr. blz. 1063, punt 

15; Krombach, reeds aangehaald, punt 42, en Sopropé, reeds aangehaald, punt 36). 

86 Volgens de rechtspraak van het Hof moet dit recht worden geëerbiedigd, ook al voorziet 

de toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit (zie arrest Sopropé, reeds 

aangehaald, punt 38). 

87 Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar 

behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve 

procedure en alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden (zie 

met name arresten van 9 juni 2005, Spanje/Commissie, C-287/02, Jurispr. blz. 1-5093, punt 37 en 

aldaar aangehaalde rechtspraak; Sopropé, reeds aangehaald, punt 37; van 1 oktober 2009, Foshan 

Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. 1-9147, punt 83, en 21 

december 2011, Frankrijk/People 's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, nog niet gepubliceerd in 

de Jurisprudentie, punten 64 en 65). 

88 Bedoeld recht impliceert tevens dat de administratie met de nodige aandacht kennis 

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

onpartijdig te onderzoeken en de beschikking toereikend te motiveren (zie arresten van 21 november 

1991, Technische Universiteit München, C-269/90, Jurispr. blz. 1-5469, punt 14, en Sopropé, reeds 

aangehaald, punt 50). De verplichting om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te 

motiveren zodat betrokkene in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het 

uitvloeisel van het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging." 
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De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van de Richtlijn 2004/38/EG. 

Omdat de bestreden beslissing de uitvoering van Unierecht betreft, is het hoorrecht, vervat in artikel 41 

van het Handvest, in casu van toepassing. 

Het Hof van Justitie oordeelt in paragraaf 87 van bovenstaand arrest dat het hoorrecht waarborgt dat 

eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het 

kader van een administratieve procedure en alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen 

aanmerkelijk kan beïnvloeden. 

Het Hof heeft in paragraaf 65 van het arrest van 21 december 2011, France/People's Mojahedin 

Organization of Iran, C27/09 P, geoordeeld dat het hoorrecht tot doel heeft dat de belanghebbende 

fouten kan laten verbeteren of nieuwe elementen kan laten gelden met betrekking tot een maatregel die 

zal genomen worden. 

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt het verband tussen het recht van eenieder om te 

worden gehoord en de andere rechten en plichten die voortvloeien uit het tweede lid van artikel 41 van 

het Handvest, namelijk het recht om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, en de plicht van 

de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden. Zo stelde het Hof dat het recht 

op inzage in de documenten een van die procedurele waarborgen is die ervoor moet zorgen dat het 

recht om te worden gehoord op een effectieve wijze kan worden uitgeoefend (HvJ 11 juli 2007, T-

170/06, Alrosa, ptn. 197 en 201). 

Het recht om te worden gehoord impliceert niet alleen dat de overheid met de nodige aandacht 

kennisneemt van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval 

zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken maar ook dat het besluit omstandig moet worden gemotiveerd 

(HvJ 21 november 1991, C-269/90, TU München, pt. 14 en HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, 

pt. 50). De verplichting om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te motiveren opdat de 

betrokkene in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het uitvloeisel van het 

beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging (HvJ 11 december 2014, C-249/13, 

Boudjlida, ptn. 38 en 59).  

In een arrest van het Gerecht van 20 september 2011 werd verduidelijkt dat de overheid (in casu betrof 

het een aanbestedende dienst), om ervoor te zorgen dat aan de voorwaarde van een doeltreffende 

voorziening is rechte is voldaan, aan haar motiveringsplicht moet voldoen door een toereikende 

motivering te verschaffen aan elke afgewezen inschrijver die daarom verzoekt, zodat deze laatste die 

voorziening kan inroepen onder zo goed mogelijke omstandigheden en de mogelijkheid heeft om met 

volledige kennis van zaken te beslissen of hij er baat bij heeft om zich tot de bevoegde rechter te 

wenden. De verplichting om een bestreden beslissing te motiveren, is een wezenlijk vormvereiste, dat 

namelijk is bedoeld om het recht van de door de handeling benadeelde persoon op een doeltreffende 

voorziening in rechte te waarborgen (HvJ 20 september 2011, T-461/08, Evropaiki Dynamiki, pt. 122). 

Aangezien de "doeltreffende voorziening in rechte", zoals eerder al is gebleken, in de eerste plaats moet 

worden gegarandeerd door de nationale rechters die, als eersten, het recht van de EU moeten vrijwaren 

en afdwingen, ligt het voor de hand dat de motiveringsplicht in deze bepaling zich niet beperkt tot de 

instellingen en organen van de Unie. Bevestiging van dit standpunt kan ook worden gevonden in het 

arrest Heylens (HvJ 15 oktober 1987, 222/86, Heylens, pt. 15). In dit arrest wordt overigens de link 

gemaakt tussen de motiveringsplicht en de rechten van verdediging: "Wanneer echter, zoals in casu, 

meer in het bijzonder de doeltreffende bescherming moet worden gewaarborgd van een fundamenteel 

recht dat het verdrag de werknemers van de gemeenschap toekent, moeten deze laatsten dit recht 

bovendien onder zo goed mogelijke omstandigheden kunnen verdedigen en moeten zij de mogelijkheid 

hebben om met volledige kennis van zaken te beslissen of zij er baat bij hebben om zich tot de rechter 

te wenden". 

Indien verzoekster, zoals vereist door artikel 41.2 van het Handvest, op de hoogte zou gebracht 

geweest zijn van het standpunt van het bestuur over het feit dat haar een bijlage 20 zou betekend 

worden, dan had verzoekster het nodige attest van de rijksdienst voor pensioenen kunnen voorleggen. 

Nu is zij hiervan nooit op de hoogte gebracht, en kon dus ook onmogelijk van haar verwacht worden dat 

zij dit zou voorleggen. 

Verwerende partij had in dit geval rekening kunnen houden met de bijkomende documenten van 

verzoekster. De kans is erg reëel dat verwerende partij in dit geval tot een andere beslissing was 

gekomen. 

Ten tweede verwijst verwerende partij in de bestreden beslissing naar de voorgelegde bewijzen van 

geldoverschrijvingen van haar zoon naar cliënte en het bewijs van betaling van de huur in Frankrijk door 

haar zoon. 

Verwerende partij stelt over de geldoverschrijvingen dat "de vraag zich opdringt in hoeverre het bewijs 

van het overmaken van geld eind 2010 en begin 2011 nog relevant is" omdat niet kan worden 

vastgesteld wanneer verzoekster het Schengen grondgebied is binnengekomen. 
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Opnieuw heeft verzoekster de bewijzen die verwerende partij had gevraagd, voorgelegd. Opnieuw stelt 

verwerende partij echter dat deze niet volstaan en dat bijkomende stukken nodig zijn. 

Ook op dit punt schendt verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel, het hoorrecht en het 

vertrouwensbeginsel, zoals hierboven uitgelegd. 

Over de betaling van de huur stelt verwerende partij dat 'de indruk wordt gewekt' dat verzoekster recent 

niet meer was aangewezen op de financiële/materiële ondersteuning van haar zoon en dat zij mogelijks 

een deel huur zelf betaalde. 

In toepassing van de zorgvuldigheidsplicht en het hoorrecht, had verwerende partij hierover uitsluitsel 

kunnen en moeten vragen aan verzoekster. 

Bovendien blijkt het administratief dossier dat verzoekster nog steeds bij haar zoon inwoont en dus nog 

altijd afhankelijk is van zijn materiële ondersteuning, op zijn minst wat betreft huur en onderdak. 

Ten derde verwijst de bestreden beslissing naar de voorgelegde arbeidsovereenkomst en de 

loonbrieven van verzoeksters zoon, alsook een verklaring van zijn werkgever dat verzoekster ten laste 

is. 

Het betreft loonbrieven van de periode november 2015 tot aan indiening van de bijkomende 

documenten begin juni 2016. 

Hierover maakt verwerende partij de onbegrijpelijke bedenking dat deze zouden aantonen dat 

verzoekster 'op een bepaald moment' ten laste van haar zoon was, maar dat dit niet als voldoende 

bewijs kan worden beschouwd. 

Verwerende partij merkt zelf op dat verzoekster op hetzelfde adres dan haar zoon is gedomicilieerd, 

maar voegt eraan toe dat dit op zich niet betekent dat ze ten laste is. 

Ook vermeldt verwerende partij dat een attest werd voorgelegd waaruit blijkt dat wordt onderzocht door 

de fiscus of verzoekster ten laste is van haar zoon, maar dat echter nergens uit het dossier blijkt of er al 

een beslissing is genomen. 

Het betreft een aanvraag tot belastingvermindering omdat verzoekster ten laste is van haar zoon. Dit 

werd, samen met andere documenten, voorgelegd als bewijs dat ze ten laste is. 

De motivering van verwerende partij laat verzoekster absoluut niet toe waarom het geheel van 

voorgelegde documenten niet zou volstaan. Het betreft een kennelijk onredelijke beslissing. 

Ten vierde stelt verwerende partij dat de voorgelegde verklaringen op eer als bewijs dat verzoekster niet 

beschikt over eigendom en dat zij niet is aangesloten bij de sociale zekerheid in Guinée, niet volstaan 

omdat zij geen uitsluitsel bieden over hoe verzoekster in haar bestaansmiddelen voorzag. 

Opnieuw heeft verzoekster voldaan aan de vraag van verwerende partij, nl. het bewijs voorgelegd van 

onvermogen uit Guinée. Verwerende partij heeft niet gevraagd om aan te tonen op welke manier 

verzoekster op de verschillende momenten in haar leven, in Guinée, in Frankrijk en België in haar 

onderhoud voorzag. Wél heeft verwerende partij gevraagd om een bewijs van onvermorgen uit Guinée 

voor te leggen en het bewijs dat zij ten laste is van haar zoon. Dit heeft verzoekster voorgelegd. 

Gezien de bewoording van artikel 40bis, §2, 4° Vw. en de gevraagde documenten in de bijlage 19ter, 

kon verzoekster er terecht vanuit gaan dat zij de nodige documenten had voorgelegd. 

In het geheel volstaat de motivering van de bestreden beslissing niet. Zij is op bovenstaande punten 

ontoereikend en zelfs onbegrijpelijk. Verzoekster kan immers niet afleiden waarom zij niet voldoende 

heeft aangetoond dat zij ten laste is van haar zoon. 

De motivering van de bestreden beslissing kan dan ook geenszins afdoend genoemd worden, en houdt 

een schending in van de motiveringsplicht waaraan de verwerende partij als administratief bestuur aan 

onderworpen is. De opgegeven motieven kunnen de bestreden beslissing niet schragen. 

De bestreden beslissing antwoordt ook niet op de argumentatie van verzoeksters raadsman, die uitleg 

gaf bij de voorgelegde documenten en aantoonde waarom zij - mede gezien de leeftijd van verzoekster - 

aantonen dat zij ten laste is van haar zoon. (stuk 2) 

Verzoekster heeft de gevraagde documenten voorgelegd en kon er dus op vertrouwen dat verwerende 

partij haar aanvraag zou goedkeuren. 

Indien verwerende partij dit nodig achtte, had zij op bovenstaande punten verduidelijking en bijkomende 

stukken kunnen en moeten vragen aan verzoekster in het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

hoorrecht. 

Zelfs de conclusie van verwerende partij "Gezien betrokkene niet heeft aangetoond dat ze voorafgaand 

aan de huidige aanvraag gezinshereniging, tijdens het verblijf in Frankrijk, feitelijk ten laste was van de 

referentiepersoon en ze niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn, blijkt uit het 

geheel van de beschikbare gegevens niet afdoende dat er reeds van in het land van herkomst of origine 

(en tot op heden) een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en de referentiepersoon. " is 

onduidelijk. 

Ook hieruit kan verzoekster niet begrijpen op welke manier zij had moeten aantonen dat ze ten laste is 

van haar zoon en voor welke periode zij dit bewijs zou hebben moeten leveren.  

De houding van verwerende partij is onredelijk. 
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De bestreden beslissing schendt alle bovenvermelde wettelijke bepalingen en beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

Het verzoek tot nietigverklaring dient dan ook ontvankelijk en gegrond verklaard te worden.” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt hieromtrent het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een eerste en enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; 

- artikel 40bis van de Vreemdelingenwet; 

- de motiveringsplicht; 

- het vertrouwensbeginsel; 

- de zorgvuldigheidsplicht; 

- het redelijkheidsbeginsel; 

- het hoorrecht als algemeen rechtsbeginsel; 

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

bestuurshandelingen. 

Verzoekende partij houdt een schending voor van voormelde bepalingen daar verzoekende partij van 

mening is dat zij voldoende heeft aangetoond dat zij ten laste is van haar zoon en daar de gemachtigde 

van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie geen enkele moeite doet om de ontbrekende 

documenten te bemachtigen. 

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991, die de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat bij lezing van het inleidend 

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in 

slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis 

te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en aldus 

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat de bestreden beslissing uitdrukkelijk 

melding maakt van de volgende motieven: 

“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. De 

referentiepersoon doet een beroep op artikel 21 VWEU en richtlijn 2004/38/EG of het recht op vrij 

verkeer van personen binnen de Europese Unie en heeft hiervoor de nodige bewijstukken voorgelegd 

zoals een verblijfsvergunning in Frankrijk voor zowel betrokkene als voor de referentiepersoon. Hieruit 

blijkt dat betrokkenen tussen januari 2015 en februari 2016 op hetzelfde adres hebben gewoond in 

Frankrijk, Rue de la République 28, Marpent. Daarnaast legt betrokkene als bewijs van ten laste zijn 

volgende documenten voor : 

- attest van het OCMW Dilbeek dd. van zowel betrokkene als de referentiepersoon waaruit blijkt dat 

betrokkene tot op datum van het attest geen financiële steun aanvroeg. Wat betreft betrokkene is een 

dergelijk attest echter niet dienstig om te kunnen uitsluiten of zij al dan niet sociale bijstand geniet. Een 

persoon die ouder is dan 65 jaar en onvoldoende in haar bestaansmiddelen kan voorzien, zal zich 

immers moeten wenden tot de rijksdienst voor pensioenen om inkomensgarantie voor ouderen aan te 

vragen. 

- bewijzen van geldoverschrijvingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene weliswaar voor 

december 2010 en januari-februari-maart 2011, alsook het bewijs van de betaling van de huur in 

Frankrijk door de referentiepersoon voor de periode juni 2015-januari 2016, uit de Franse 

verblijfsvergunning van betrokkene blijkt dat zij die pas in november 2015 heeft ontvangen. De vraag die 

zich opdringt is bijgevolg in hoeverre het bewijs van het overmaken van geld eind 2010 en begin 2011 

nog relevant is. Bij gebrek aan een scan van het volledige paspoort (of toch van alle bladzijden waar 

inreisstempels en visa op staan), die betrokkene zelf heeft aangebracht haar advocate, kan niet worden 

vastgesteld wanneer betrokkene Schengen is binnengereisd. Het betalen van de huur in Frankrijk door 

de referentiepersoon biedt daar onvoldoende uitsluitsel over. Gezien het huurcontract ontbreekt en 

gezien het karige bedrag dat werd betaald, kan niet worden uitgesloten dat betrokkene op haar beurt 

ook een deel huur betaalde. Bij gebrek aan meer recente bewijsstukken dat betrokkene tijdens het 
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verblijf in Frankrijk nog steeds ten laste was, wordt de indruk gewekt dat mevrouw niet meer was 

aangewezen op de financiële/materiële ondersteuning van de referentiepersoon (zie daartoe ook de 

motivering hieronder) 

-een arbeidsovereenkomst + loonbrieven van de referentiepersoon bij Delhaize met een verklaring dat 

betrokkene ten laste is van de referentiepersoon. De verklaring van de werkgever, alsook de loonfiches 

waaruit blijkt dat betrokkene op een bepaald moment als ten laste' van de referentiepersoon wordt 

beschouwd, kan niet als voldoende bewijs 'ten laste' worden beschouwd. Uit de gegevens van het 

rijksregister blijkt dat betrokkenen op hetzelfde adres gedomicilieerd staan. Echter, louter het gegeven 

dat betrokkene op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot 

gevolg dat zij ook ten laste is van de referentiepersoon. Immers de voorwaarde van het ten laste zijn 

dient op een actieve wijze te worden aangetoond en valt niet impliciet afte leiden uit het feit dat men 

onder hetzelfde dak woont. (arrest RvV nr.145.912 dd. 21.05.2015). Er steekt in het administratief 

dossier ook document van financiën waaruit blijkt dat wordt onderzocht in hoeverre betrokkene de 

geclaimde personen ten laste, voor de fiscus als ten laste kunnen worden beschouwd. Nergens uit het 

dossier blijkt echter dat daar enige beslissing in is genomen. 

-als bewijs van onvermogen legt betrokkene een verklaring op eer voor dd. 10.06.2016 waaruit blijkt dat 

betrokkene niet beschikt over eigendom in Guinee, alsook een bewijs dd. 03.05.2016 dat zij niet is 

aangesloten bij de nationale zekerheid van Guinee. Echter, beide documenten geven geen uitsluitsel 

over hoe betrokkene in haar bestaansmiddelen voorzag. Noch voor de periode dat zij nog in Guinée 

verbleef, noch over de periode dat zij reeds in Frankrijk verbleef. De voorgelegde attesten zijn dan ook 

onvoldoende ter staving van onvermogen van betrokkene. Gezien betrokkene niet heet aangetoond dat 

ze voorafgaand aan de huidige aanvraag gezinshereniging, tijdens het verblijf in Frankrijk, feitelijk ten 

laste was van de referentiepersoon en ze niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn, 

blijkt uit het geheel van de beschikbare gegevens niet afdoende dat er reeds van in het land van 

herkomst of origine (en tot op heden) een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en de 

referentiepersoon. Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40 bis 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 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.” 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke redenen de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie na grondig onderzoek van de verzoekende partij haar concrete 

situatie, heeft besloten tot de weigering van het verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

De verzoekende partij diende op 05.04.2016 een aanvraag in tot gezinshereniging, in toepassing van 

artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet, in haar hoedanigheid als bloedverwant in 

opgaande lijn. 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“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;” 

Verwerende partij laat gelden dat de uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie de door verzoekende partij voorgelegde 

documenten op gedegen wijze heeft beoordeeld, waarna hij evenwel geheel terecht heeft besloten dat 

uit het geheel van beschikbare gegevens niet afdoende blijkt dat er reeds in het land van herkomst een 

afhankelijkheidsrelatie bestond tussen de verzoekende partij en de referentiepersoon. 

De verzoekende partij doet met haar kritiek als zou redelijkerwijs kunnen worden aangenomen dat zij 

financieel ten laste is van de referentiepersoon, geen afbreuk aan de gedegen motivering van de 

bestreden beslissing. 

Ter zake wijst verweerder op de ruime appreciatiebevoegdheid die aan de gemachtigde van de 

Staatssecretaris toekomt bij de invulling van het begrip ‘ten laste’. 

De verweerder laat ter zake gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris bij de beoordeling van 

de vraag of voldaan is aan de in de voornoemde bepaling gestelde vereiste van het ten laste zijn, over 

een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt. 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 
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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 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).” 

De vraag of een vreemdeling ten laste is van een in België verblijvend familielid dient door het bestuur 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). 

Gezien verzoekende partij niet heeft aangetoond dat ze voorafgaand aan huidige aanvraag 

gezinshereniging, tijdens haar verblijf in Frankrijk, feitelijk ten laste was van de referentiepersoon en ze 

niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn, blijkt uit het geheel van de beschikbare 

gegevens niet afdoende dat er reeds van in het land van herkomst of origine een afhankelijkheidsrelatie 

bestond tussen betrokkene en de referentiepersoon. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris heeft dan ook geheel terecht, gelet op de omstandigheden die 

het dossier van verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, een beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten heeft genomen. 

Zie ook: 

“Bij gebreke aan een wettelijke bewijsregeling inzake het bewijs van “ten laste “ zijn, is het bewijs van 

het vervuld zijn van de voorwaarden tot vestiging vrij en rust de bewijslast daartoe op de aanvrager. 

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

oordeelt of 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, varklaringen e.d.m. die het bestuur 

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

bevoegdheid houdt de Raad het hiervoor omschreven wettigheidstoezicht” (R.v.V. nr. 20.907 van 19 

december 2008) 

“Het loutere feit dat haar Belgische moeder afdoende bestaansmiddelen zou hebben, maakt niet dat aan 

de voorwaarde van het “ten laste” zijn is voldaan. Immers moet de verzoekende partij ook aantonen dat 

zij ten laste is van haar Belgische moeder, hetgeen zij in casu niet heeft gedaan.” (R.v.V. nr. 125.589 

dd. 13.06.2014). 

In zoverre verzoekende partij aanvoert dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie het attest van de rijksdienst voor pensioenen zelf kon opvragen en uitsluitsel had moeten 

vragen aan verzoekende partij met betrekking tot het betalen van de huur in Frankrijk door 

referentiepersoon, laat verweerder gelden dat deze kritiek weinig ernstig is. 

De verzoekende partij heeft afdoende de kans gekregen om haar dossier te actualiseren voorafgaand 

aan de bestreden beslissing en aan te tonen dat er reeds in het land van herkomst of origine een 

afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en de referentiepersoon. Op basis van de 

voorgelegde stukken bleek dit niet het geval. 

Verweerder benadrukt dat het uiteraard aan de verzoekende partij zelf toekomt om de nodige 

zorgvuldigheid aan de dag te leggen in het kader van een aanvraag tot gezinshereniging in toepassing 

van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet. 

Geenszins dient de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, wanneer deze vaststelt 

dat uit het geheel van de beschikbare gegevens niet afdoende blijkt dat er reeds in het land van 

herkomst of origine een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen verzoekende partij en de 
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referentiepersoon, verzoekende partij erop te wijzen dat hij voornemens is een negatieve beslissing te 

nemen, en verzoekende partij de mogelijkheid geven om bijkomende stukken voor te leggen. 

Zie in die zin: 

“de bewijslast inzake het ten laste zijn van de Belgische echtgenoot ligt bij verzoekster. Verzoekster 

behoort te weten dat zij in dit verband stukken of informatie moet overmaken die verwerende partij moet 

toelaten met kennis van zaken te beoordelen of de Belgische echtgenoot beschikt over voldoende 

bestaansmiddelen om verzoekster te zijnen laste te nemen.” (R.v.V. nr. 123.463 dd. 30.04.2014) (eigen 

onderlijning) 

En ook: 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt niet in dat een bestuur slechts een beslissing mag nemen nadat het 

aan een vreemdeling die verzocht om tot een verblijf gemachtigd te worden kenbaar heeft gemaakt dat 

een weigeringsbeslissing overwogen wordt en hem de kans gegeven werd nieuwe overtuigingsstukken 

te laten opstellen en neerleggen.” (R.v.V. nr. 55.587 dd. 04.02.2011) 

Verzoekende partij kan niet dienstig anders pogen voor te houden. 

Verzoekende partij voert verder nog een schending van het hoorrecht aan. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft meermaals gesteld dat artikel 41 van het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie niet is gericht tot de lidstaten maar uitsluitend tot de instellingen, 

organen en instanties van de Unie. De aanvrager van een verblijfstitel kan er bijgevolg geen recht aan 

ontlenen om in elke procedure betreffende zijn aanvraag te worden gehoord (HvJ 11 december 2014, 

Boudjlida, C-249/13; HvJ 5 november 2014, Mukaburega, C-166/13; HvJ 17 juli 2014, Ys e.a., C-141/12 

en C-372/12). 

Dit standpunt werd uitdrukkelijk bevestigd door de Raad van State in haar arrest nr. 233.719 dd. 

03.02.2016. 

Verweerder benadrukt dat het recht te worden gehoord, dat als onderdeel van de rechten van 

verdediging verankerd is als algemeen beginsel van het Unierecht, niet betekent dat de overheid op 

eigen initiatief een onderhoud moet organiseren of de vreemdeling moet uitnodigen om zijn standpunt 

kenbaar te maken. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalt ter zake: 

“Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden (zie met name 

arresten van 9 juni 2005, Spanje/Commissie, C‑ 287/02, Jurispr. blz. I‑ 5093, punt 37 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak; Sopropé, reeds aangehaald, punt 37; van 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C‑ 141/08 P, Jurispr. blz. I‑ 9147, punt 83, en 21 december 

2011, Frankrijk/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑ 27/09 P, nog niet gepubliceerd in de 

Jurisprudentie, punten 64 en 65).” (HvJ, 22 november 2012, M., C-277/11, punt 87) 

Noch de Richtlijn 2008/115 van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in 

de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied 

verblijven, noch de nationale bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn hebben de voorwaarden 

bepaald waarin een vreemdeling moet worden gehoord voordat jegens hem een terugkeerbesluit wordt 

genomen. Evenmin zijn de gevolgen van de schending van die rechten door het Unierecht vastgesteld. 

In dit geval zijn deze voorwaarden en deze gevolgen een aangelegenheid van het nationale recht, mits 

de in dat verband vastgestelde maatregelen dezelfde draagwijdte hebben als die voor particulieren in 

vergelijkbare nationaalrechtelijke situaties (gelijkwaardigheidsbeginsel) en de uitoefening van de door de 

rechtsorde van de Unie verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk wordt gemaakt 

(effectiviteitsbeginsel). (zie in die zin: HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punt 35) 

Het staat de lidstaten vrij om de uitoefening van het recht om te worden gehoord van personen die 

onder het toepassingsgebied vallen van de richtlijn 2008/85/EG op dezelfde wijze te laten plaatsvinden 

als in interne situaties, zolang de wijze van uitoefening ervan geen afbreuk doet aan het nuttig effect van 

die richtlijn. (zie in die zin: HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., C-383/13, punt 36) 

Verwerende partij wijst op de doelstelling van de richtlijn 2008/115/EG, die erin bestaat om in het kader 

van een gedegen migratiebeleid een doeltreffend terugkeerbeleid te kunnen voeren, waarbij duidelijke, 

transparante en billijke regels worden vastgesteld (punt 4 van de considerans van de voornoemde 

richtlijn). 

De verwijdering van elke illegaal verblijvende onderdaan van een derde land is bovendien een prioriteit 

voor de lidstaten, overeenkomstig het stelsel van richtlijn 2008/115 (HvJ, 6 december 2011, 

Achughbabian, C‑ 329/11, punt 38; HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punt 43). 

De rechten van verdediging zijn op het administratiefrechtelijke vlak alleen toepasselijk in tuchtzaken, en 

derhalve niet van toepassing zijn op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van 

de wet van 15 december 1980, zodat verzoekster de schending ervan dan ook niet dienstig kan 
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inroepen (RvS 16 februari 2006, nr. 155.170). Derhalve is ook de hoorplicht, als bestreden beslissing 

niet van toepassing op beslissingen genomen in het raam van de wet van 15 december 1980 (R.v.St., 

nr. 117.575 van 26 maart 2003). 

Bovendien is het kader van het hoorrecht, als beginsel van behoorlijk bestuur, is het enkel vereist dat 

verzoekende partij nuttig voor haar belangen kan opkomen. (RvV 16 november 2010 nr. 51 124) Het 

volstaat dat de betrokkene de gelegenheid krijgt zijn standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten, 

hetgeen ook schriftelijk kan gebeuren (R.v.St, nr. 167.853, 15 februari 2007). (RvV, 29 juli 2008 nr. 

14.567) 

In casu heeft verzoekende partij een verblijfsaanvraag ingediend, en had zij hierbij de mogelijkheid om 

alle volgens haar nuttige inlichtingen te verschaffen en de volgens haar nuttige opmerkingen kenbaar te 

maken. 

Verweerder meent dan ook dat verzoekende partij derhalve de mogelijkheid heeft gehad om naar 

behoren en daadwerkelijk haar standpunt kenbaar te maken, vooraleer de oorspronkelijk bestreden 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

Verweerder herhaalt dat het uiteraard niet is omdat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, na onderzoek van de voorgelegde stukken, meent dat verzoekende partij niet heeft 

aangetoond dat voldaan is aan alle voorwaarden van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, dat deze 

eerst verzoekende partij zou moeten inlichten nopens het voornemen om een negatieve beslissing te 

nemen. 

Zulks wordt ook expliciet bevestigd door het Hof van Justitie: 

“Vervolgens heeft het Hof in punt 60 van het arrest Mukarubega (EU:C:2014:2336) geoordeeld dat de 

vaststelling van een terugkeerbesluit nauw samenhangt met de vaststelling dat het verblijf illegaal is, 

zodat het recht om te worden gehoord dus niet aldus kan worden uitgelegd dat de bevoegde nationale 

autoriteit die voornemens is om tegen een illegaal verblijvende derdelander tegelijkertijd een besluit 

houdende vaststelling dat het verblijf illegaal is en een terugkeerbesluit vast te stellen, de betrokkene 

noodzakelijkerwijze zou moeten horen om hem in staat te stellen specifiek over laatstgenoemd besluit 

zijn standpunt kenbaar te maken, aangezien hij naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar 

heeft kunnen maken over de onrechtmatigheid van zijn verblijf en over de redenen die overeenkomstig 

het nationale recht kunnen rechtvaardigen dat die instantie afziet van de vaststelling van een 

terugkeerbesluit.” (HvJ, 11 december 2014, C-249/13, Khaled Boudjlida, punt 54) 

Verzoekende partij haar betoog faalt dan ook in rechte. 

Verweerder verwijst tevens naar volgende rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

waarin het voormelde bevestigd wordt: 

“Bijkomend moet worden aangestipt dat mocht uit de aanhef van het tweede middel moeten worden 

afgeleid dat verzoekster niet alleen het hoorrecht geschonden acht in toepassing van artikel 41 van het 

Handvest, maar eveneens het hoorrecht als algemeen nationaal beginsel van behoorlijk bestuur, stelt 

de Raad vast dat verzoekster de mogelijkheid heeft gehad naar aanleiding van de aanvraag van de 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie naar behoren en daadwerkelijk haar 

standpunt kenbaar te maken in het kader van de administratieve procedure. Ze werd in de mogelijkheid 

gesteld om het duurzaam en stabiel karakter van haar relatie aan te tonen. Het behoort tot de 

zorgvuldigheidsplicht van verzoekster om alle relevante informatie over haar relatie met haar Belgische 

partner aan verweerder over te maken. Verzoekster heeft hiervan gebruik gemaakt en verweerder heeft 

eveneens de door haar voorgelegde elementen in zijn motivering betrokken. 

Ten overvloede kan uit de rechtspraak van het HvJ worden afgeleid dat het hoorrecht evenmin 

impliceert dat de bevoegde nationale autoriteit de verplichting zou hebben om de betrokkene, nadat 

deze reeds de mogelijkheid heeft gehad alle relevante informatie op dienstige wijze aan verweerder 

over te maken, voorafgaand aan het bezwarend besluit, in kennis te stellen van het voornemen om de 

aanvraag af te wijzen en van de motieven waarop hij het besluit wil baseren (zie naar analogie HvJ 22 

november 2012, C-277/11, M. t. Ierland dictum en conclusie advocaat-generaal Wathelet van 25 juni 

2014 in de zaak C-249/13 Boudjlida t. Préfet des Pyrénées- Atlantiques, §§’n79 en 82).” (R.v.V. nr. 134 

898 van 11 december 2014) 

Verzoekende partij was wel degelijk in de mogelijkheid om alle info die zij nuttig achtte, voor te leggen 

bij de aanvraag of binnen de drie maanden. Zij kan geenszins dienstig voorhouden dat de gemachtigde 

van de staatssecretaris haar had moeten inlichten nopens het voornemen een weigeringsbeslissing te 

nemen. 

Dat verzoekende partij zulks niet gedaan heeft, kan enkel aan haarzelf worden verweten. 

Verzoekende partij begrijpt vervolgens de motieven van de gemachtigde van de Staatssecretaris niet, 

waar hij terecht geoordeeld heeft dat de arbeidsovereenkomst en de loonbrieven van de 

referentiepersoon bij Delhaize met een verklaring van eer niet als voldoende bewijs van ‘ten laste’ 

kunnen worden beschouwd. 
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De gemachtigde van de Staatssecretaris heeft dienomtrent terecht het volgende gemotiveerd: 

“-een arbeidsovereenkomst + loonbrieven van de referentiepersoon bij Delhaize met een verklaring dat 

betrokkene ten laste is van de referentiepersoon. De verklaring van de werkgever, alsook de loonfiches 

waaruit blijkt dat betrokkene op een bepaald moment als ‘ten laste’ van de referentiepersoon wordt 

beschouwd, kan niet als voldoende bewijs 'ten laste’ worden beschouwd. Uit de gegevens van het 

rijksregister blijkt dat betrokkenen op hetzelfde adres gedomicilieerd staan. Echter, louter het gegeven 

dat betrokkene op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot 

gevolg dat zij ook ten laste is van de referentiepersoon. Immers de voorwaarde van het ten laste zijn 

dient op een actieve wijze te worden aangetoond en valt niet impliciet afte leiden uit het feit dat men 

onder hetzelfde dak woont. (arrest RvV nr.145.912 dd. 21.05.2015). Er steekt in het administratief 

dossier ook document van financiën waaruit blijkt dat wordt onderzocht in hoeverre betrokkene de 

geclaimde personen ten laste, voor de fiscus als ten laste kunnen worden beschouwd. Nergens uit het 

dossier blijkt echter dat daar enige beslissing in is genomen.” 

De verzoekende partij kan geenszins voorhouden dat bovenstaande motivering verzoekster niet zou 

toelaten te begrijpen waarom het geheel van de voorgelegde documenten niet zou volstaan als bewijs 

van het ten laste zijn. 

Het gegeven dat verzoekende partij het niet eens is met de motieven van de bestreden beslissing, kan 

geen afbreuk doen aan de motieven van de bestreden beslissing. 

Waar verzoekende partij tot slot beweert dat ze bewijs heeft voorgelegd van onvermogen in Guinée, 

daar ze als bewijs van onvermogen een verklaring op eer dd. 10.06.2016 en bewijs dd. 03.05.2016 heeft 

voorgelegd waaruit blijkt dat ze niet over eigendom beschikt in Guinée en niet aangesloten is bij de 

nationale zekerheid te Guinée, laat verweerder dat deze kritiek weinig ernstig is. 

Evenwel is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging om te oordelen dat beide documenten geen uitsluitsel 

geven hoe verzoekster haar bestaansmiddelen voorzag, noch voor de periode dat zij in Guinée verbleef, 

noch over de periode dat zij reeds in Frankrijk verbleef. 

De voorgelegde attesten zijn dan ook onvoldoende ter staving van het onvermogen van verzoekende 

partij. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende besloten te worden tot de weigering van het 

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

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 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. De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend 

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

verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 40bis van de vreemdelingenwet 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 van een burger van de Unie, omdat uit het geheel van de 

beschikbare gegevens niet afdoende blijkt dat er reeds van in het land van herkomst en tot op heden 

een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen de verzoekende partij en de referentiepersoon. 

 

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).  
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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, 

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 dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Zij bekritiseert de bestreden 

beslissing inhoudelijk en voert aldus de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het 

middel vanuit dat oogpunt zal worden onderzocht. Nazicht van de materiële motivering vergt in casu 

nazicht van artikel 40bis, meer bepaald §2, eerste lid, 4° van de 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 (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet luidde ten tijde van het nemen van de 

bestreden beslissing als volgt: 

 

“Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

1° (...); 

2° (...); 

3° (...); 

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. 

(...)” 

 

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet luidde ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing als 

volgt: 

 

“§ 1. 

De familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van een Belg die zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend 

overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie, zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als de familieleden van een burger van de 

Unie. 

§ 2. 

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die niet 

zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend krachtens het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie : 

1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 

2° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, mits het de vader en moeder van een 

minderjarige Belg betreft die hun identiteit bewijzen door middel van een geldig identiteitsdocument en 

zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen. 

(...)” 

 

Een samenlezing van artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet en artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet leert dat de verzoekende partij dient aan te tonen ten laste te zijn van de 

referentiepersoon, namelijk haar Belgische meerderjarige zoon. De vraag of een vreemdeling ten laste 

is van een in België verblijvend familielid dient in concreto te worden onderzocht, waarbij dient 

nagegaan te worden of er sprake is van ‘een situatie van reële afhankelijkheid’ van een familielid (cfr. 

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

 

Het is niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris in het raam van een 

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een Belg, waarbij artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° 

van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk als voorwaarde bepaalt dat men ten laste moet zijn van de burger 

van de Unie die men begeleidt of vervoegt, het bewijs eist van de ascendent dat hij in het verleden ten 

laste was van de referentiepersoon. Dit wordt door de verzoekende partij niet betwist. Evenmin wordt 

betwist dat de verzoekende partij bloedverwant in opgaande lijn is van de referentiepersoon. 
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Op 5 april 2016 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie in functie van haar meerderjarige Belgische zoon. Het aanvraagformulier 

‘Bijlage 19ter’, haar afgegeven door de gemeente, vermeldt dat de verzoekende partij verzocht werd 

binnen de drie maanden de volgende documenten over te leggen: “bewijzen van verblijf en duur in het 

buitenland om recht op vrij verkeer te bewijzen, bestaansmiddelen van de Belg, bewijs (attest) niet ten 

laste vh OCMW, ziektekostenverzekering voor allebei, bewijs van onvermogen uit Guinea, 

stortingsbewijzen van zoon tov moeder uit het verleden”.  

 

Weliswaar merkt de verzoekende partij terecht op dat haar door de verwerende partij uitdrukkelijk om 

een attest van het OCMW werd gevraagd terwijl de verwerende partij ten slotte oordeelt dat dit 

gevraagde stuk niet dienstig is nu een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen is vereist gelet op het 

feit dat de verzoekende partij ouder is dan 65 jaar, doch dit motief bestaat naast de overige motieven 

van de bestreden beslissing, namelijk dat uit de overige voorgelegde stukken niet blijkt dat de 

verzoekende partij heeft aangetoond dat ze voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging tijdens haar 

verblijf in Frankrijk ten laste was van de referentiepersoon en dat zij onvermogend was in het land van 

herkomst. Uit het geen volgt blijkt dat de verzoekende partij met haar betoog geen afbreuk doet aan de 

overige determinerende motieven van de bestreden beslissing, zodat het onderdeel van haar betoog 

waarin zij voorhoudt dat – indien de verwerende partij haar om het stuk van de Rijksdienst voor 

Pensioenen had gevraagd en haar gehoord overeenkomstig artikel 41 van het Handvest – zij het nodige 

stuk had kunnen voorleggen, in zijn geheel niet dienstig is. Ten overvloede merkt de Raad op dat de 

verzoekende partij niet aantoont dat de uitkomst van de bestreden beslissing anders zou zijn geweest 

indien zij zou zijn gehoord, los van het feit dat terechte kritiek op een der determinerende motieven van 

een beslissing niet tot de nietigverklaring ervan kan leiden.  

 

Waar de verzoekende partij de verwerende partij verwijt met betrekking tot de bewijzen van 

overschrijvingen van de referentiepersoon aan de verzoekende partij te stellen dat deze stukken niet 

volstaan, terwijl zij er expliciet naar had gevraagd teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor 

gezinshereniging, merkt de Raad op dat het voorleggen van stukken die voldoen aan de omschrijving in 

de bijlage 19ter – in casu “stortingsbewijzen van zoon tov moeder uit het verleden” – op zich nog niet 

betekent dat de voorgelegde stukken effectief het bewijs vormen van het voldoen aan een bepaalde 

wettelijke voorwaarde. Wanneer de aanvrager stukken tijdig overmaakt aan de gemeente, wordt de 

aanvraag in zijn geheel overgemaakt aan de verwerende partij, die deze stukken zal onderzoeken en 

zal nagaan of de aanvrager aantoont te voldoen aan de voorwaarden voor de gevraagde 

gezinshereniging. De verwerende partij kan het voldaan zijn aan de wettelijke voorwaarden tot 

gezinshereniging afleiden uit de voorgelegde relevante stukken waarvan de overlegging door de 

gemeente werd gevraagd. Zoals de verwerende partij in haar nota terecht opmerkt, beschikt de 

verwerende partij over een discretionaire bevoegdheid bij haar beoordeling, waarop de Raad slechts 

een marginaal toezicht kan uitoefenen. De verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat door het 

verzoek tot voorlegging van bepaalde stukken verwachtingen, laat staan zekerheden, worden geschept 

over de toekenning van het verblijfsrecht, of dat haar vertrouwen wordt geschaad. 

 

Diezelfde redenering dient te worden aangehouden met betrekking tot de voorgelegde verklaringen op 

eer met betrekking tot bewijs van het onvermogen in Guinee. Het is niet omdat de verzoekende partij 

stukken voorlegt aan de gemeente ter aanvulling van haar aanvraag en die volgens haar voldoen aan 

het gevraagde “bewijs van onvermogen uit Guinea” zoals omschreven in de bijlage 19ter, dat zij er 

terecht van mocht uitgaan dat deze stukken effectief het bewijs van dit onvermogen vormen, en wel om 

hogergenoemde reden. Zij kan allerminst ernstig voorhouden dat zij er op kon vertrouwen dat de 

verwerende partij haar aanvraag zou goedkeuren omdat zij de gevraagde documenten zou hebben 

voorgelegd. Het voorgelegde document betreft een verklaring op eer gedateerd op 10 juni 2016, waarin 

de verzoekende partij op haar erewoord verklaart dat zij geen onroerende goederen heeft in Guinée-

Conakry. Het motief van de bestreden beslissing waarin wordt gesteld dat dit document geen uitsluitsel 

geeft over hoe de verzoekende partij in haar bestaansmiddelen voorzag, zodat het onvoldoende is ter 

staving van haar onvermogen, is bijgevolg niet kennelijk onredelijk.  

 

Met betrekking tot het voorgelegde bewijs van de betaling van de huur door de referentiepersoon in 

Frankrijk voor de periode juni 2015-januari 2016 motiveert de verwerende partij op goede gronden dat 

“Bij gebrek aan een scan van het volledige paspoort (of toch van alle bladzijden waar inreisstempels en 

visa op staan), die betrokkene zelf heeft aangebracht via haar advocate, kan niet worden vastgesteld 

wanneer betrokkene Schengen is binnengereisd. Het betalen van de huur in Frankrijk door de 

referentiepersoon biedt daar onvoldoende uitsluitsel over. Gezien het huurcontract ontbreekt en gezien 
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het karige bedrag dat werd betaald, kan niet worden uitgesloten dat betrokkene op haar beurt ook een 

deel huur betaalde. Bij gebrek aan meer recente bewijsstukken dat betrokkene tijdens het verblijf in 

Frankrijk nog steeds ten laste was, wordt de indruk gewekt dat mevrouw niet meer was aangewezen op 

de financiële/materiële ondersteuning van de referentiepersoon (zie daartoe ook de motivering 

hieronder).” Uit het administratief dossier blijkt dat de referentiepersoon voor de periode juni 2015 tot en 

met januari 2016 telkens slechts een bedrag van 180 euro overmaakte met als mededeling “loyer et 

charges”. Gelet hierop is het motief van de bestreden beslissing niet kennelijk onredelijk. 

 

Waar de verzoekende partij voorhoudt dat het de verwerende partij toekwam haar bijkomende 

inlichtingen te vragen op dit punt, dient de Raad op te merken dat de bewijslast in het kader van een 

aanvraagprocedure in principe rust op de aanvrager, die alle nuttige inlichtingen dient over te maken die 

zijn zaak ondersteunen. Het is in de eerste plaats de aanvrager die voldoende zorgvuldigheid aan de 

dag dient te leggen en erop dient toe te zien dat hij alles overmaakt. In casu heeft de verzoekende partij 

voldoende de kans gekregen haar dossier te actualiseren voor het nemen van de bestreden beslissing 

en aan te tonen dat zij aan de voorwaarden voor gezinshereniging voldoet, meer bepaald aantonen dat 

er reeds in Frankrijk een afhankelijkheidsband bestond tussen haar en de referentiepersoon. Het is 

geenszins de taak van de beslissende overheid, in casu de verwerende partij, om erop te wijzen dat een 

negatieve beslissing zal worden genomen en de aanvrager alsnog de kans te bieden om bijkomende 

stukken voor te leggen. De verzoekende partij voert overigens niet aan dat zij belet werd stukken over te 

maken voor het nemen van de bestreden beslissing. Zij diende te weten dat zij alle stukken diende over 

te maken teneinde de verwerende partij toe te laten het dossier met kennis van zaken te beoordelen. 

Overigens geeft de verzoekende partij niet aan wat zij dan wel zou hebben overgelegd opdat de 

verwerende partij tot een andere beslissing zou zijn gekomen. Waar zij stelt dat zij nog steeds inwoont 

bij haar zoon en dus nog afhankelijk is, kan worden opgemerkt dat zij hiermee geenszins aantoont in 

Frankrijk ten laste te zijn geweest en louter op kosten van de referentiepersoon genoten heeft van 

huisvesting. De motieven van de bestreden beslissing worden niet weerlegt door middel van haar 

betoog.  

 

Verder bekritiseert de verzoekende partij de motivering betreffende de voorgelegde bewijzen van het ten 

laste zijn ten opzichte van de referentiepersoon. De verwerende partij stelt hieromtrent “een 

arbeidsovereenkomst + loonbrieven van de referentiepersoon bij Delhaize met een verklaring dat 

betrokkene ten laste is van de referentiepersoon. De verklaring van de werkgever, alsook de loonfiches 

waaruit blijkt dat betrokkene op een bepaald moment als ‘ten laste’ van de referentiepersoon wordt 

beschouwd, kan niet als voldoende bewijs ‘ten laste’ worden beschouwd. Uit de gegevens van het 

rijksregister blijkt dat betrokkenen op hetzelfde adres gedomicilieerd staan. Echter, louter het gegeven 

dat betrokkene op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot 

gevolg dat zij ook ten laste is van de referentiepersoon. Immers, de voorwaarde van het ten laste zijn 

dient op een actieve wijze te worden aangetoond en valt niet impliciet af te leiden uit het feit dat men 

onder hetzelfde dak woont. (arrest RvV nr. 145.912 dd. 21.05.2015). Er steekt in het administratief 

dossier ook document van financiën waaruit blijkt dat wordt onderzocht in hoeverre betrokkene de 

geclaimde personen ten laste, voor de fiscus als ten laste kunnen worden beschouwd. Nergens uit het 

dossier blijkt echter dat daar enige beslissing in is genomen.” Waar zij voorhoudt dat de verwerende 

partij lijkt te erkennen dat de verzoekende partij op een bepaald moment ten laste was van de 

referentiepersoon, berust dit op een verkeerde lezing van de bestreden beslissing. Immers bedoelt de 

verwerende partij ontegensprekelijk dat de voorgelegde documenten weliswaar melding maken van een 

‘ten laste’ zijn, doch dit wil niet zeggen dat de verzoekende partij ten laste is van de referentiepersoon in 

de zin van artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet. Dit blijkt des te meer uit de 

bewoordingen “als ten laste (...) wordt beschouwd”.  

 

Verder geeft de verwerende partij aan dat een domiciliëring op hetzelfde adres niet tot gevolg heeft dat 

de verzoekende partij ten laste van de referentiepersoon is, nu het ten laste zijn op actieve wijze dient te 

worden aangetoond en niet impliciet kan worden afgeleid uit het wonen onder hetzelfde dak. Dit wordt 

door de verzoekende partij niet weerlegd met haar betoog.  

 

Met betrekking tot het document van financiën waaruit blijkt dat wordt onderzocht in hoeverre de 

geclaimde persoon ten laste voor de fiscus effectief als zijnde ten laste kan worden beschouwd, geeft de 

verzoekende partij zelf toe in haar verzoekschrift dat er slechts sprake is van een aanvraag tot 

belastingvermindering, en weerlegt zij niet dat er nog geen beslissing inzake werd voorgelegd, zodat het 

stuk niet aantoont dat zij effectief ten laste is van de referentiepersoon. 
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Het feit dat aan de aanvraag een begeleidend schrijven van de advocaat van de verzoekende partij 

werd toegevoegd waarin deze “uitleg gaf bij de voorgelegde documenten en aantoonde waarom zij – 

mede gezien de leeftijd van verzoekster – aantonen dat zij ten laste is van haar zoon”, doet aan het 

voorgaande geen afbreuk. De verzoekende partij toont niet aan op welk stuk of welke redenering van de 

advocaat niet afdoende zou zijn geantwoord. 

 

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 

beslissingen te schragen. De schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van artikel 

40bis van de vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het hoorrecht en van artikel 41 

van het Handvest wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

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. 

 

Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 

93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 

179.021). Uit het voorgaande blijkt dat de verwerende partij allerminst gewekte verwachtingen zou 

dienen in te lossen. Een schending wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit onderdeel van het middel 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). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat de verzoekende partij geenszins 

aantoont dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel. 

 

In zoverre de verzoekende partij de hoorplicht zoals beschermd door artikel 41 van het Handvest 

geschonden acht, merkt de Raad op dat luidens vaste rechtspraak van het Hof een schending van de 

rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot 

nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer 

deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 

288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & 

Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 

P, punt 80).  

 

Hieruit volgt dat in casu niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake de aanvraag tot gezinshereniging, een 

schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen 

zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit leidt (HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39).  

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat verzoeker in casu specifieke omstandigheden had 
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kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek de beslissing van de verwerende partij omtrent de 

aanvraag voor een verblijf van meer dan drie maanden hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40; RvS 3 februari 2016, nr. 233.719; RvS 2 december 2015, nr. 

11.638 (c)).  

 

De Raad dient niet aan te tonen dat de aanvankelijk bestreden beslissing effectief anders zou zijn 

geweest indien de verzoekende partij was gehoord. Hij dient enkel na te gaan of de verzoekende partij 

aannemelijk kan maken dat zij, indien zij was gehoord, het bestuur informatie had kunnen verschaffen 

die de strekking van de op dat ogenblik nog te nemen beslissing had kunnen beïnvloeden (RvS 26 april 

2016, nr. 234.511). Zoals blijkt uit voorgaande bespreking van de verschillende onderdelen van het 

middel, is dit in casu echter niet het geval, zodat een schending van de hoorplicht of van artikel 41 van 

het Handvest niet aannemelijk wordt gemaakt. 

 

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, voor zover ontvankelijk, 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: 

 

Artikel 1 

 

De vordering 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 


