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 nr. 185 499 van 18 april 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 Turkse nationaliteit te zijn, op 21 december 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 17 november 2016 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 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 27 december 2016 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. VANNEUVILLE, die verschijnt voor de verzoekende partij, en 

van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, dient op 18 mei 2016 een aanvraag 

in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in haar hoedanigheid van 

ascendent van haar in België verblijvende Duitse zoon, die meerderjarig is.  

 

Op 17 november 2016, met kennisgeving op 21 november 2016, neemt de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 
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bevel om het grondgebied te verlaten in de vorm van een 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 verblijfs- kaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 18.05.2016 werd 

ingediend door: 

 

Naam: Y. (...)  

Voornaam: G. (...)  

Nationaliteit: Turkije  

Geboortedatum: (...).1945  

Geboorteplaats: Mazgirt 

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. 

 

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

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

partner als bedoeld onder l° of 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen 

(...)’ 

 

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. 

 

Volgende documenten worden voorgelegd: 

- arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dd. 02.09.2014 (Saint-Gobain Solutions Belgium NV) op 

naam van de referentiepersoon; bijhorende loonfiches voor de periode januari 2014 - juli 2016; attest 

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Vakantiegeld 2016 - Prestaties 2015 dd. 03.05.2016; 

arbeidsovereenkomst dd. 06.04.2009 (A. (...) NV) op naam van de echtgenote van de referentiepersoon 

- attest dd. 05.08.2016 op naam van de referentiepersoon waaruit blijkt dat de referentiepersoon tot 

op datum van het attest geen financiële steun ontving vanwege het OCMW te Hamont-Achel. Er werd 

echter geen attest voorgelegd op naam van betrokkene. 

- attest dd. 25.12.2013 waarin het dorpshoofd van Doludizgin verklaart dat betrokkene 

hulpbehoevend is en dat de kosten van haar levensonderhoud door haar kinderen worden verstrekt. 

Echter, deze verklaring wordt niet af- doende ondersteund door de overige voorgelegde stukken. 

- attest Gewestelijke Directie van het Kadaster dd. 27.11.2014 waaruit blijkt dat voor betrokkene geen 

onroerende goederen geregistreerd zijn. Dit attest is onvoldoende recent. 

- attesent Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Departement Pensioenen dd. 25.12.2013 waaruit blijkt 

dat zij een maandelijks weduwepensioen ontvangt; in december 2013 bedroeg deze 805,3 TL 

(omgerekend € 226,48). 

- print webpagina studyinturkey.com dd. 03.03.2015 in verband met de levenskosten in Turkije: uit dit 

document blijkt niet afdoende dat deze levenskosten - vergeleken met de inkomsten van betrokkene - te 

hoog zijn. 

- doktersattest Dr. Willy Pardon dd. 21.03.2014 waaruit zou moeten blijken dat betrokkene 

hulpbehoevend is en mantelzorg nodig heeft: echter, dit attest is onvoldoende recent. 

- geldstortingen naar betrokkene dd. 24.12.2012, 08.05.2013, 09.09.2013 en 26.11.2013: echter, 

louter deze vier stortingen zijn niet alleen te beperkt en te onregelmatig, ook blijkt uit de voorgelegde 

rekeninguittreksels niet afdoende dat deze financiële steun afkomstig was van de referentiepersoon. 

Immers, de rekening met rekening- nummer 001-4553098-91 staat op naam van 'H F Y. (...) – Y. (...), 

niet op naam van de referentiepersoon (Y.E. (...)) en zijn echtgenote (Y.K. (...)). 

- attest gezinssamenstelling dd. 05.08.2016 

- overlijdensakte dd. 11.10.2011 op naam van de echtgenoot van betrokkene 

 

Gezien betrokkene niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn, dat er onvoldoende 

werd aangetoond dat zij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine 
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financieel ten laste was van de referentiepersoon, en gelet dat er niet blijkt dat betrokkene niet ten laste 

valt van de Belgische staat 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. 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert 08.04.2014 tot op heden op het adres van de referentiepersoon 

gedomicilieerd is, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Immers, louter het gegeven dat 

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

gevolg dat zij ook ten laste was/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). Bovendien heeft deze situatie 

betrekking op de toestand in België, niet op deze in het land van herkomst. 

 

Het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden ingetrokken” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan 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), van “de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de materiële 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, manifeste appreciatiefout en  het redelijkheidsbeginsel”, 

van de artikelen 40bis en 62 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) en van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de 

wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM).  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Artikel 40bis, § 2, 4° Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

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

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 40bis, § 4 Vreemdelingenwet vult aan: 

"De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie zijn, hebben het recht de in artikel 40, § 4, 

eerste lid, 10 en 2°, bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich hem te voegen voor een periode 

van meer dan drie maanden voor zover zij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde vervullen. 

Indien het familieleden betreft die geen burger van de Unie zijn, moeten zij de in artikel 41, tweede lid, 

bedoelde voorwaarde vervullen. 

1. 

De toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien geen wettelijke definitie van het begrip "die te hunnen 

laste zijn" zoals vermeld in artikel 40bis, § 2, 4° Vreemdelingenwet. 

Ter bewijs dat verzoekster ten laste is van haar Duitse zoon werden o.a. de volgende documenten 

overgemaakt: 

- Kopie van mijn internationaal paspoort met nummer U 03409294 geldig tot 20.10.2021 met kopie 

van het visum type C geldig tot 17.04.2014.; 

- Kopie E+-kaart (verblijfskaart) in hoofde van mijn zijn de heer Y. (...) En kopie van zijn Duits 

internationaal paspoort geldig tot 17.12.2023; 

- Kopie van mijn aankomstverklaring d.d. 08.01.2014; 

- Kopie loonfiches van de heer Y.E. (...) van januari 2015 tot en met Juli 2016. Mijn zoon is werkzaam 

bij Saint-Gobain G.S. (...) Belg te Brussel;  

- Overlijdensakte van mijn echtgenoot, de heer H.Y. (...) op 11 oktober 2011; 

- Attest van onvermogen uit mijn land van herkomst d. d. 25.12.2013; 

- Attest uit mijn land van herkomst dat ik geen onroerend goed bezit in Turkije; 

- Attesten betreffende mijn pensioen uit Turkije; 

- Informatie betreffende de levenskost in Turkije; 

- Attest uitgaande van Dr. W.P. (...), riziv (...); 

- Bewijzen van onderhoudsuitkeringen uitgaande van mijn zoon voorafgaand aan mijn verblijf in 

België; 
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- Kopie arbeidsovereenkomst van mevrouw Y.K. (...), mijn schoondochter, de echtgenote van mijn 

zoon zijn de heer Y.E. (...); 

- Loonfiches in hoofde van mevrouw Y.K. (...) van januari 2015 tot juli 2016; 

- Attest samenstelling van gezin in hoofde van mijn zoon, de heer Y.E. (...). 

De Dienst Vreemdelingenzaken is van oordeel dat het medisch attest afgeleverd door Dr. W.P. (...) d.d. 

21.03.2014 en het attest van de Gewestelijke Directie van het Kadaster d.d. 27.11.2014 waaruit blijkt dat 

voor verzoekster geen onroerende goederen geregistreerd zijn onvoldoende recent zijn. Verzoekster 

verblijft echter reeds sinds 8 januari 2014 in België bij haar zoon die de Duitse nationaliteit heeft. Deze 

attesten werden derhalve na deze datum afgeleverd. Verzoekster heeft attesten bijgebracht waaruit 

haar inkomen blijkt waaruit blijkt dat zij absoluut geen voldoende inkomsten heeft voor o.a. een 

onroerend goed aan te kopen na datum waarop het attest van het Kadaster werd opgesteld. 

De Dienst Vreemdelingenzaken kan alsmede niet gevolgd worden dat uit de print webpagina 

studyinturkey.com d.d. 03.03.2015 in verband met de levenskosten in Turkije niet afdoende blijkt dat 

deze levenskosten - vergeleken met de inkomsten van betrokkene te zijn. Mevrouw heeft geen eigen 

onroerend goed in Turkije. Uit het document betreffende de levenskost blijkt zeer duidelijk de 

huurkosten in Turkije én de levenskosten zodoende zeer duidelijk is dat verzoekster met haar laag 

pensioen deze kosten samen niet kan dragen en daarom financiële bijstand nodig heeft van haar zoon 

in België. 

De Dienst Vreemdelingenzaken meent dat uit de voorgebrachte rekeninguittreksels niet doende blijkt 

dat deze financiële steun afkomstig is van de referentiepersoon, m.n. aar zoon met de Duitse 

nationaliteit omdat de rekening met rekening nummer 001- 91 op naam staat van 'H F Y.-Y. (...). 

Nu de Dienst Vreemdelingenzaken haalt terecht aan in de bestreden beslissing dat de naam van de 

referentiepersoon de heer Y.E. (...) is en zijn echtgenote mevrouw Y.K. (...). 

De afkorting 'H' en 'F' op de rekeninguittreksels zijnde de afkorting voor 'Herr' en 'Frau', dit zeggen in het 

Duits 'heer' en 'vrouw', heer en vrouw Y.Y. (...). De referentiepersoon heeft namelijk de Duitse 

nationaliteit en spreekt ook vloeiend Duits, in bijlage treft u attesten uitgaande van BNP Paribas Fortis 

waaruit duidelijk blijkt dat de desbetreffende rekening van waaruit geldoverschrijvingen werden gedaan 

aan verzoekster wel degelijk op naam staat van de referentiepersoon en diens echtgenote! 

Derhalve kan alsmede de Dienst Vreemdelingenzaken niet gevolgd worden in deze redenering. 

Van een overheid mag verwacht worden dat zij zorgvuldig het dossier bestudeert en rekening houdt met 

alle stuken in het dossier en alle stukken in het dossier wel degelijk in samenhang met elkaar leest. 

2. 

Overeenkomstig het arrest Reyes gewezen door het Hof van Justitie op 16 januari 2014 heeft 

verzoekster de nodige bewijzen overgemaakt dat zij ten laste is van haar zoon die de Duitse nationaliteit 

heeft door aan te tonen: 

- Dat zij slechts beschikt over een zeer beperkt pensioen in Turkije 

- En niet meer bij machte is om te werken en nog een ander inkomen te generen. Verzoekster is 

namelijk thans 71 jaar; 

- En tengevolge hiervan in het verleden reeds betalingen ontving van de onderhoudsbijdragen door 

haar Duitste zoon zodoende hij in haar levensonderhoud kon voorzien in het land van herkomst.  

Het arrest vermeldt als volgt: 

"(...) het bestaan van een situatie van reële afhankelijkheid moet worden aangetoond. 

21. Deze afhankelijkheid vloeit voort uiteen 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 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 ouder van een burger van de Unie, gezien zijn economische en sociale 

toestand zijn basisbehoeften voorziet. De noodzaak van materiële steun moet in het land van oorsprong 

of herkomst van een dergelijke bloedverwant bestaan op het moment dat verzoekt zich bij de burger te 

mogen voegen. 

23. Daarentegen hoeft niet te worden bepaald waarom er sprake is van afhankelijkheid en dus waarom 

een beroep wordt gedaan op die ondersteuning. Deze uitlegging vloeit logischerwijs voort uit met name 

het beginsel dat de bepalingen waarin, zoals de richt!  

2004/38, het vrij verkeer van de burgers van de Unie één van de grondslagen van de Unie- verankerd 

ligt, ruim moet worden uitgelegd. 

24. Het feit dat een burger van de Unie, in omstandigheden als die van het hoofdgeding over een lange 

periode regelmatig een som geld betaalt aan die bloedverwant in neergaande lijn, die voor hem 

noodzakelijk is om in zijn basisbehoeften te voorzien in zijn land van herkomst, kan aantonen dat er 

sprake is van een situatie van reële afhankelijkheid van ie bloedverwant ten opzichte van die burger." 

Gelet op de voormelde argumenten maakt de verwerende partij zich derhalve hierbij schuldig aan een 

schending van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van 
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bestuurshandelingen; schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer 40bis en artikel 62 van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdeling. 

Verzoekster heeft bij haar aanvraag bewijzen overgemaakt dat verzoekster in het verleden reeds ten 

laste was van haar zoon die tevens de Duitse nationaliteit. Verzoekster heeft de Rijzen overgemaakt 

van de gelden die aan haar werden overgeschreven door haar zoon, zodoende verzoekster in haar 

onderhoud kon voorzien. 

Verzoekster heeft bewijzen voorgebracht betreffende haar beperkte pensioeninkomsten, het feit ze zelf 

geen onroerende goederen beschikt en betreffende de levenskost in Turkije waaruit ijk blijkt dat ze te 

weinig inkomsten heeft om in haar eigen levensonderhoud te voorzien, dragen in haar levensonderhoud 

die ze ontving van haar Duitse zoon woonachtig in België waren derhalve noodzakelijk. 

De dienst vreemdelingenzaken is van oordeel dat bepaalde attesten niet recent genoeg zijn om te 

kunnen worden aanvaard, doch de Dienst Vreemdelingenzaken verliest hierbij uit het oog dat 

verzoekster dient aan te tonen dat wanneer ze nog in haar land van herkomst woonde ten laste was van 

haar zoon en dat de desbetreffende attesten op die periode betrekking hebben. De dienst 

Vreemdelingenzaken dient deze attesten derhalve wel in overweging te nemen bij de beoordeling van 

het dossier. 

Gelet op de voormelde argumenten maakt de verwerende partij zich derhalve hierbij schuldig aan een 

schending van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van 

bestuurshandelingen; schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de materiële 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en schending van artikel ais en artikel 62 van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen.  

Verzoekster wenst tot slot te verwijzen naar het beginsel dat de bepalingen waarin, zoals de Richtlijn 

2004/38, het vrij verkeer van de burgers van de Unie één van de grondslagen van de Unie- verankerd 

ligt, ruim moet worden uitgelegd.” 

 

2.2. De verwerende partij merkt het volgende op in haar nota met opmerkingen: 

 

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

- art. 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991; 

- de materiële motiveringsplicht; 

- het zorgvuldigheidsbeginsel; 

- het redelijkheidsbeginsel; 

- art. 40bis van de Vreemdelingenwet; 

- art. 62 van de Vreemdelingenwet; 

- art. 8 EVRM. 

Verzoekende partij houdt een schending van voormelde bepalingen voor daar de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie ten onrechte besloten zou hebben dat verzoekende partij 

onvoldoende aantoont dat zij onvermogend is en reeds van in het land van herkomst of origine 

financieel afhankelijk zou zijn van de referentiepersoon. 

Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en art. 62 van de 

Vreemdelingenwet, artikelen die de formele motiveringsplicht betreffen, laat verweerder 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 (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

Verder stelt verweerder vast dat verzoekende partij een schending opwerpt van zowel de formele als de 

materiële motiveringsplicht, terwijl nochtans het tegelijk aanvoeren van een schending van de formele 

én de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke formele 

motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht 

geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001). 

Wanneer verzoekende partij in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting 

aan te voeren, betekent dit dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden. 

De verweerder zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre verzoekende partij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert. 

De bestreden beslissing motiveert: 
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“De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

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

familielid van een burger van de Unie. 

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

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

partner als bedoeld onder 1° of 2°, die te hunnen laste zijn (...)‘ 

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. 

Volgende documenten worden voorgelegd: 

- arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dd. 02.09.2014 (Saint-Gobain Solutions Belgium NV) op 

naam van de referentiepersoon; bijhorende loonfiches voor de periode januari 2014 – juli 2016; attest 

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie – Vakantiegeld 2016 – Prestaties 2015 dd. 03.05.20156; 

arbeidsovereenkomst dd. 06.04.2009 (Actief NV) op naam van de echtgenote van de referentiepersoon. 

- attest dd. 05.08.2016 op naam van de referentiepersoon waaruit blijkt dat de referentiepersoon tot op 

datum van het attest geen financiële steun ontving vanwege het OCMW te Hamont-Achel. Er werd 

echter geen attest voorgelegd op naam van betrokkene. 

- attest dd. 25.12.2013 waarin het dorpshoofd van Doludizgin verklaart dat betrokkene hulpbehoevend is 

en dat de kosten van haar levensonderhoud door haar kinderen worden verstrekt. Echter, deze 

verklaring wordt niet afdoende ondersteund door de overige voorgelegde stukken. 

- attest Gewestelijke Directie van het Kadaster dd. 27.11.2014 waaruit blijkt dat voor betrokkene geen 

onroerende goederen geregistreerd zijn. Dit attest is onvoldoende recent. 

- attesent Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Departement Pensioenen dd. 25.12.2013 waaruit blijkt 

dat zij een maandelijks weduwepensioen ontvangt; in december 2013 bedroeg deze 805,3 TL 

(omgerekend € 226,48). 

- print webpagina studyinturkey.com dd. 03.03.2015 in verband met de levenskosten in Turkije: dit 

document blijkt niet afdoende dat deze levenskosten – vergeleken met de inkomsten van betrokkene – 

te hoog zijn. 

- doktersattest Dr. W.P. (...) dd. 21.03.2014 waaruit zou moeten blijken dat betrokkene hulpbehoevend 

is en mantelzorg nodig heft: echter, dit attest is onvoldoende recent. 

- geldstortingen naar betrokkene dd. 24.12.2012, 08.05.2013, 09.09.2013 en 26.11.2013: echter, louter 

deze vier stortingen zijn niet alleen te beperkt en te onregelmatig, ook blijkt uit de voorgelegde 

rekeninguittreksels niet afdoende dat deze financiële steun afkomstig was van de referentiepersoon. 

Immers, de rekening met rekeningnummer (...) staat op naam van ‘H F Y. (...) – Y. (...), niet op naam 

van de referentiepersoon (Y.E. (...)) en zijn echtgenote (Y.K. (...)). 

- attest gezinssamenstelling dd. 05.08.2016. 

- overlijdensakte dd. 11.10.2011 op naam van de echtgenote van betrokkene. 

Gezien betrokkene niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn, dat er onvoldoende 

werd aangetoond dat zij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine 

financieel ten laste was van de referentiepersoon, en gelet dat er niet blijkt dat betrokkene niet ten laste 

valt van de Belgische staat, 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. 

Het gegeven dat betrokkene sedert 08.04.2014 tot op heden op het adres van de referentiepersoon 

gedomicilieerd is, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Immers, louter het gegeven dat 

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

gevolg dat zij ook ten laste was/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). Bovendien heeft deze situatie 

betrekking op de toestand in België, niet op deze in het land van herkomst. 

Het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden ingetrokken.” 

(eigen markering) 

Er dient dan ook te worden besloten dat de bestreden beslissing ten genoege van recht met 

draagkrachtige motieven, die de bestreden beslissing inhoudelijk ondersteunen, is omkleed. 

Verweerder laat gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie geheel 

terecht heeft geoordeeld dat aan verzoekende partij een beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) diende te worden betekend. 

Verzoekende partij heeft een aanvraag tot gezinshereniging ingediend, in haar hoedanigheid van 

ascendent van dhr. E.Y. (...) en dit in toepassing van artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de 

Vreemdelingenwet. 

Voormelde bepaling stipuleert als volgt: 

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

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

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

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie stelde geheel terecht dat er reeds een 

afhankelijkheidsrelatie dient te bestaan tussen de verzoekende partij en de referentiepersoon van in het 

land van herkomst of origine om als ten laste te kunnen worden beschouwd. 

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 

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). 

Verzoekende partij werpt vooreerst op dat de gemachtigde onterecht stelde dat het attest van de 

Gewestelijke Directie van het Kadaster dd. 27.11.2014 en het attest van dr. Willy PARDON dd. 

21.03.2014 onvoldoende recent zijn. Verzoekende partij houdt voor dat deze attesten dateren van na 

haar aankomst in België én dat zij duidelijk over onvoldoende inkomsten zou beschikken om een 

onroerend goed aan te kopen na haar aankomst in België. 

De kritiek van verzoekende partij doet geen afbreuk aan het gegeven dat de voormelde attesten al méér 

dan twee jaar oud zijn en derhalve allesbehalve recent genoemd kunnen worden. De bewering dat 

verzoekende partij over onvoldoende inkomsten zou beschikken om een onroerend goed aan te kopen, 

sluit niet uit dat verzoekende partij op een andere manier dergelijk goed verworven zou hebben de 

afgelopen twee jaar. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris besloot terecht dat op basis van onder andere de verouderde 

attesten onvoldoende vaststaat dat verzoekende partij effectief onvermogend is. 

Voorts houdt verzoekende partij voor dat uit een print van de webpagina studyinturkey.com dd. 

03.03.2015 blijkt dat de huur- en levenskosten in Turkije duidelijk boven het pensioen van verzoekende 

partij ligt. 

Verweerder laat gelden dat deze webpagina bedoeld is om studenten die tijdelijk in Turkije komen 

studeren een idee te geven omtrent de gemiddelde kosten van hun verblijf. De site opteert zelf dat deze 

kosten sterk verschillen van regio en leefstijl. Op geen enkele manier toont verzoekende partij aan dat 

deze cijfers van toepassing zouden zijn op haar situatie : een alleenstaande vrouw van 71 jaar wonende 

in een kleine stad in Turkije. De gemachtigde besloot dan ook dat uit deze webpagina niet afdoende 

blijkt dat de levenskosten van verzoekende partij vergeleken met haar inkomsten te hoog zouden zijn. 
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Verzoekende partij slaagt er niet in aannemelijk te maken dat zij reeds van in het land van herkomst 

financieel afhankelijk was van de referentiepersoon. Te meer nu blijkt dat er slechts vier beperkte 

overschrijvingen plaatsvonden op willekeurige momenten over een periode van een jaar. 

Met betrekking tot voormelde overschrijvingen uit verzoekende partij kritiek op de vaststelling van de 

gemachtigde dat deze afkomstig zijn van een rekeningnummer die op naam van ‘H F Y. (...) staat, en 

dus niet duidelijk is of deze overschrijvingen van de referentiepersoon afkomstig zijn. De gemachtigde 

van de Staatssecretaris zou het dossier niet zorgvuldig bestudeerd hebben. 

Verweerder laat gelden dat dit slechts een accessoire vaststelling betreft, naast het gegeven dat de 

overschrijvingen zeer beperkt en slechts willekeurig waren. Voorts laat verweerder gelden dat het aan 

verzoekende partij toekomt om aan te tonen dat zij reeds van in het land van herkomst financieel 

afhankelijk is van de referentiepersoon. Hiertoe werd zij uitdrukkelijk uitgenodigd in de bijlage 19ter dd. 

18.05.2016. Het is niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om de afkomst van voormelde 

overschrijvingen in twijfel te trekken wanneer niet duidelijk is dat deze van de referentiepersoon 

afkomstig zijn. 

Verzoekende partij kan niet dienstig voorhouden dat de gemachtigde maar moest weten dat ‘H F Y. (...) 

gelijkstaat aan ‘Herr und Frau Y. (...). Het komt verzoekende partij toe dergelijk bewijs te leveren. 

Er kan dan ook geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aangenomen worden. 

Verder in haar enig middel werpt verzoekende partij op dat zij wel degelijk aan de voorwaarden van het 

Reyes-arrest voldoet op basis van de voorgelegde stukken. 

Zij stelt dat zij enkel dient aan te tonen dat zij in het verleden al ten laste was van haar zoon, en dat de 

gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging dus niet kan stellen dat de stukken onvoldoende recent zijn. 

Verweerder laat gelden dat in het arrest Jia door het Hof van Justitie duidelijk wordt uitgelegd hoe het 

begrip ‘ten laste’ dient te worden geïnterpreteerd, waarbij onder overweging 37 expliciet als volgt wordt 

gesteld: 

“Om vast te stellen of de familieleden in opgaande lijn van de echtgenoot van een 

gemeenschapsonderdaan te zijnen laste komen, moet de lidstaat van ontvangst beoordelen of zij gezien 

hun economische en sociale toestand niet in staat zijn om in hun basisbehoeften te voorzien. De 

noodzaak van materiële steun moet in de lidstaat van oorsprong of van herkomst bestaan op het 

moment dat zij verzoeken om hereniging met die gemeenschapsonderdaan” (onderlijning en vetschrift 

toegevoegd). 

Tevens werd in het arrest Reyes duidelijk uitgelegd hoe het begrip ‘ten laste’ dient te worden 

geïnterpreteerd, waarbij onder overweging 29 en 30 als volgt wordt gesteld: 

“Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 2, punt 2, sub c, 

van richtlijn 2004/38 in die zin moet worden uitgelegd dat het feit dat een familielid wegens persoonlijke 

omstandigheden zoals leeftijd, beroepsopleiding en gezondheid wordt geacht goede vooruitzichten te 

hebben om werk te vinden en bovendien voornemens is om in het gastland te werken, van invloed is op 

de uitlegging van de in die bepaling genoemde voorwaarde dat hij ‘ten laste’ is. 

In dit verband moet worden vastgesteld dat de situatie van afhankelijkheid moet bestaan in het land van 

herkomst van het betrokken familielid op het ogenblik dat hij verzoekt om zich te mogen voegen bij de 

burger van de Unie te wiens laste hij is (zie in die zin reeds aangehaald arrest Jia, punt 37, en arrest van 

5 september 2012, Rahman e.a., C-83/11, punt 33).” 

Verweerder verduidelijkt nog dat deze bewijzen van reële afhankelijkheid dienen geleverd te worden, 

ten einde te vermijden dat een situatie van afhankelijkheid louter met het oog op een aanvraag 

gezinshereniging zou geënsceneerd worden. Het legitieme doel van deze voorwaarde is aldus om te 

vermijden dat op artificiële wijze een financiële band wordt gecreëerd. 

Zie in dezelfde zin: 

 “Uit de rechtspraak blijkt nochtans dat het begrip ‘ten laste’ eerder een financiële betekenis heeft (RvS 

1 maart 2006, nr. 155.694) en dat het bestaan van een situatie van reële afhankelijkheid moet worden 

aangetoond (HvJ 9 januari 2007, nr. C-1/05, Yunying Jia. T. Migrationsverket, §42) die wordt 

gekenmerkt door de omstandigheid dat het familielid materieel wordt gesteund door de 

referentiepersoon. (…) Het bestuur gaf achter geen kennelijk onredelijke invulling aan het begrip ‘ten 

laste’ uit de wet door te suggereren dat dit dient te worden aangetoond middels een ‘bewijs ten laste in 

het verleden’ en een ‘attest onvermogen uit het land van herkomst’. De bewijslast rust op dit punt in de 

eerste plaats op verzoeker, die met concrete elementen de noodzaak aan materiële steun en de reële 

afhankelijkheid aannemelijk moet maken.” (R.v.V. 134.915 dd. 11.12.2014) 

“Aldus wordt besloten dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt in het verleden daadwerkelijk ten 

laste te zijn geweest van de referentiepersoon. Dat daarbij wordt besloten dat het ten laste zijn een 

artificiële constructie is, is wel degelijk pertinent. De Raad acht deze beoordeling niet kennelijk 

onredelijk. Met het als artificieel bestempelen van de financiële band wordt geen voorwaarde 
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toegevoegd aan de wet, maar wordt eenvoudig gemotiveerd dat de financiële band niet waarachtig of 

daadwerkelijk is, waardoor deze niet aanvaard kan worden.” (R.v.V. nr. 144.179 dd. 27.04.2015) 

“3.3.7. De rechtspraak van het Hof van Justitie is duidelijk wat betreft de periode waarin de aanvrager 

‘werkelijk ten laste’ moet zijn van de referentiepersoon. In deze kan immers verwezen worden naar het 

arrest Jia (HvJ 9 januari 2007, C-1/05) waarin het Hof heeft gesteld dat een vreemdeling die een 

familielid binnen de Europese Unie wenst te vervoegen reeds de bijstand van dit familielid nodig moet 

hebben op het ogenblik dat hij zich nog in zijn land van herkomst bevindt (“de noodzaak van materiële 

steun moet in de lidstaat van oorsprong of van herkomst bestaan”). Verzoekster betwist dit niet. 

Om als 'ten laste' te kunnen worden beschouwd, dient verzoekster aan te tonen dat reeds van in het 

land van herkomst of origine een afhankelijkheidsrelatie bestond tegenover de referentiepersoon, in 

casu haar moeder (materieel en/of financieel). Het spreekt voor zich dat verzoekster dient aan te tonen 

dat deze vorm van ‘ten laste zijn’ significant en noodzakelijk is. In die zin dient de noodzaak aan 

financiële en/of materiele steun aangetoond te worden. Indien de steun van de referentiepersoon als het 

ware slechts bijkomend en niet noodzakelijk van aard is, kan er immers bezwaarlijk over ‘ten laste zijn’ 

gesproken worden. In dergelijk geval gaat het over niet noodzakelijke, doch wenselijke bijkomende hulp 

van de referentiepersoon aan een vreemdeling die een referentiepersoon wenst te vervoegen in het 

Rijk.” (R.v.V. nr. 155.603 dd.28.10.2015) 

Het is dus geenszins zo dat het louter feit dat de stukken dateren uit het verleden, volstaat. 

De afhankelijkheidsrelatie dient te bestaan tot op het moment van de aanvraag. 

De aanvraag dateert van 18.05.2016 en veel van de voorgelegde stukken dateren van 2012, 2013 en 

2014. 

De verzoekende partij heeft niet aangetoond dat er voorafgaand aan haar én tot het indienen van haar 

aanvraag in 2016 een noodzaak bestond van financiële ondersteuning. 

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). 

Verzoekende partij gaat met haar kritiek niet in op de concrete motivering van de in casu bestreden 

beslissing. Het loutere gegeven dat verzoekende partij een andere mening is toegedaan dan de 

gemachtigde van de Staatssecretaris doet geen afbreuk aan de omstandig gemotiveerde beslissing. 

Verweerder herhaalt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris over een discretionaire bevoegdheid 

beschikt in zijn oordeel of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden tot vestiging levert. 

In casu besloot de gemachtigde dat verzoekende partij er niet in slaagt afdoende aan te tonen dat zij 

effectief onvermogend is, reeds van in het land van herkomst of origine financieel afhankelijk is van de 

referentiepersoon en dat zij op heden niet ten laste van de Belgische staat zou vallen. 

Tot slot laat verweerder gelden dat de door verzoekende partij ingeroepen schending van art. 8 EVRM 

allerminst ernstig is. 

Het kan immers niet worden ingezien hoe een beslissing die geen beëindiging van een verblijfsrecht, 

noch een verwijderingsmaatregel inhoudt, een breuk van de gezinsrelaties tot gevolg zou kunnen 

hebben. 

Zie ook: 

“Er wordt herhaald dat door een gebrek aan verwijderingsmaatregel een schending van het gezins- 

en/of privéleven niet aan de orde is en beschouwingen daaromtrent aldus niet dienstig zijn.” (R.v.V. nr. 

88 895 van 3 oktober 2012)De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

Verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem ter 

zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie het verblijf van meer dan drie maanden heeft geweigerd zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

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

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

toepasselijke rechtsregels. 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting waarvan verzoekende partij de schending aanvoert. 

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

 

2.3. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en 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 
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in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 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 en de verzoekende partij bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Nazicht van de materiële motivering vergt in casu nazicht van de aangevoerde schending 

van artikel 40bis van de vreemdelingenwet.  

 

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). 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij een aanvraag voor een verblijf van meer 

dan drie maanden indiende in functie van haar Duitse meerderjarige zoon op grond van artikel 40bis, 

§2, 4° van de vreemdelingenwet. Deze bepaling luidde ten tijde van het nemen van de bestreden 

beslissing als volgt: 

 

“§ 2 

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

(...) 

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.” 

 

Overeenkomstig artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet dient de verzoekende partij 

ten laste te zijn van de referentiepersoon, namelijk haar Duitse zoon. 

 

In deze kan verwezen worden naar expliciete rechtspraak van de Raad van State aangaande het begrip 

“ten laste” (RvS 1 maart 2006, nr. 155.649) en anderzijds naar analogie naar de interpretatie van het 

begrip door de Grote Kamer van het Hof van Justitie in het arrest Jia (HvJ C-1/05, Yunying Jia t. 

Migrationsverket, 9 januari 2007, 43) alwaar uitdrukkelijk werd gesteld dat onder “te hunnen laste 

komen” moet worden verstaan dat het familielid van een gemeenschapsonderdaan die in een andere 

lidstaat is gevestigd de materiële ondersteuning nodig heeft van deze onderdaan of zijn echtgenoot 

teneinde in zijn basisbehoeften te voorzien in de lidstaat van oorsprong of van herkomst van dit 

familielid op het moment dat hij verzoekt om hereniging met die onderdaan. De noodzaak van financiële 

ondersteuning kan worden aangetoond met ieder passend middel. Het is mogelijk dat het enkele feit dat 

de gemeenschapsonderdaan of zijn echtgenoot zich ertoe verbindt de zorg voor het familielid op zich te 

nemen, niet wordt aanvaard als bewijs van het bestaan van een situatie van reële afhankelijkheid van dit 

familielid. De voorwaarde opgenomen in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet moet 

bijgevolg begrepen worden in het licht van deze rechtspraak, zodat dit meebrengt dat het “ten laste zijn” 

inhoudt dat de aanvrager ten laste was van de referentiepersoon in het land van herkomst vooraleer hij 

naar België kwam. 

 

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

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, waarbij artikel 40bis, § 

2, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk als voorwaarde bepaalt dat men ten laste moet 

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

het verleden ten laste was van de referentiepersoon. 

 

De voorwaarde opgenomen in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet moet begrepen 

worden in de zin dat de aanvrager ten laste was van de referentiepersoon in het land van herkomst 

vooraleer hij naar België kwam (zie ook RvS 12 november 2013, nr. 225.447). Er kan worden verwezen 

naar de rechtspraak van de Raad van State aangaande het begrip ‘ten laste’ (RvS 1 maart 2006, nr. 

155.694) en zoals gesteld naar de interpretatie van het begrip door de Grote Kamer van het Hof van 

Justitie in het hoger aangehaalde arrest Jia (HvJ C-1/05, Yunying Jia/Migrationsverket, 9 januari 2007, § 

43, bevestigd in HvJ C-423/12, Flora May Reyes/Migrationsverket, 16 januari 2014) alwaar uitdrukkelijk 

werd gesteld dat onder ‘te hunnen laste‘ zijn moet worden verstaan dat het familielid van een 

gemeenschapsonderdaan die in een andere lidstaat is gevestigd de materiële ondersteuning nodig heeft 

van deze onderdaan of zijn echtgenoot teneinde in zijn basisbehoeften te voorzien in de lidstaat van 

oorsprong of van herkomst van dit familielid op het moment dat hij verzoekt om hereniging met die 

onderdaan. Het komt de verzoekende partij dus toe om het bestaan aan te tonen van een feitelijke 
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situatie van materiële ondersteuning, dit is een situatie van reële afhankelijkheid in het land van 

herkomst tot op het moment van de aanvraag (zie naar analogie HvJ 16 januari 2014, zaak C-423/12, 

Reyes). 

 

De voorwaarde opgenomen in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet moet bijgevolg, 

naar analogie, begrepen worden in het licht van deze rechtspraak, zodat dit meebrengt dat het ‘ten laste 

zijn’ inhoudt dat de aanvrager ten laste was van de referentiepersoon in het land van herkomst 

vooraleer zij naar België kwam.  

 

In casu wordt het verblijf geweigerd nu volgens de verwerende partij uit het geheel van de beschikbare 

gegevens niet afdoende blijkt dat er reeds in het land van herkomst, Turkije, een afhankelijkheidsrelatie 

bestond tussen de verzoekende partij en haar zoon, de referentiepersoon, nu de verzoekende partij niet 

afdoende aantoonde effectief onvermogend te zijn, nu er onvoldoende werd aangetoond dat zij 

voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in Turkije financieel ten laste was van de referentiepersoon 

en nu niet blijkt dat de verzoekende partij niet ten laste valt van de Belgische staat. 

 

De verzoekende partij verwijt de verwerende partij het medisch attest van 21 maart 2014 en het attest 

van de Gewestelijke Directie van het Kadaster van 27 november 2014 niet in aanmerking te hebben 

genomen omdat deze niet recent genoeg zijn, terwijl zij meent dat deze wel recent genoeg zijn nu ze 

dateren van na haar verblijf bij haar zoon in België sinds 8 januari 2014. Uit het administratief dossier 

blijkt dat de verzoekende partij naar aanleiding van haar aanvraag onder meer inderdaad een attest 

voorlegde van 27 november 2014 van het Kadaster (met vertaling uit het Turks) waarin wordt gesteld 

dat er op naam van de verzoekende partij geen onroerend goed staat geregistreerd en een attest van 

21 maart 2014 van een arts in België waaruit blijkt dat zij hulp- en zorgbehoevend is. Het komt de Raad 

echter kennelijk redelijk voor dat de verwerende partij deze attesten niet in aanmerking nam omdat zij 

deze als niet recent beschouwd. De aanvraag tot gezinshereniging dateert immers van 18 mei 2016, 

terwijl de attesten van 2014 dateren, hetgeen de verzoekende partij niet ontkent. Het valt immers niet uit 

te sluiten dat de situatie van de verzoekende partij in tussentijd, tussen haar komst naar België en haar 

aanvraag, is gewijzigd, medisch dan wel financieel. En zelfs als wordt aangenomen dat genoemde niet-

recente attesten de actuele situatie van de verzoekende partij weergeven, doet dit geen afbreuk aan het 

eveneens determinerende motief van de bestreden beslissing dat zij niet aantoont in Turkije ten laste te 

zijn geweest van de referentiepersoon, en evenmin aan het motief dat de verzoekende partij niet 

aantoont niet ten laste te vallen van de Belgische staat. Het feit dat de stukken dateren uit het verleden, 

volstaat zoals de verwerende partij terecht opmerkt niet en weerlegt geenszins de motieven van de 

bestreden beslissing.  

 

Verder meent de verzoekende partij dat uit de print van de webpagina “studyinturkey.com” zeer duidelijk 

blijkt dat de huur- en levenskosten in Turkije te hoog zijn om met haar laag pensioen te dragen, zodat zij 

de financiële steun nodig heeft van haar zoon. Nochtans komt het de Raad voor dat de verwerende 

partij op kennelijk redelijke wijze oordeelde dat uit dit document niet afdoende blijkt dat de levenskosten 

in vergelijking met de inkomsten van de verzoekende partij te hoog zijn. Zo blijkt uit de uitprint van de 

site Study in Turkey dat dit is gericht aan internationale studenten die tijdelijk naar Turkije komen om te 

studeren, om hen een zicht te geven op de levenskosten aldaar. De verzoekende partij toont niet aan 

hoe deze informatie van toepassing kan zijn op haar situatie, namelijk die van een bejaarde Turkse 

vrouw. Bovendien wordt in dit stuk onder meer gesteld “Turkey offers excellent value for money, with 

living expenses and tuition costs comparable to other countries.” en “Remember, though, tat this figure 

depends on your location, lifestyle and which degree you attend”, zodat het niet duidelijk is hoe de 

verzoekende partij hieruit afleidt dat de levenskosten voor een bejaarde weduwe te hoog zijn om met 

het pensioen te dragen.  

 

Voorts meent de verzoekende partij dat de verwerende partij ten onrechte met betrekking tot de 

rekeninguittreksels oordeelde dat niet afdoende blijkt dat de financiële steun afkomstig is van de 

referentiepersoon nu het rekeningnummer op naam staat van ‘H F Y. – Y.’ en niet op naam van de 

referentiepersoon Y.E. en zijn echtgenote Y.K. Met haar betoog doet zij echter geen afbreuk aan het feit 

dat de verwerende partij met betrekking tot deze bewijzen van stortingen eveneens stelt dat deze te 

beperkt en te onregelmatig zijn om het bewijs te vormen dat er een afhankelijkheidsrelatie bestaat 

tussen de verzoekende partij en de referentiepersoon in het land van herkomst. Uit het administratief 

dossier blijkt dat er sprake is van een rekening op naam van “H. F. Y. (...) – Y. (...)” vanwaar ten gunste 

van de verzoekende partij volgende stortingen gebeurden: 

 

- 200 euro met mededeling “Onderhoudsgeld moeder” op 24 december 2012 
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- 200 euro met mededeling “Onderhoudsgeld moeder” op 8 mei 2013 

- 200 euro met mededeling “Onderhoudsgeld moeder” op 9 september 2013 

- 200 euro met mededeling “Onderhoudsgeld moeder” op 26 november 2013. 

 

De verzoekende partij weerlegt niet dat deze stortingen te beperkt zijn en te onregelmatig plaatsvonden, 

terwijl het haar toekwam aan te tonen dat zij reeds van in het land van herkomst financieel afhankelijk 

was van de referentiepersoon en zij hiertoe ook uitdrukkelijk werd uitgenodigd blijkens het 

aanvraagformulier bijlage 19ter. De verwerende partij merkt in haar nota terecht op dat de bewijslast in 

het kader van een aanvraagprocedure op de aanvrager rust en dat het de aanvrager overigens toekomt 

de afkomst van de overschrijvingen te verduidelijken zodat duidelijk is dat deze van de 

referentiepersoon afkomstig zijn. Louter ten overvloede, het komt de Raad niet kennelijk onredelijk voor 

dat de verwerende partij op basis van de vermelding “H. F. Y. (...) – Y. (...)” op de afschriften oordeelde 

dat niet onomstotelijk vaststaat dat de stortingen afkomstig zijn van de referentiepersoon E.Y. en zijn 

vrouw K.Y. In zoverre de verzoekende partij in het kader van huidig verzoekschrift 

verduidelijkingsstukken voorlegt waaruit de herkomst van de stortingen dient te blijken, 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 stukken die haar niet werden overgelegd ten tijde van het 

nemen van de bestreden beslissing. Evenmin komt het de Raad in het kader van een 

wettigheidstoetsing toe zelf deze stukken in de beoordeling te betrekken. 

 

Het feit dat de verzoekende partij stelt dat de bijdragen die zij ontving noodzakelijk waren, doet geen 

afbreuk aan voorgaande vaststelling, namelijk dat zij niet weerlegt dat de stortingen te beperkt en te 

onregelmatig waren om het door artikel 40bis, §2, 4° van de vreemdelingenwet gevraagde bewijs te 

leveren.  

 

Overigens toont de verzoekende partij niet aan dat de bepalingen die betrekking hebben op het vrij 

verkeer van de burgers van de Unie in casu te beperkt zouden zijn geïnterpreteerd, daar waar zij een 

ruime interpretatie suggereert. 

 

Het louter feit dat de verzoekende partij het niet eens is met het oordeel van de verwerende partij 

weerlegt niet de determinerende motieven van de bestreden beslissing. Tenslotte toont de verzoekende 

partij niet aan hoe een samenlezing van alle stukken van het dossier in casu tot een ander oordeel zou 

hebben geleid.  

 

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 artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van de 

artikelen 40bis en 62 van de vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht wordt niet 

aannemelijk gemaakt. Evenmin toont zij aan dat er sprake is van een manifeste appreciatiefout. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

Daargelaten het feit dat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel betreft zodat een 

schending niet dienstig kan worden aangevoerd, merkt de Raad op daar waar de verzoekende partij de 

schending van artikel 8 EVRM in de hoofding van haar middel aanvoert, dat de Raad van State heeft 

geoordeeld dat het louter verwijzen naar een aantal grondwettelijke en internationaalrechtelijke 

bepalingen of die enkel citeren, en zich bovendien beperken tot een aantal algemene beschouwingen 

zonder die op enigerlei wijze te betrekken op de bestreden beslissing, geen ontvankelijk middel uitmaakt 

(RvS 3 november 1997, nr. 69.314). Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet 

moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten 

die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling 

moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de 

wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). Het komt de Raad 

niet toe te raden naar de wijze waarop een rechtsregel geschonden is. De verzoekende partij beperkt 

zich in het verzoekschrift tot het aanhalen van de schending van artikel 8 van het EVRM in de hoofding 

van het middel. Deze handelwijze voldoet niet aan de voornoemde vereiste dat, om van een middel te 

spreken, de wijze moet worden omschreven waarop de aangevoerde rechtsregel is geschonden door de 

bestreden beslissing. Dit onderdeel van het middel is 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 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien april tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 


