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 nr. 185 869 van 25 april 2017 

in de zaak RvV X / IX 
 
 

 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 IXde KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 23 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 10 oktober 2016 tot 
weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 
 
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 
 
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 25 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 1 februari 2017. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 
voor de verzoekende partij, en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 
voor de verwerende partij. 
 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
1.1. Verzoekster en haar twee minderjarige kinderen leggen op 18 september 2015 te Beveren, onder 
een bijlage 3, een aankomstverklaring af. Zij werden toegelaten tot verblijf tot 24 september 2015. 
 
1.2. Zij dienen op 14 april 2016, onder een bijlage 19ter, een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 
familielid van een burger van de Unie, in hun hoedanigheid van bloedverwante in de neergaande lijn van 
hun moeder, respectievelijk grootmoeder, mevrouw B. G., van Duitse nationaliteit. 
 
1.3. Het bestuur weigert op 10 oktober 2016, onder een bijlage 20, het verblijf van meer dan drie 
maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit betreft de bestreden beslissing. 
 
1.4. Het bestuur beveelt verzoekster op 12 oktober 2016, onder bijlagen 38, haar minderjarige kinderen 
binnen de 30 dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar zij gekomen zijn. 
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P., M. (…) (NN. (…)) 
En kinderen: 
P., A. (…) (NN. (…)) 
En A., N. (…) (NN. (…)) 
Allen van Armeneense nationaliteit 
En verblijvende te (…) 
om de volgende reden geweigerd: 
De betrokkenen voldoen 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 van de wet van 15.12.1980 stelt: “Als familielid van de burger van de Unie worden 
beschouwd: 3°de bloedverwanten in neergaande lijn (…) of die te hunnen laste zijn (…)”. 
Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen ‘ten laste’ te zijn van de referentiepersoon. 
Om als ‘ten laste’ te kunnen worden beschouwd dient er reeds een afhankelijkheidsrelatie te bestaan 
tussen betrokkene en de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine. 
Als bewijzen ten laste legt betrokkene volgende documenten voor: 
-inkomsten van de referentiepersoonen diens echtgenoot. 
-attesten dd 01.09.2015 van de Armeense autoriteiten waaruit blijkt dat betrokkene op datum van de 
attesten noch inkomsten, noch eigendommen had in het land van herkomst. Uit het administratief 
dossier blijkt echter dat betrokkene pas sinds 18.09.2015 in België is, bijgevolg zijn de attesten niet 
voldoende recent om aan te tonen dat betrokkene effectief onvermogend is in het land van herkomst. 
-attest dd 26.05.2016 van het OCMW Beveren waaruit blijkt dat de referentiepersoon op datum van het 
attest geen financiële steun ontving van het OCMW. Er wordt echter geen attest voorgelegd o.n.v. 
betrokkene. 
-verzendingsbewijs van Bpost waaruit blijkt dat de referentiepersoon in 2013 kledij en snoep heeft 
verzonden naar betrokkene; bewijzen van geldstortingen via Moneygram en Small World – LCC – 
Antwerpen waaruit blijkt dat de referentiepersoon geld heeft overgemaakt ten gunste van betrokkene in 
de periodes september-december 2013, februari-maart 2014, september-oktober 2014, en in de 
maanden januari en augustus 2015. Deze beperkte en onregelmatige geldstortingen zijn geen afdoende 
bewijs dat betrokkene in het land van herkomst en voor de aanvraag financieel ten laste was van de 
referentiepersoon. In de maand augustus 2015 werd uitzonderlijk een groot bedrag gestort (3000EUR). 
Echter, dit bedrag was vermoedelijk bestemd voor de aankoop van vliegtickets voor de reis naar België 
van betrokkene en haar 2 kinderen.  
Overigens wordt een bewijs van geldstorting via Moneygram van een derde ten gunste van betrokkene 
voorgelegd. 
-schoolrekeningen voor de kinderen van betrokkene van GBS De Toren voor oktober en november 2015 
en Technisch Berkenboom Instituut dd 08.12.2015; bijbehorende betalingsbewijzen waaruit blijkt deze 
facturen voldaan werden door de referentiepersoon en diens echtgenoot. Echter, deze facturen dateren 
van na de aankomst van betrokkene en haar kinderen in België en vormen geen bewijs dat betrokkene 
financieel afhankelijk is van de referentiepersoon van in het land van herkomst. 
Tenslotte legt betrokkene een arbeidsovereenkomst dd 23.08.2016 van VZW Schoolcomité Sint-Joris 
(Bazel) voor. Uit de door betrokkene voorgelegde arbeidsovereenkomst en uit het administratieve 
dossier van betrokkene blijkt dat zij sinds augustus 2015 tot op heden zelf tewerkgesteld was/is. 
Aangezien betrokkene zelf over een inkomen beschikt, kan niet gesteld worden dat zij financieel ten 
laste is van de referentiepersoon. 
Het komt toe aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren (arrest RvS nr. 222.809 dd. 12.03.2013). 
Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond effectief onvermogend te zijn en er werd onvoldoende 
aangetoond dat zij voorafgaand aan de aanvraag en heden financieel ten laste was/is van de 
referentiepersoon. Bijgevolg voldoen betrokkenen niet aan de gestelde voorwaarden van artikel 40bis 
van de wet van 15.12.1980. 
Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden 
ingetrokken. 
Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 
Wettelijke basis artikel 7§1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. 
Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Immers, het 
staat betrokkene en haar kinderen vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij legaal kunnen 
binnenkomen en verblijven. Dit gegeven bevel hoeft dan ook - niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun 
gezinsleven. Immers, de referentiepersoon behoort niet tot het originele kerngezin van betrokkene, en 
de aangehaalde afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon wordt betwist. Derhalve kan het 
gezinsleven van beide evenmin als argument worden aangehaald waarom het bevel niet zou mogen 
worden genomen. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat zij ook een 
leven kan opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van de referentiepersoon.” 
 
2. Onderzoek van het beroep 
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2.1.1. In het eerste middel voert verzoekster een schending aan van de motiveringsplicht, van het 
zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. Verzoekster betoogt dat de verwerende partij 
oordeelt dat zij door de beperkte en onregelmatige geldstroom voorafgaandelijk aan haar aanvraag niet 
kan aantonen dat zij ten laste was van de referentiepersoon. Zij verwijst vervolgens naar wat er op de 
website van kruispunt migratie zou staan en stelt dat zij enkel dient aan te tonen dat zij op hetzelfde 
adres woont als de referentiepersoon. Dit zou het geval zijn, waardoor de bestreden beslissing incorrect 
gemotiveerd zou zijn en flagrant voorbij zou gaan aan de huidige wetgeving. Zij stelt verder dat het 
motief dat de betaalde schoolfacturen dateren van na aankomst in België, naast de kwestie zou zijn. Zij 
vervolgt dat er geen onderzoek werd gevoerd naar de stabiele toereikende en regelmatige 
bestaansmiddelen van haar vader en dat er geen behoefteanalyse werd uitgevoerd. De verwerende 
partij zou tot slot geen rekening hebben gehouden met alle elementen. 
 
2.1.2. De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de 
Vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt: 
 
“§ 2 
Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 
(…) 
3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 
of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij 
hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde 
geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 
gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 
gegeven. 
(…)” 
 
De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing bestaat uit twee weigeringsmotieven, die haar elk op zich 
kunnen dragen. Wanneer het onderzoek van de middelen, gericht tegen één van de 
weigeringsmotieven, niet leidt tot het ondeugdelijk bevinden ervan, wordt het andere daardoor meteen 
overtollig. 
 
In de bestreden beslissing wordt onder meer geoordeeld dat verzoekster niet heeft aangetoond 
onvermogend te zijn, noch afdoende bewijst dat zij in de periode voorafgaand aan de aanvraag 
gezinshereniging financieel ondersteund werd door de referentiepersoon zodat niet blijkt uit het geheel 
van de beschikbare gegevens dat betrokkene effectief ten laste is van de referentiepersoon. 
 
De verwerende partij beschikt over een ruime appreciatiebevoegdheid aangaande de beoordeling 
betreffende het “ten laste” zijn. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent ter zake een marginale 
toetsingsbevoegdheid uit en is niet bevoegd zijn beoordeling van de feiten in de plaats te stellen van die 
van de administratieve overheid. 
 
Bij gebrek aan een wettelijke bewijsregeling, is het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden tot 
vestiging/verblijf van meer dan drie maanden vrij en rust de bewijslast daartoe op de aanvrager. Deze 
vrije feitenvinding en -appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair 
oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden tot vestiging levert. Aldus kan de 
bevoegde overheid, in het raam van de uitoefening van deze ruime appreciatiebevoegdheid en zonder 
dat de regelgeving dit uitdrukkelijk stelt of oplegt, rechtmatig het voldaan zijn aan de wettelijke 
voorwaarden tot vestiging afleiden uit de daartoe relevante stukken, verklaringen en dergelijke 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 wordt: 
 
“20 In dit verband moet worden vastgesteld dat, wil een rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn 
van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie als “ten laste” van die burger in de zin van artikel 2, 
punt 2, sub c, van richtlijn 2004/38 kunnen worden beschouwd, het bestaan van een situatie van reële 
afhankelijkheid moet worden aangetoond (zie in die zin arrest Jia, reeds aangehaald, punt 42). 
21 Deze afhankelijkheid vloeit voort uit een feitelijke situatie die wordt gekenmerkt door de 
omstandigheid dat het familielid materieel wordt gesteund door de burger van de Unie die gebruik heeft 
gemaakt van zijn verkeersvrijheid, of door diens echtgenoot (arrest Jia, reeds aangehaald, punt 35). 
22 Om vast te stellen of er sprake is van een dergelijke afhankelijkheid, moet het gastland beoordelen of 
de rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie, 
gezien zijn economische en sociale toestand niet in zijn basisbehoeften voorziet. De noodzaak van 
materiële steun moet in het land van oorsprong of van herkomst van een dergelijke bloedverwant 
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bestaan op het moment dat hij verzoekt zich bij die burger te mogen voegen (zie in die zin arrest Jia, 
reeds aangehaald, punt 37).” 
 
De vraag of een vreemdeling ten laste is van een in België verblijvend familielid dient door de 
verwerende partij in concreto te worden onderzocht, waarbij dient nagegaan te worden of er sprake is 
van een situatie van reële afhankelijkheid van een familielid (cf. HvJ 9 januari 2007, C-1105, Jia). De 
verwerende partij heeft in casu geen kennelijk onredelijke invulling gegeven aan het begrip ‘ten laste’ 
door voorop te stellen dat moet aangetoond worden dat de vervoegende vreemdeling onvermogend is 
en reeds voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst ten 
laste was van de referentiepersoon. 
 
Dit blijkt bovendien ook uitdrukkelijk uit artikel 3.2. a) juncto artikel 10.2 e) van de inhoud van de Richtlijn 
2004/38/EG : 
 
“2. Onverminderd een persoonlijk recht van vrij verkeer of verblijf van de betrokkenen vergemakkelijkt 
het gastland overeenkomstig zijn nationaal recht, binnenkomst en verblijf van de volgende personen: 
a) andere, niet onder de definitie van artikel 2, punt 2, vallende familieleden, ongeacht hun nationaliteit, 
die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht 
in eerste instantie geniet, of die vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging 
door de burger van de Unie strikt behoeven;” 
 
“Voor de afgifte van de verblijfskaart verlangen de lidstaten overlegging van de volgende documenten: 
a) een geldig paspoort; 
b) een document waaruit de verwantschap of het bestaan van een geregistreerd partnerschap blijkt; 
c) een verklaring van inschrijving, of indien een inschrijvingssysteem ontbreekt een ander bewijs van 
verblijf in het gastland, van de burger van de Unie die zij begeleiden of bij wie zij zich voegen; 
d) in de in artikel 2, lid 2, onder c) en d), bedoelde gevallen, stukken ter staving dat aan de in deze 
bepalingen bedoelde voorwaarden is voldaan; 
e) in de gevallen van artikel 3, lid 2, onder a), een door de bevoegde autoriteiten van het land van 
oorsprong of herkomst afgegeven document waaruit blijkt dat zij ten laste zijn van de burger van de 
Unie, of bij hem inwonen, of vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door 
de burger van de Unie strikt behoeven;” 
 
Uit de rechtspraak blijkt 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 echter 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’. De bewijslast rust op dit punt in de eerste plaats op verzoekster, die met concrete elementen 
de noodzaak aan materiële steun en de reële afhankelijkheid aannemelijk moet maken. 
 
De verwerende partij besluit derhalve niet op kennelijk onredelijke wijze: “verzendingsbewijs van Bpost 
waaruit blijkt dat de referentiepersoon in 2013 kledij en snoep heeft verzonden naar betrokkene; 
bewijzen van geldstortingen via Moneygram en Small World – LCC – Antwerpen waaruit blijkt dat de 
referentiepersoon geld heeft overgemaakt ten gunste van betrokkene in de periodes september-
december 2013, februari-maart 2014, september-oktober 2014, en in de maanden januari en augustus 
2015. Deze beperkte en onregelmatige geldstortingen zijn geen afdoende bewijs dat betrokkene in het 
land van herkomst en voor de aanvraag financieel ten laste was van de referentiepersoon. In de maand 
augustus 2015 werd uitzonderlijk een groot bedrag gestort (3000EUR). Echter, dit bedrag was 
vermoedelijk bestemd voor de aankoop van vliegtickets voor de reis naar België van betrokkene en haar 
2 kinderen. Overigens wordt een bewijs van geldstorting via Moneygram van een derde ten gunste van 
betrokkene voorgelegd.” 
 
Aldus wordt besloten dat verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt in het verleden daadwerkelijk ten 
laste te zijn geweest van de referentiepersoon. De Raad acht deze beoordeling niet kennelijk onredelijk. 
Het is niet in strijd met de bestaande wetgeving, noch onredelijk dat verzoekster dient aan te tonen 
onvermogend te zijn en dat zij ten laste was in het land van herkomst. Verzoekster kan niet worden 
gevolgd dat het volstaat dat zij op hetzelfde adres woont als de referentiepersoon om gemachtigd te 
worden tot verblijf. 
 
Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat omtrent alle documenten die verzoekster heeft 
overgemaakt ter staving van het ten laste zijn, uitvoerig werd gemotiveerd. Verzoekster stelt dat zij op 
hetzelfde adres woont als de referentiepersoon, doch hiermee toont zij niet aan dat op kennelijk 
onredelijke, dan wel onzorgvuldige wijze geoordeeld zou zijn dat uit de voorgelegde bewijzen niet 
afdoende blijkt dat zij effectief onvermogend is en dat zij voorafgaandelijk aan de aanvraag en heden 
financieel ten laste is van de referentiepersoon. 
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Het motief dat de door de referentiepersoon betaalde schoolfacturen dateren van na de aankomst van 
verzoekster en haar kinderen in België en dat die stukken derhalve geen bewijs vormen dat verzoekster 
reeds financieel ten laste was van de referentiepersoon in het land van herkomst, is bovendien, in het 
licht van wat hierboven werd uiteengezet, pertinent. Het betoog dat dit motief flagrant naast de kwestie 
is, is niet ernstig. Verzoekster betoogt dat uit die betalingen zou blijken dat zij nog steeds ten laste is van 
de referentiepersoon. Hiermee gaat zij vooreerst voorbij aan het motief dat uit de door haar voorgelegde 
stukken niet blijkt dat zij ‘financieel afhankelijk is van de referentiepersoon van in het land van herkomst’. 
Bovendien gaat zij er met haar kritiek aan voorbij dat uit de stukken blijkt dat zij sinds augustus 2015 tot 
op heden zelf tewerkgesteld is en zij derhalve over een inkomen beschikt, zodat, in tegenstelling tot wat 
zij voorhoudt, niet gesteld kan worden dat zij financieel ten laste is van de referentiepersoon. 
 
Verzoekster kan verder niet worden gevolgd dat geen rekening is gehouden met de inkomsten van haar 
vader, nu uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van de stukken die werden voorgelegd teneinde diens 
inkomsten te bewijzen. De bestreden beslissing is evenwel gesteund op het motief dat verzoekster niet 
heeft aangetoond onvermogend te zijn en voorafgaand aan de aanvraag tot heden financieel ten laste te 
zijn van de referentiepersoon, zodat zij niet duidelijk maakt waarom de verwerende partij de inkomsten 
van haar vader verder had dienen te onderzoeken. 
 
Waar verzoekster voorts stelt dat er een behoefteanalyse diende te worden uitgevoerd, laat de Raad 
gelden dat uit artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet blijkt dat slechts dient te worden 
overgegaan tot een behoefteanalyse wanneer wordt vastgesteld dat aan de voorwaarde van het 
toereikend karakter van de bestaansmiddelen niet voldaan is. In casu wordt echter vastgesteld, zoals in 
de bestreden beslissing wordt aangegeven, dat verzoekster niet heeft aangetoond onvermogend te zijn 
en voorafgaand aan de aanvraag tot heden financieel ten laste te zijn van de referentiepersoon. 
Derhalve diende verwerende partij niet over te gaan tot een behoefteanalyse. 
 
Verzoekster verwijst tot slot andermaal naar de website van kruispunt migratie, waarop aangegeven zou 
staan dat alvorens een einde kan worden gesteld aan het recht op verblijf, de verwerende partij rekening 
dient te houden met alle elementen van het dossier. Deze verwijzing is niet dienstig, nu er in geval van 
verzoekster geen einde wordt gesteld aan een recht op verblijf.  
 
Uit de bespreking blijkt dat verzoekster er niet in slaagt aan te tonen met welke feiten of gegevens, die 
aan de verwerende partij gekend waren of gekend dienden te zijn op het ogenblik van de beslissing, zij 
geen rekening zou hebben gehouden. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt derhalve 
niet aangetoond. 
 
Uit het bovenstaande volgt dat de geldende regelgeving werd geëerbiedigd, dat de motivering van de 
bestreden beslissing toelaat om kennis te nemen van de determinerende motieven van de bestreden 
beslissing in het licht van die regelgeving, en dat niet wordt aangetoond als zou de bestreden beslissing 
zijn gebaseerd op een foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. Het betoog van verzoekster laat 
niet toe de door haar aangevoerde schendingen aan te tonen. 
 
Het eerste middel is ongegrond. 
 
2.2.1. In het tweede middel voert verzoekster een schending aan van artikel 8 EVRM. Verzoekster 
betoogt dat de bestreden beslissing artikel 8 van het EVRM zou schenden. Er zou sprake moeten zijn 
van een “pressing social need”, wat in casu niet het geval zou zijn. Het zou geen enkel nut hebben dat 
verzoekster terugkeert naar haar land van herkomst, nu zij in België een band kan onderhouden met 
haar vader en moeder. 
 
2.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 
 
"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 
correspondentie. 
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 
zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 
nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 
 
Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 
aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 
de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 
beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 
dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 
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februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 
2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 
 
Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip privéleven. Beide 
begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 
geïnterpreteerd. 
 
Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 
is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 
deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 
 
Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 
het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 
definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29).  
 
De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 
beiden, is een feitenkwestie. In casu betoogt verzoekster dat zij en haar twee kinderen samen wonen 
met haar vader (de grootvader voor de kinderen) en diens echtgenote, die over een Belgische 
verblijfstitel beschikken. 
 
Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen verondersteld 
wordt, het anders ligt in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest Mokrani t. 
Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat de betrekkingen tussen ouders en meerderjarige kinderen 
niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is  
aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve 
banden. Bij de beoordeling of er al dan niet een gezinsleven bestaat moet rekening worden gehouden 
met alle indicaties die de verzoekende partij dienaangaande aanbrengt, zoals bv. het samenwonen, de 
financiële afhankelijkheid van het meerderjarig kind ten aanzien van zijn ouder, de afhankelijkheid van 
de ouder ten aanzien van het meerderjarig kind, de reële banden tussen ouder en kind. 
 
In de bestreden beslissing wordt gesteld dat uit de beschikbare gegevens niet afdoende blijkt dat 
verzoekster zelf onvermogend is en dat zij voorafgaand aan de aanvraag en reeds in het land van 
herkomst financieel ten laste was en is van de referentiepersoon. Er wordt terecht gemotiveerd dat 
verzoekster niet tot het kerngezin van de referentiepersoon behoort en dat de afhankelijkheidsrelatie 
betwist wordt. In casu toont verzoekster het bestaan van de vereiste band van afhankelijkheid niet aan, 
zodat zij zich niet op de bescherming van artikel 8 EVRM kan beroepen. 
 
Artikel 8 EVRM kan niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van de verwerende partij een algemene 
verplichting bestaan om verzoekster te gedogen op het grondgebied, enkel omwille van het feit dat er 
familieleden van haar op het Belgisch grondgebied wonen.  
 
De bestreden beslissing heeft voorts niet tot gevolg dat verzoekster enig verblijfsrecht ontnomen wordt. 
Onder deze omstandigheden valt de eventuele scheiding van het gezin niet onder de 
verantwoordelijkheid van de Belgische overheden (EHRM 20 maart 1991, 15.576/89, Cruz 
Varas/Zweden; RvS 4 maart 2002, nr. 104.270 en cfr. M. VAN DE PUTTE, “Straatsburg gaat vreemd”, 
T.Vreemd.1994, 3-16). Verzoeksters betoog inzake artikel 8, tweede lid van het EVRM, de ‘pressing 
sociale need’ en het gegeven dat zij geen gevaar vormt voor de nationale veiligheid, is niet dienstig. Het 
gaat in casu immers om een eerste toelating en het EHRM oordeelt dat er dan geen inmenging is en 
geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te geschieden. Verzoeksters 
betoog als zou niet voldaan zijn aan artikel 8, 2° EVRM is niet dienstig. 
 
Verzoekster toont ook niet aan dat zij enkel in België een gezinsleven kan ontwikkelen (RvS 28 oktober 
2008, nr. 187.393). Zij stelt dat haar ouders mee instaan voor de opvoeding van haar kinderen, doch 
hiermee toont zij niet aan dat er hinderpalen zouden bestaan voor het verderzetten van het 
voorgehouden gezinsleven en opvoeding in het land van herkomst of elders. 
 
Nu niet is aangetoond dat de verzoekster een gezins- of privéleven heeft in België in de zin van artikel 8 
van het EVRM, kan de schending van deze verdragsrechtelijke bepaling niet worden aangenomen.  
 
De aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 
 
Het tweede middel is ongegrond. 
 
2.3.1. In het derde middel voert verzoekster een schending aan van de artikelen 28 en 29 van het 
Kinderrechtenverdrag. Verzoekster betoogt dat haar kinderen in België naar school gaan en dat zij niet 
dezelfde kansen op onderwijs hebben in het land van herkomst. 
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2.3.2. Het recht op onderwijs is geen absoluut recht (EHRM 19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 8252/05 en 
18454/06, Catan e.a. v. Moldavië, par. 136 e.v.). Uit het recht op onderwijs kan in beginsel geen 
verblijfsrecht worden geput. Het recht op onderwijs bevat geen algemene verplichting om de keuze van 
een vreemdeling om onderwijs te volgen in een bepaalde verdragsluitende staat toe te staan. 
Beperkingen aan het recht op onderwijs zijn immers mogelijk zolang de kern van het recht op onderwijs 
niet worden aangetast (EHRM 19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 8252/05 en 18454/06, Catan e.a. v. 
Moldavië, par. 140.). Vooreerst dient te worden opgemerkt dat verzoeksters kinderen hooguit sedert één 
jaar in België schoollopen en daarvoor altijd in hun land van herkomst school hebben gelopen. 
Verzoekster betoogt verder niet dat er in haar land van herkomst of verblijf geen onderwijs kan worden 
verkregen, evenmin betoogt zij dat haar kinderen gespecialiseerd onderwijs of een gespecialiseerde 
infrastructuur behoeven die niet in het land van herkomst of verblijf te vinden is. Zij beperkt zich tot een 
ongestaafd betoog dat haar kinderen niet dezelfde kansen in het onderwijs hebben. Voorts houdt 
verzoekster ook niet voor dat er onoverkomelijke taal-, cultureel of sociaal gebonden hinderpalen 
bestaan die de voortzetting van de opleiding van haar kinderen in haar land van herkomst of verblijf 
onmogelijk maken en evenmin toont verzoekster aan dat haar kinderen, na onderwijs in België te 
hebben gevolgd, door hun opleiding elders verder te zetten onomkeerbare nadelige gevolgen zouden 
lijden. Uit geen enkel document blijkt dat de scholing in het land van herkomst of verblijf van dien aard is 
dat haar kinderen onomkeerbare nadelige gevolgen zouden lijden, na te zijn opgenomen geweest in het 
Belgische schoolsysteem. 
 
Verzoekster toont geen schending aan van de door haar aangevoerde verdragsartikels.  
 
Het derde middel is ongegrond. 
 
3. Kosten 
 
Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 
partij.  
 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
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 vijfentwintig april tweeduizend zeventien 
door: 
 
dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 
 


