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 nr. 193 117 van 4 oktober 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 26 juni 2017 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 13 juni 2017 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 29 juni 2017 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

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

13 september 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat P. JANSSENS verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 14 december 2016 diende verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van familielid van 

een burger van de Unie. 

 

1.2. Op 13 juni 2017 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing, die als volgt 

gemotiveerd is: 
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“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM 

HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

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 14.12.2016 werd 

ingediend door: 

Naam: O. 

Voorna(a)m(en): A. 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: 24.09.1982 

Geboorteplaats: R. E. M. 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

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

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

familielid van een burger van de Unie. 

Betrokkene vroeg op 14.12.2016 gezinshereniging aan met zijn oom, zijnde O. A., geboren op 

09.06.1963, van Nederlandse nationaliteit, met rijksregisternummer (…). 

Betrokkene vroeg de gezinshereniging aan op basis van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12.1980: ‘de 

niet in artikel 40bis, §2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; …’ 

Artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 stelt dat ‘de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, 

moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij 

zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn gezin. De documenten die aantonen dat het andere 

familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de burger van de Unie moet uitgaan van de 

bevoegde overheden van het land van oorsprong of van herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit 

ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de burger van de Unie bewezen worden met elk 

passend middel’. 

Volgende documenten worden voorgelegd: 

- bewijzen geldstortingen (attest Moneytrans dd. 08.08.2016) vanwege de referentiepersoon aan derden 

- ‘certificat administratif’ n° 181 dd. 30.05.2016 en n°16 dd. 12.01.2017 waarin de Marokkaanse 

authoriteiten van R. E. M. verklaren dat betrokkene op datum van het attest geen inkomsten had in R. E. 

M.: echter, deze attesten zeggen niets over eventuele inkomsten van betrokkene buiten R. E. M. Er 

dient tevens opgemerkt te worden dat betrokkene op datum van dit attest reeds in België verbleef, het is 

dan ook logisch dat hij geen inkomsten meer had in R. E. M. de voorgelegde attesten vermelden ook 

niets betreffende eventuele eigendommen van betrokkene in R. E. M. / Marokko. De voorgelegde 

attesten n°181 dd. 30.05.2016 en n° 16 dd. 12.01.2017 kunnen dan ook niet aanvaard worden als 

afdoende bewijs van onvermogen van betrokkene. 

- ‘certificat administratif’ n° 182 dd. 31.05.2016 en n°37 dd. 27.01.2017 waarin de Marokkaanse 

authoriteiten van R. E. M. verklaren dat betrokkene op datum van het attest samen met zijn ouders en 

oom aan vaderszijde woonachtig was in het quartier A. M., R. E. M.: echter, in eerste instantie dient 

opgemerkt te worden dat de identiteit van de oom aan vaderszijde niet wordt gespecifieerd; er kan dan 

ook niet zonder meer vanuitgegaan worden dat dit de referentiepersoon betreft. In tweede instantie dient 

opgemerkt te worden dat de informatie uit dit attest niet wordt ondersteund door zowel de gegevens van 

de administratieve dossiers van betrokkene en de referentiepersoon, als de gegevens van het 

Rijksregister: immers, betrokkene verblijft minstens sedert 31.05.2016 in België; de referentiepersoon is 

sedert 13.01.2004 ononderbroken ingeschreven in ons land. Voorheen was hij woonachtig in Nederland. 

De inhoud van deze attesten zijn dan ook niet afdoende betrouwbaar, en kunnen niet mee in 

overweging genomen worden bij de beoordeling van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

- arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur dd. 17.01.2005 (I. CVBA) op naam van de 

referentiepersoon: uit bijkomende gegevens blijkt dat deze tewerkstelling inmiddels werd stopgezet; 

loonfiches (CVBA B.) op naam van de referentiepersoon voor de periode december 2016 – januari 2017 

- inschrijvingsformulier Nederlands op naam van betrokkene; verzamelgetuigschriften voor verstrekte 

hulp op naam van betrokkene; gezinssamenstelling op 15.02.2017; uittreksel uit het bevolkingsregister 

dd. 17.02.2017: uit deze documenten, in combinatie met de gegevens van het Rijksregister, blijkt dat 

betrokkene sedert 10.05.2016 is gedomicilieerd op het adres van de referentiepersoon 

- afrekening ZNA Middelheim dd. 25.07.2016, 28.05.2016, 18.08.2016, 9.08.2016 met bijbehorend 

rekeningafschrift waaruit blijkt dat deze kosten werden betaald door de referentiepersoon 
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- kassaticketten bij de apotheek dd. 21.07.2016, 28.05.2016, 25.07.2016 zonder bewijs van wie deze 

betaald heeft. 

- Deel van een eigendomsakte op naam van de referentiepersoon 

- Openen van een rekening bij Argenta dd. 4.02.2017; inschrijving lidmaatschap Basic-Fit dd. 

13.02.2017: op naam van betrokkene en op adres van de referentiepersoon 

- Twee geldoverschrijvingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd. 22.02.2017 en 

13.02.2017: slechts twee geldstortingen zijn te beperkt om aan te tonen dat betrokkene ten laste is van 

de referentiepersoon en ze zijn ook maar pas gestart na de tweede aanvraag gezinshereniging 

- Attestation de revenu global imposé au titre de l’annee (exercice) 2016 dd. 19.01.2017 : dit attest werd 

opgesteld op basis van een verklaring van betrokkene, en dit attest wordt dan ook beschouwd als een 

verklaring op eer. Gezien het gesolliciteerd karakter van een verklaring op eer niet kan uitgesloten 

worden, en de inhoud van dit attest niet gestaafd wordt door overige stukken, kan dit attest niet 

aanvaard worden als afdoende bewijs van onvermogen van betrokkene. 

- Attestation de charge de famille n°17/2017 dd. 13.01.2017 waaruit moet blijken dat betrokkene ten 

laste is van de referentiepersoon en dat hij noch eigendommen bezit, noch enige inkomsten. 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het 

gezin van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens. Uit de beschikbare gegevens blijkt weliswaar dat hij op 10.05.2016 werd 

gedomicilieerd op het adres van de referentiepersoon in België. Er werd echter niet aangetoond dat 

betrokene reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon. 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst ten laste was van de 

referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond 

onvermogend te zijn, en er niet afdoende werd aangetoond dat hij voorafgaand aan de aanvraag en 

reeds van in het land van herkomst of origine financieel ten laste was van de referentiepersoon, en dat 

er niet wordt aangetoond dat zowel betrokkene als de referentiepersoon niet ten laste vielen/vallen van 

de Belgische staat. 

Het gegeven dat betrokkene sedert mei 2016 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 hij 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 of origine. 

Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt niet afdoende dat betrokkene reeds in het land van 

herkomst ten laste was van de burger van de Unie of in het land van herkomst reeds deel uitmaakte van 

het gezin van de burger van de Unie, en dit in de periode voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging. Betrokkene toont dus niet afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 

47/1, 2° van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging. 

De aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd. 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 

gegeven dat de oom van betrokkene zich in België gevestigd heeft, kan een bevel aan betrokkene niet 

in de weg staan. 

Immers, betrokkene behoort niet tot het originele kerngezin van de referentiepersoon; derhalve kan het 

gezinsleven van beide evenmin als argument worden aangehaald waarom het bevel niet zou mogen 

worden genomen. De aangehaalde afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon wordt 

betwist. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat hij ook een leven kan 

opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van de referentiepersoon en ondanks 

het precaire verblijf in België. 

Nergens uit het dossier blijkt dat hij daar niet toe in staat zou zijn. Van enige medische problematiek op 

naam van betrokkene is geen sprake. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de artikelen 47 en 62 
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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). Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“1. Algemeen juridisch kader 

Krachtens artikel 62 van de Vreemdelingenwet dienen alle administratieve beslissingen, genomen in 

toepassing van deze wet, gemotiveerd te worden. Die motiveringsplicht omvat de verschillende 

verwijderingsmaatregelen, waaronder het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Met de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen werd die 

motivering aangevuld met substantiële componenten. Bestuurshandelingen moeten overeenkomstig 

deze wet afdoende gemotiveerd zijn en dienen de juridische en feitelijke overwegingen te vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Een afdoende motivering houdt in dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

kunnen dragen. De motivering moet m.a.w. draagkrachtig zijn. De aangevoerde motieven moeten 

pertinent zijn en de beslissing verantwoorden. Dit wil zeggen dat ze duidelijk en concreet de redenen 

moet weergeven die haar kunnen verantwoorden. De motivering moet ook volledig zijn, wat betekent dat 

zij een voldoende grondslag voor alle onderdelen van de beslissing behoort te zijn. 

2. Toetsing van de bestreden beslissing aan de materiële en formele motiveringsplicht, schending van 

het zorgvuldigheidsbeginsel, schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

De motivering is niet afdoende, zoals vereist door de Wet Motivering Bestuurshandelingen. 

Dat de Staatssecretaris concrete elementen in het dossier van verzoeker miskent en hiermee de art. 2 

en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen miskent. Tevens schendt de staatssecretaris met zijn 

beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Het is immers overduidelijk dat de staatssecretaris de bewijswaarde van de door verzoeker ingediende 

bewijzen miskent. Voor de goede orde worden de bewijzen nogmaals opgelijst: 

- Een attest van moneytrans d.d. 08.08.2016 met een overzicht van geldstortingen van de voorbije jaren; 

2 X 'Certificat administratif d.d. 30.05.2016 en 31.05.2016, resp. m.b.t. het niet hebben van inkomsten 

en een bewijs van samenwoonst in het land van herkomst; 

'Attestation de non profession d.d. 13.06.2016; 

'Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur d.d. 17.01.2005; 

Loonfiches voor de periode december 2016 en januari 2017; 

Diverse documenten waaruit blijkt dat verzoeker effectief samenwoont met 

de referentiepersoon in België, minstens sedert 10.05.2016; 

- Afrekening van het ZNA Middelheim waaruit blijkt dat deze werden voldaan door de 

referentiepersoon; 

Kassatickets van de apotheker; 

Deel van een eigendomsakte op naam van de referentiepersoon; 

Bewijs van het openen van een rekening bij Argenta en inschrijving bij Basic-Fit op naam van verzoeker 

op adres van de referentiepersoon; 

- Geldstortingen op rekening van verzoeker; 

'Attestation de revenu global imposé au titre de l'année (exercice) 2016' d.d. 19.01.2017; 

'Attestation de charge en familie n°17/2017 d.d. 13.01.2017. 

De staatssecretaris argumenteert het volgende: 

1) "Voor zover betrokkene wenst aan te tonen dat hij voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het gezin van de 

referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet blijkt uit het geheel van de beschikbare 

gegevens. (...), er werd echter niet aangetoond dat dit reeds het geval was in het land van herkomst" 

De raadsman van verzoeker stelt vast dat dit een standaardmotivering betreft die de staatssecretaris in 

zeer veel soortgelijke gevallen kopieert. 

Verzoeker werpt op dat hij weldegelijk aantoonde dat hij reeds in het land van herkomst deel uitmaakte 

van het gezin van de referentiepersoon. Verzoeker toonde dit aan aan de hand van het 'certificat 

administratif n°182' d.d. 31 mei 2016 en het 'certificat administratif n°37' waarin de Marokkaanse 

autoriteiten verklaren dat verzoeker destijds woonachtig was met zijn ouders en oom aan vaderszijde te 

A. M., R. E. M. 

Tevens merkt de staatssecretaris op dat hij de inhoud van het voorgelegde attest niet afdoende 

betrouwbaar vindt. 

Doch dient in deze te worden opgemerkt dat verzoeker uiteraard geen enkele invloed heeft op de 

manier waarop dergelijke attesten in het land van herkomst van verzoeker worden opgesteld en dienen 

deze attesten weldegelijk mee in beschouwing te worden genomen bij de beoordeling van het dossier 

van verzoeker. 
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Daarnaast dient opgemerkt te worden dat verzoeker ook in België steeds heeft samengewoond met de 

referentiepersoon. Verzoeker maakte en maakt nog steeds deel uit van het gezin van de 

referentiepersoon. 

Verzoeker moet bovendien deel moet uitmaken van het gezin van de referentiepersoon of dat hij in zijn 

land van herkomst ten laste was van de referentiepersoon. 

2) 'Noor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand 

aan de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst ten laste was van de 

referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond 

onvermogend te zijn, er onvoldoende werd aangetoond dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds 

van in het land van herkomst of origine financieel ten laste was van de referentiepersoon en er niet blijkt 

dat zowel betrokkene als de referentiepersoon niet ten laste vielen/vallen van de Belgische staat" 

Naast het feit dat ook dit deel van de motivering een loutere standaardmotivering betreft die de 

staatssecretaris zeer vaak in soortgelijke gevallen gebruikt, is deze bewering compleet onjuist. De 

staatssecretaris heeft in zijn beslissing zélf aangegeven dat er weldegelijk bewijzen werden voorgelegd, 

meerbepaald: 

- Een attest van moneytrans d.d. 08.08.2016 met een overzicht van geldstortingen van de voorbije 

jaren; 

- 2 X 'Certificat administratif d.d. 30.05.2016 en 31.05.2016, resp. m.b.t. het niet hebben van 

inkomsten 

'Attestation de non profession d.d. 13.06.2016; 

Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur d.d. 17.01.2005; 

- Loonfiches voor december 2016 en januari 2017; 

- Ziekenhuis- en apothekersrekeningen; 

- Geldoverschrijvingen; 

- 'Attestation de revenu global imposé au titre de l'année (exercice) 2016, d.d. 19.01.2017; 

'Attestation de charge de familie n°17/2017' d.d. 13.01.2017 

Verzoeker legde derhalve zeer veel bewijzen voor. Uit de samenlezing van deze documenten blijkt 

onomstotelijk dat verzoeker weldegelijk ten laste is en was van de referentiepersoon. 

  

De staatssecretaris beantwoordt zeer summier elk hierboven omschreven document zeer kort, doch 

geeft hij een volledig verkeerde interpretatie aan het geheel van de bijgebrachte documenten. 

3) "H et gegeven dat betrokkene sedert mei 2016 tot op heden op het adres van de referentiepersöon 

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

betrokkene op het adres van de referentiepersoon was/is, heeft niet automatisch tot gevolg dat hij 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. (...)" 

Naast het feit dat het hier weer om een loutere standaardmotivatie gaat, kan hierop wederom worden 

geantwoord dat de staatssecretaris blijkbaar geen rekening heeft gehouden met de door verzoeker 

aangebrachte stukken. Uit deze stukken blijkt immers dat verzoeker enerzijds gedomicilieerd is bij de 

referentiepersoon, doch ook dat de referentiepersoon instaat voor het financiële onderhoud van 

verzoeker. 

De staatssecretaris komt vervolgens tot het volgende eindbesluit: 

"Uit het geheeld van de voorgelegde stukken blijkt niet afdoende dat betrokkene reeds in het land van 

herkomst ten laste was van de burger van de Unie of in het land van herkomst reeds deel uitmaakte van 

het gezin van de burger van de Unie, en dit in de periode voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging. Betrokkene toont dus niet afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 

47/1, 2" van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging." 

Opnieuw betreft dit een loutere standaardmotivatie. Evenwel meent verzoeker middels huidig 

verzoekschrift afdoende te hebben aangetoond dat de staatssecretaris tekort is geschoten in de 

motivering van zijn beslissing. In het bijzonder dient vermeld dat de staatssecretaris een opsomming 

heeft gegeven van de diverse door verzoeker voorgebrachte bewijsstukken. Na deze opsomming 

argumenteert de staatssecretaris evenwel dat verzoeker bepaalde bewijsstukken niet zou hebben 

bijgebracht, terwijl deze wel in de opsommingslijst van de staatssecretaris staan! 

Verzoeker meent dan ook dat de huidige beslissing een loutere standaardbeslissing is waarin geen 

rekening is gehouden met de concrete elementen in het dossier van verzoeker. De bewijswaarde van de 

door verzoeker voorgebrachte stukken wordt dan ook miskend. 

De staatssecretaris schendt omwille van de hierboven uiteengezette argumenten de formele en de 

materiële motiveringsplicht, alsook het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Tevens wordt artikel 47 Vw. geschonden. 
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Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.2.1. Wat de ingeroepen schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van 

de voornoemde wet van 29 juli 1991 betreft, dient te worden vastgesteld dat de motieven van de 

bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat de 

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 hij in rechte beschikt. 

Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). 

 

Verzoeker bekritiseert vervolgens de bestreden beslissing inhoudelijk. Daarmee voert hij de schending 

aan van de materiële motiveringplicht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 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 (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954).  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, 

nr. 107.624). Het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, 

maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 

2003, nr. 126.520). 

 

Het onderzoek van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht kan in casu niet los 

worden gezien van de juridische grondslag waarop ze gesteund is, met name de toepassing van artikel 

47/1, 2°, van de vreemdelingenwet. 

 

2.2.2. Verzoeker diende overeenkomstig artikel 47/1, 2°, van de vreemdelingenwet een aanvraag in van 

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie in functie van zijn oom, van 

Nederlandse nationaliteit.  

 

Artikel 47/3, §2, van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger 

van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn 

gezin. 

De documenten die aantonen dat het andere familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de 

burger van de Unie moeten uitgaan van de bevoegde overheden van het land van oorsprong of van 

herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de 

burger van de Unie bewezen worden met elk passend middel.” 

 

In de bestreden beslissing wordt besloten dat verzoeker niet aangetoond heeft dat hij in het land van 

herkomst ten laste was of deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon in België, zijn oom.  

 

De door verzoeker neergelegde stavingsstukken werden door de verwerende partij als volgt beoordeeld:  

 

“- bewijzen geldstortingen (attest Moneytrans dd. 08.08.2016) vanwege de referentiepersoon aan 

derden  

- ‘certificat administratif’ n° 181 dd. 30.05.2016 en n°16 dd. 12.01.2017 waarin de Marokkaanse 

authoriteiten van R. E. M. verklaren dat betrokkene op datum van het attest geen inkomsten had in R. E. 

M.: echter, deze attesten zeggen niets over eventuele inkomsten van betrokkene buiten R. E. M. Er 

dient tevens opgemerkt te worden dat betrokkene op datum van dit attest reeds in België verbleef, het is 

dan ook logisch dat hij geen inkomsten meer had in R. E. M. de voorgelegde attesten vermelden ook 

niets betreffende eventuele eigendommen van betrokkene in R. E. M. / Marokko. De voorgelegde 

attesten n°181 dd. 30.05.2016 en n° 16 dd. 12.01.2017 kunnen dan ook niet aanvaard worden als 

afdoende bewijs van onvermogen van betrokkene. 

- ‘certificat administratif’ n° 182 dd. 31.05.2016 en n°37 dd. 27.01.2017 waarin de Marokkaanse 

authoriteiten van R. E. M. verklaren dat betrokkene op datum van het attest samen met zijn ouders en 

oom aan vaderszijde woonachtig was in het quartier A. M., R. E. M.: echter, in eerste instantie dient 

opgemerkt te worden dat de identiteit van de oom aan vaderszijde niet wordt gespecifieerd; er kan dan 
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ook niet zonder meer vanuitgegaan worden dat dit de referentiepersoon betreft. In tweede instantie dient 

opgemerkt te worden dat de informatie uit dit attest niet wordt ondersteund door zowel de gegevens van 

de administratieve dossiers van betrokkene en de referentiepersoon, als de gegevens van het 

Rijksregister: immers, betrokkene verblijft minstens sedert 31.05.2016 in België; de referentiepersoon is 

sedert 13.01.2004 ononderbroken ingeschreven in ons land. Voorheen was hij woonachtig in Nederland. 

De inhoud van deze attesten zijn dan ook niet afdoende betrouwbaar, en kunnen niet mee in 

overweging genomen worden bij de beoordeling van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

- arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur dd. 17.01.2005 (I. CVBA) op naam van de 

referentiepersoon: uit bijkomende gegevens blijkt dat deze tewerkstelling inmiddels werd stopgezet; 

loonfiches (CVBA B.) op naam van de referentiepersoon voor de periode december 2016 – januari 2017 

- inschrijvingsformulier Nederlands op naam van betrokkene; verzamelgetuigschriften voor verstrekte 

hulp op naam van betrokkene; gezinssamenstelling op 15.02.2017; uittreksel uit het bevolkingsregister 

dd. 17.02.2017: uit deze documenten, in combinatie met de gegevens van het Rijksregister, blijkt dat 

betrokkene sedert 10.05.2016 is gedomicilieerd op het adres van de referentiepersoon 

- afrekening ZNA Middelheim dd. 25.07.2016, 28.05.2016, 18.08.2016, 9.08.2016 met bijbehorend 

rekeningafschrift waaruit blijkt dat deze kosten werden betaald door de referentiepersoon 

- kassaticketten bij de apotheek dd. 21.07.2016, 28.05.2016, 25.07.2016 zonder bewijs van wie deze 

betaald heeft. 

- Deel van een eigendomsakte op naam van de referentiepersoon 

- Openen van een rekening bij Argenta dd. 4.02.2017; inschrijving lidmaatschap Basic-Fit dd. 

13.02.2017: op naam van betrokkene en op adres van de referentiepersoon 

- Twee geldoverschrijvingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd. 22.02.2017 en 

13.02.2017: slechts twee geldstortingen zijn te beperkt om aan te tonen dat betrokkene ten laste is van 

de referentiepersoon en ze zijn ook maar pas gestart na de tweede aanvraag gezinshereniging 

- Attestation de revenu global imposé au titre de l’annee (exercice) 2016 dd. 19.01.2017 : dit attest werd 

opgesteld op basis van een verklaring van betrokkene, en dit attest wordt dan ook beschouwd als een 

verklaring op eer. Gezien het gesolliciteerd karakter van een verklaring op eer niet kan uitgesloten 

worden, en de inhoud van dit attest niet gestaafd wordt door overige stukken, kan dit attest niet 

aanvaard worden als afdoende bewijs van onvermogen van betrokkene. 

- Attestation de charge de famille n°17/2017 dd. 13.01.2017 waaruit moet blijken dat betrokkene ten 

laste is van de referentiepersoon en dat hij noch eigendommen bezit, noch enige inkomsten. 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het 

gezin van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens. Uit de beschikbare gegevens blijkt weliswaar dat hij op 10.05.2016 werd 

gedomicilieerd op het adres van de referentiepersoon in België. Er werd echter niet aangetoond dat 

betrokene reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon. 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst ten laste was van de 

referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond 

onvermogend te zijn, en er niet afdoende werd aangetoond dat hij voorafgaand aan de aanvraag en 

reeds van in het land van herkomst of origine financieel ten laste was van de referentiepersoon, en dat 

er niet wordt aangetoond dat zowel betrokkene als de referentiepersoon niet ten laste vielen/vallen van 

de Belgische staat. 

Het gegeven dat betrokkene sedert mei 2016 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 hij 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 of origine.” 

 

Verzoeker betoogt dat hij bewijzen heeft voorgelegd. Hij gaat er daarmee evenwel aan voorbij dat de 

door hem voorgelegde stukken wel degelijk worden besproken door de verwerende partij, maar niet als 

voldoende bewijs werden beschouwd voor het ten laste zijn of deel uitmaken van het gezin in het land 

van herkomst. Verzoeker beperkt zich in het middel tot het herhalen en opsommen van de 

bewijsstukken die hij neerlegde, zonder evenwel de beoordeling van deze stukken te betwisten.  

Waar verzoeker verwijst naar het “certificat administratif n° 182” en “certificat administratif n° 37” waarin 

de Marokkaanse autoriteiten verklaren dat verzoeker woonde met zijn ouders en zijn oom in Marokko, 

beperkt de bestreden beslissing zich niet enkel tot de stellingname dat het voorgelegde attest niet 

afdoende betrouwbaar is, maar wordt ook duidelijk gemotiveerd op grond van welke bevindingen het 
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bestuur tot dit oordeel komt. Zo wordt gemotiveerd dat de attesten de identiteit van de oom niet 

vermelden, zodat niet kan worden nagegaan of het in casu de referentiepersoon betreft. Bovendien 

wordt dit attest niet ondersteund door de administratieve gegevens betreffende de referentiepersoon, nu 

blijkt dat verzoeker minstens sedert 31 mei 2016 in België verblijft en de referentiepersoon sedert 13 

januari 2014 ononderbroken in België verbleef, terwijl deze voorheen in Nederland woonde. Deze 

vaststellingen worden door verzoeker niet betwist.  

 

Waar verzoeker aanvoert dat hij ook in België samenwoont met de referentiepersoon, gaat hij er aan 

voorbij dat naar luid van artikel 47/1, 2°, van de vreemdelingenwet deze aanvraag openstaat voor “de 

niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie”. Met het betoog dat hij in België deel uitmaakt van 

het gezin van zijn oom, toont verzoeker niet aan dat ten onrechte werd besloten dat hij voorafgaand aan 

de aanvraag en reeds in het land van herkomst deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon 

of ten laste van hem was.  

Waar verzoeker herhaaldelijk aanvoert dat de bestreden beslissing een “loutere standaardmotivatie 

bevat”, kan hij niet worden bijgetreden. De door hem voorgelegde bewijsstukken werden wel degelijk 

opgenomen in de bestreden beslissing en er werd aan de hand van deze stukken telkens gemotiveerd 

waarom deze niet aantonen dat verzoeker reeds in het land van herkomst deel uitmaakte van het gezin 

van de referentiepersoon of ten laste van hem was. Verzoeker zet geenszins uiteen waarom deze 

motivering niet pertinent zou zijn of dat de beoordeling van deze stukken kennelijk onredelijk of onjuist 

zou zijn.  

 

In de mate verzoeker nog aanvoert dat de verwerende partij bewijsstukken onbesproken laat, duidt 

verzoeker evenmin aan aan welke stukken zou zijn voorbijgegaan. Verzoeker beweert op algemene 

wijze dat de bewijswaarde van de voorgebrachte stukken werd miskend, doch zet op geen enkele wijze 

uiteen welk stuk werd miskend of op welke wijze.  

 

Het enige 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 vier oktober tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 


