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 nr. 194 683 van 8 november 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Z. MISKOVIC 

Collegelaan 14 / 3 

3600 GENK 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 14 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 17 mei 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 16 juni 2017 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 4 augustus 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 september 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. SCHILLEBEEKS, die loco advocaat Z. MISKOVIC verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 18 november 2016 dient de verzoekster een aanvraag in van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, dit in haar hoedanigheid van bloedverwant in neergaande lijn van 

haar Belgische vader.  
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1.2. Op 17 mei 2017 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) 

tot de weigering van verblijf van meer dan drie maanden alsook tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

 

Het betreft de thans bestreden beslissingen. Zij werden gezamenlijk, onder de vorm van een bijlage 20, 

aan de verzoekster ter kennis gebracht op 18 mei 2017 en zijn als volgt gemotiveerd:  

 

“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 18.11.2016 werd 

ingediend door: 

Naam: T. 

Voornaam: D. 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: (…)1976 

Geboorteplaats: Genk 

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. 

 

De bepalingen van artikel 40ter zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 'de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3", die de Belg begeleiden of zich 

bij hem voegen; 

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: 'de bloedverwanten in neergaande lijn (...) beneden de leeftijd van 

eenentwintig jaar 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. 

 

Volgende documenten worden voorgelegd : 

- 'attestation du revenu global impose au titre de l'annee 2016' n°9948 dd. 30.11.2016, 'attestation de 

non-assujettissement à: Impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers en Taxe d'habitation et taxe de 

services communaux' n°9978 dd. 01.12.2016: deze beide attesten werden opgesteld op basis van een 

verklaring van betrokkene, en deze attesten worden 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 afdoende gestaafd wordt door overige stukken, kunnen deze documenten niet 

aanvaard worden als afdoende bewijs in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

- 'certificat de non profession' n°921 dd. 29.11.2016; 'certificat de non biens' n°992 dd. 29.11.2016: uit 

deze attesten zou moeten blijken dat betrokkene geen eigendommen bezit en geen betaalde job heeft in 

Asrir. Deze attesten zeggen echter niet over eventuele eigendommen /werkzaamheden buiten Asrir, en 

kunnen dan ook niet aanvaard worden als afdoende bewijs in het kader van de huidige aanvraag 

gezinshereniging. 

- attest dd. 05.12.2016 waaruit blijkt dat betrokkene tot op datum van het attest geen leefloon / financiële 

steun ontving vanwege het OCMW te Hasselt. Er wordt geen attest op naam van de referentiepersoon 

voorgelegd. 

- attest Federale Pensioendienst dd. 12.12.2016 (december 2016) op naam van de referentiepersoon 

- bewijzen geldstortingen (Western Union) vanwege een derde, zijnde een zus van betrokkene, aan 

betrokkene dd. 18.03.2016, 29.04.2016, 30.05.2016, 24.06.2016, 29.07.2016, 31.08.2016, 23.09.2016 

en 17.10.2016: deze stortingen zijn allemaal afkomstig van de zus van betrokkene, en niet van de 

referentiepersoon 
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- huurovereenkomst dd. 29.02.2016 op naam van de zus van betrokkene 

 

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

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, 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. 

 

Daarenboven dient opgemerkt te worden dat betrokkene momenteel niet samenwonend is met de 

referentiepersoon. Er werden geen documenten voorgelegd waaruit blijkt dat de referentiepersoon 

momenteel instaat voor de betaling van de huurlasten en overige vaste kosten verbonden aan de 

huisvesting van betrokkene. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

 

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

ingetrokken. 

 

Aan betrokkene wordt 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. Het gegeven dat 

de familie van betrokkene zich in België gevestigd heeft, kan een bevel aan betrokkene niet in de weg 

staan. Immers, 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 

en ondanks het precaire verblijf in België. Nergens uit het dossier blijkt dat zij daar niet toe in staat zou 

zijn. De aangehaalde afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon wordt betwist. Er dient 

tevens te worden opgemerkt dat de huidige beslissing geen weigering van voortgezet verblijf inhoudt. 

Betrokkene heeft geen minderjarige kinderen in België; er is geen sprake van enige medische 

problematiek op haar naam.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De verzoekster heeft binnen de bij artikel 39/81 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) voorziene termijnen, een synthesememorie neergelegd. Met toepassing van artikel 

39/81, zevende lid, van de vreemdelingenwet, doet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 

de Raad) derhalve uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van 

het beroep en van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de 

vreemdelingenwet. 

 

2.2. Met een brief van 29 augustus 2017 maakt de verzoekster een bijkomend stuk over. Het betreft een 

medisch verslag van 6 juni 2017.  

 

Samen met de verweerder dient de Raad er echter op te wijzen dat hij te dezen optreedt als 

annulatierechter en dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van haar 

beslissing kon beschikken om deze te nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110.548). De Raad zou zijn 

bevoegdheid overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die 

dateren van na de bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194.395). Bijgevolg kan het medisch 

verslag van 6 juni 2017, dat dateert van ná het treffen van de bestreden beslissingen, niet in overweging 

worden genomen bij de beoordeling van de aangevoerde middelen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te New York 

op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM).  

Het eerste middel wordt als volgt toegelicht:  
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“Eerste middel afgeleid uit de schending van het art. 8 E.V.R.M. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt: 

"1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 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." 

 

1. 

Art. 8 EVRM waarborgt het recht van eenieder op eerbiediging van een gezinsleven. 

 

Het begrip 'gezin' is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het recht van de verdragsstaten moet 

worden geïnterpreteerd. Het gaat aldus niet over het gezin "de iure" maar wel "de facto". 

 

Er moet sprake zijn van een "effective family life" (zie onder andere B. Vanlerghe, "Omgangsrecht in het 

licht van artikel 8 E.V.R.M.", https://vvww.law.kuleuven.be/iura/art/27n2/vanlerberqhe.pdf). 

 

In casu staat het ontegensprekelijk was dat het gaat over een gezinsleven in de zin van art. 8 E.V.R.M. 

daar de aanvraag is gebeurd in het kader van de gezinshereniging. 

 

Het bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven dient in casu dan ook te worden aangenomen. 

 

De stelling van verweerster dan verzoekster niet aantoont dat zij enkel in België een gezinsleven kan 

opbouwen, is in casu niet relevant aangezien verweerster dit in het licht van art. 8 E.V.R.M. niet moet 

aantonen. 

 

2. 

Conform vaste rechtspraak van het EHRM dient in concreto een belangenafweging te worden gemaakt 

tussen de inmenging in het gezinsleven vervat in artikel 8 van het EVRM enerzijds, en de openbare orde 

strikte noodzakelijkheid voor de democratische samenleving anderzijds. 

 

Artikel 8 van het EVRM is erop gericht om het individu te beschermen tegen een willekeurige 

overheidsinmenging in het gezinsleven. 

 

Dit heeft noodzakelijkerwijze tot gevolg dat het de taak van de administratieve overheid is om, vooraleer 

te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op basis van de 

omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

Ingevolge art. 8 EVRM moet er een fair balance gevonden worden tussen enerzijds het belang van het 

privé- en gezinsleven en anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving in het kader 

van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde. 

 

3. 

De Verdragsluitende Staten zijn er toe gehouden om, binnen de beleidsmarge waarover zij beschikken, 

een billijke afweging te maken tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen 

belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nunez/Noorwegen, §§ 68- 69). In zaken die zowel op een gezinsleven 

als op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van de negatieve dan wel positieve verplichtingen 

van een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van het EVRM afhankelijk zijn van de 

individuele omstandigheden van de betrokken personen en het algemeen belang (EHRM 17 april 2014, 

Paposhvili/België, § 140). 

 

De beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke 

afweging maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds. Of 

het nu een negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de 

genomen maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Rekening houdend met het feit 

enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van de overige bepalingen van het 

EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of met praktische regelingen 

(EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel primeert op de bepalingen van 

de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de taak van de administratieve 

https://vvww.law.kuleuven.be/iura/art/27n2/vanlerberqhe.pdf
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overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit 

op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

4. 

Alle voor de administratieve overheid gekende elementen moeten in deze beslissing worden betrokken. 

(RvV 26 februari 2016, nr. 162 982). 

 

Het 'ten laste zijn' is een feitenkwestie en mag op alle mogelijke manieren bewezen worden (HVJ 16 

januari 2014, Reyes, C-423/12 en HvJ 9 januari 2007, Jia, C-1/05). 

 

Verweerster heeft in casu onvoldoende rekening gehouden met de door verzoekster bijgebrachte 

documenten en bewijsmiddelen. Verweerster heeft immers eenvoudigweg gesteld dat verzoekster niet 

afdoende aantoont effectief onvermogend te zijn. 

 

Verweerster is hierbij volledig voorbijgegaan aan het feit dat verzoekster wel degelijk aantoont dat zij 

financieel onderhouden wordt door haar familie in de brede zin. 

 

5. 

Verweerster daarentegen verwijst steeds opnieuw naar het feit dat de documenten en bewijsmiddelen 

geen betrekking zouden hebben op de referentiepersoon (haar broer), doch dat dit niet doorslaggevend 

kan zijn aangezien verzoekster de facto financiële steun krijgt van haar zus. 

 

De term gezinsleven in het EVRM dient evenwel ruim geïnterpreteerd te worden. 

 

Uit de door verzoekster bijgebrachte stukken blijkt dat er wel degelijk sprake is van een gezinsleven 

(stuk 3 tot en met 5). 

 

Verzoekster brengt niet alleen het bewijs bij dat zij geen eigendommen bezit in Marokko, maar tevens 

de talrijke geldstortingen waaruit duidelijk blijkt dat zij ten laste is van haar familie. 

 

De bewering van verweerster dat verzoekster er niet in geslaagd is een afhankelijkheidsband aan te 

tonen, is dus incorrect. 

 

6. 

In casu dient vastgesteld te worden dat verweerster onnauwkeurig onderzoek heeft gedaan en 

onvoldoende rekening gehouden met de door verzoekster bijgebrachte bewijzen. 

 

Door deze houding heeft verweerster zich niet correct gedragen en is er geen billijke belangenafweging 

tot stand gekomen waardoor er sprake is van een schending van art. 8 E.V.R.M. 

 

Verweerster heeft, in tegenstelling met hetgeen zij tracht voor te houden in haar nota, geen correcte 

toepassing gemaakt van de thans geldende wetgeving. Zij dient immers niet enkel rekening te houden 

met de bepalingen in de Vreemdelingenwet, doch ook met deze van het E.V.R.M. 

 

Derhalve dient dan ook vastgesteld te worden dat verweerster door haar beslissing dd. 17 mei 2017 het 

recht op de eerbiediging van een gezinsleven conform art. 8 E.V.R.M. schendt.” 

 

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." 

 

De Raad merkt op dat de verweerder in de bestreden akte vaststelt dat de verzoekster in het kader van 

haar aanvraag voor een verblijfskaart als bloedverwant in neergaande lijn van haar Belgische vader, niet 

afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn, en dat zij niet aantoonde dat zij voorafgaand 
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aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine financieel ten laste was van haar 

Belgische vader. De verweerder oordeelde dat uit het geheel van de beschikbare gegevens niet 

afdoende blijkt dat er reeds van in het land van herkomst of origine een afhankelijkheidsrelatie bestond 

tussen de verzoekster en haar Belgische vader, en dat zij daarenboven momenteel niet samenwoont 

met haar vader en er geen documenten werden voorgelegd waaruit blijkt dat haar vader momenteel 

instaat voor de betaling van de huurlasten en overige vaste kosten verbonden aan de huisvesting van 

de verzoekster.  

 

De verzoekster brengt hier in haar eerste middel tegen in dat de verweerder onvoldoende rekening heeft 

gehouden met de bijgebrachte documenten en bewijsmiddelen, vermits eenvoudigweg zou zijn gesteld 

dat zij niet afdoende aantoont effectief onvermogend te zijn. De verweerder is hierbij volgens de 

verzoekster volledig voorbijgegaan aan het feit dat zij wel degelijk aantoont dat zij financieel 

onderhouden wordt door haar familie in de brede zin. Het feit dat de documenten en bewijsmiddelen 

geen betrekking hebben op de referentiepersoon, is volgens de verzoekster niet doorslaggevend omdat 

zij de facto financiële steun krijgt van haar zus en niet alleen bewijst dat zij geen eigendommen bezit in 

Marokko, maar ook dat zij ten laste is van haar familie.  

 

De Raad merkt op dat een eenvoudige lezing van de bestreden akte reeds duidelijk maakt dat 

geenszins op loutere wijze wordt geponeerd dat de verzoekster niet aantoonde effectief onvermogend te 

zijn. Wat betreft het met verschillende vaststellingen onderbouwde motief dat de verzoekster niet 

afdoende heeft aangetoond onvermogend te zijn in het land van herkomst, dient te worden vastgesteld 

dat de verzoekster de concrete vaststellingen van de gemachtigde geenszins weerlegt. Zij beperkt zich 

tot de loutere bewering dat zij aangetoond heeft dat zij in Marokko geen eigendommen bezit. Hiermee 

weerlegt zij echter niet de concrete vaststelling, die steun vindt in de stukken van het administratief 

dossier, dat de voorgelegde attesten niets zeggen over eventuele eigendommen of werkzaamheden 

buiten Asrir. De Raad acht het verder niet kennelijk onredelijk dat de verweerder oordeelt dat deze 

attesten niet aannemelijk maken dat de verzoekster in Marokko geen eigendommen heeft, aangezien ze 

enkel betrekking hebben op Asrir en niet op Marokko in zijn geheel.  

 

Voorts wijst de Raad er op dat de bestreden beslissingen kaderen in de aanvraag die de verzoekster 

indiende om een verblijf van meer dan drie maanden te verkrijgen als bloedverwant in neergaande lijn 

van haar Belgische vader. Uit de aanvraag (bijlage 19ter) blijkt duidelijk dat de verzoekster de  aanvraag 

enkel indiende in functie van haar vader. De aanvraag vermeldt geen enkel ander familielid van de 

verzoekster en laat ook niet toe de aanvraag anders te beoordelen als de enkele aanvraag voor 

gezinshereniging in functie van de Belgische vader.  

 

De bepalingen van artikel 40bis van de vreemdelingenwet zijn van toepassing op de familieleden van 

een Belg. Dit blijkt uit het bepaalde in artikel 40ter, §2, van de vreemdelingenwet:  

 

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

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

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

 

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

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen;” 

 

Verder bepaalt artikel 40bis, §2, eerste lid, 3°, van de vreemdelingenwet het volgende:  

 

“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; (…)” 

Uit de bewoordingen “die te hunnen laste zijn” blijkt duidelijk dat de verzoekster bij haar aanvraag moet 

aantonen ten laste te zijn van de burger van de Unie in functie van wie zij haar aanvraag indiende, in 

casu haar Belgische vader. Het betoog van de verzoekster dat zij ten laste zou zijn van haar familie in 

brede zin, en dat zij de facto financiële steun krijgt van haar zus, is dan ook niet dienstig. Het staat de 

verzoekster voor het overige vrij om een aanvraag in te dienen op andere wettelijke gronden, indien zij 

meent wegens de afhankelijkheid van de overige familieleden in België in aanmerking te komen voor 
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een verblijfsrecht of verblijfsmachtiging op enige andere wettelijke grond. Aangezien met de thans 

bestreden akte enkel het verblijfsrecht in functie van de Belgische vader en in toepassing van de 

artikelen 40bis, §2, eerste lid, 3°, juncto artikel 40ter van de vreemdelingenwet wordt geweigerd, kan de 

verzoekster echter inzake de thans bestreden verblijfsweigering niet dienstig verwijzen naar andere 

familiebanden dan deze die zij met haar Belgische vader heeft ontwikkeld.  

 

Waar de verzoekster een schending opwerpt van artikel 8 van het EVRM, wijst de Raad erop dat het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) het begrip “gezinsleven” in beginsel 

beperkt tot het kerngezin en nagaat of er een voldoende nauwe banden tussen de gezinsleden kunnen 

worden vastgesteld. Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige 

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

het arrest Mokrani (EHRM 15 oktober 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, par. 33) stelt het EHRM 

dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la 

protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplé-

mentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de 

bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve banden). Het 

EHRM oordeelde dat het gegeven dat een meerderjarig kind samenwoont met een ouder, geen 

voldoende graad van afhankelijkheid vormt om op zich reeds te resulteren in het bestaan van een 

beschermenswaardig gezinsleven (zie EHRM 12 januari 2010, nr. 47486/06, A.W. Khan v. Verenigd 

Koninkrijk, par. 32). Bij de beoordeling of er al dan niet een gezinsleven bestaat, moet rekening worden 

gehouden met alle indicaties die de verzoekster 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 en de reële banden tussen ouder en kind. Van een 

beschermd gezinsleven tussen meerderjarige kinderen en hun ouders kan bijgevolg slechts gesproken 

worden indien naast de afstammingsband een vorm van afhankelijkheid blijkt.  

 

Waar de verzoekster zich in haar eerste middel beperkt tot de loutere bewering dat zij ten laste is van 

haar zus en van haar familie in brede zin, maakt zij ten opzichte van deze personen nog niet 

aannemelijk dat zij met hen in België dermate nauwe banden, die verder reiken dan de normale 

affectieve banden tussen verwanten, heeft ontplooid dat er sprake zou zijn van een gezinsleven dat 

beschermd wordt onder artikel 8 van het EVRM. Ook de loutere verwijzing naar drie attesten van 

samenstelling van gezin, waaruit blijkt dat de verzoekster sedert december 2016, dit is nauwelijks een 

paar maanden voorafgaand aan de thans bestreden beslissingen, op hetzelfde adres staat 

ingeschreven als haar zus, en een bundel met overschrijvingen van verschillende familieleden aan de 

verzoekster toen zij in Marokko woonde, volstaan hiertoe niet. Wat de overschrijvingen betreft dient 

bovendien te worden opgemerkt dat de verzoekster heel haar volwassen leven en minstens tot 17 

oktober 2016 (datum meest recente overschrijving) in Marokko verbleef, zodat hiermee net wordt 

aangetoond dat de verzoekster niet verhinderd was om haar familiale banden verder te ontwikkelen 

vanuit haar land van herkomst terwijl zij met geen enkele concreet element aantoont waarom zij bij een 

eventuele tenuitvoerlegging van het bestreden bevel, dat in de bestreden akte is vervat, in haar land van 

herkomst niet verder ondersteund zou kunnen worden door haar familie.  

 

De verzoekster maakt dan ook niet concreet aannemelijk dat zij in België een gezins- of familiaal leven 

heeft ontwikkeld dat valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM.     

 

Ten overvloede, zelfs indien er wel sprake is van een gezinsleven van de verzoekster in België, wijst de 

Raad erop dat de bestreden beslissingen handelen over een eerste toelating tot verblijf. Het EHRM 

oordeelt dat er in dit geval geen sprake is van een inmenging en er geschiedt dan ook geen toetsing aan 

de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. Alleszins houdt artikel 8 van het EVRM geen 

bijzondere motiveringsplicht in (cf. RvS 22 juli 2013, nr. 224.386). In het geval van een eerste toelating 

tot verblijf moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat 

om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven in deze staat te handhaven en te ontwikkelen 

(EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 8 van het 

EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). De omvang van de 

positieve verplichtingen die op de overheid rusten is evenwel afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan elke individuele zaak. Wanneer het recht op een gezinsleven wordt 

ingeroepen in het kader van een betwisting over de verblijfswetgeving, dient nog te worden geduid dat 

de positieve verplichtingen van de overheid begrensd zijn. Een Staat heeft immers het recht om de 
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toegang tot het grondgebied te controleren. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse 

gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; 

EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden 

geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen 

gemaakte keuze van de staat van verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied 

toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met 

toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om 

de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst 

en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en 

Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, 

Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67).  

 

De verzoekster die blijkens de thans voorliggende gegevens slechts recent is teruggekeerd vanuit 

Marokko naar haar familieleden die reeds langere tijd in België verblijven en waarvan er meerderen ook 

Belg zijn, toont niet met concrete elementen aan dat er sprake is van een disproportionaliteit tussen 

haar belangen enerzijds, die in se erin bestaan om bij haar familieleden in België te blijven, hoewel zij 

niet aannemelijk maakt te voldoen aan de wettelijk gestelde verblijfsvoorwaarden, en de belangen van 

de Belgische staat in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering anderzijds.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM is niet aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

3.2. In een tweede middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 47/3, §2 en §3, van de 

vreemdelingenwet. 

 

Het tweede middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“Tweede middel afgeleid uit de schending van artikel 47/3 en meer in het bijzonder artikel 47/3 § 2 en § 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Artikel 47/3 van de wet van 15 december 1980 bepaalt: 

 

§ 2. 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 eik passend middel. 

§ 3. De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 3°, moeten bewijzen dat omwille van ernstige 

gezondheidsredenen, zij een persoonlijke verzorging door de burger van de Unie die zij willen 

vergezellen of bij wie zij zich willen voegen, strikt behoeven. 

 

1. 

Het Hof van Justitie oordeelde in het arrest Rahman uitdrukkelijk ais volgt: 

 

"De situatie van afhankelijkheid moet daarentegen wel bestaan in het land van herkomst van het 

betrokken familielid op het ogenblik dat hij verzoekt om zich te voegen bij de burger van de Unie te 

wiens laste hij is. In het hoofdgeding staat het aan de verwijzende rechter, op basis van 

bovengenoemde uitleggingsgegevens, na te gaan of verweerders in het hoofdgeding in hun land van 

herkomst, Bangladesh, ten laste waren van de burger van de Unie (...) Alleen wanneer zij 

overeenkomstig artikel 10, lid 2 van de richtlijn 2004/38 het bewijs van deze afhankelijkheid in het land 

van herkomst kunnen leveren, moet het gastland hun binnenkomst en hun verblijf vergemakkelijken 

overeenkomstig artikel 3, lid 2 van deze richtlijn". 

 

Rechtstreekse bloedverwanten kunnen slechts een verblijfsrecht erkend zien indien ze in het land van 

herkomst deel uitmaakten van het gezin van de referentiepersoon, dan wel 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 bestond in het land van oorsprong of herkomst. 
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Dit blijkt uit het arrest Reyes van het Hof van Justitie (zaak C-423112 van 16 januari 2014), waarin 

gesteld werd: 

 

"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). 

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). 

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)" 

 

2. 

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"). 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 voormeld arrest 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 materiële 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 vetvoegen in het Rijk. 

 

3. 

Verder wijst de Raad er met betrekking tot de interpretatie van het begrip "in het land van herkomst, ten 

laste zijn of deel uitmaken van het gezin van de Burger van de Unie" in artikel 47/1, 2°, van de 

Vreemdelingenwet op dat - hoewel de bewoordingen "in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin" vermeld in artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet niet geheel samenvallen – dit 

artikel onbetwistbaar de omzetting vormt van artikel 3.2.,eerste lid, a) van de burgerschapsrichtlijn (zie 

memorie van toelichting bij Wetsontwerp van 9 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake 

Asiel en Migratie tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl.St. Kamer, 2013-14, 

doc. nr. 53-3239/001, 20-21). 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

"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;" 

De doelstelling van artikel 3.2, eerste lid van de Burgerschapsrichtlijn bestaat erin om het vrij verkeer 

van de burgers van de Unie te vergemakkelijken en de eenheid van het gezin te bevorderen. 

De eventuele weigering om een verblijf toe te staan aan een gezinslid van een burger van de Unie of 

aan een persoon die ten laste is van deze burger van de Unie zou, zelfs indien deze persoon geen 

nauwe verwant is, er immers toe kunnen leiden dat de burger van de Unie wordt ontmoedigd om vrij 

naar een lidstaat van de Europese Unie te reizen. 

De vereiste dat een derdelander in het land van herkomst ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van 

de burger van de Unie die gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer dient derhalve in het licht van 

deze doelstelling te worden geïnterpreteerd. 
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Uit de bewoordingen van artikel 3.2,eerste lid, van de Burgerschapsrichtlijn en van artikel 47/1, 2°, van 

de Vreemdelingenwet kan niet worden afgeleid dat een vreemdeling automatisch een recht op verblijf 

zou kunnen putten uit een "fait accompli'-situatie, waarbij hij, zonder hiertoe voorafgaandelijkste zijn 

gemachtigd of toegelaten, gaat inwonen bij een burger van de Unie in het gastland terwijl hij voordien 

geen gezin vormde met deze burger van de Unie of er ten laste van was of dat de verwerende partij in 

dat geval "het land van herkomst" zou dienen gelijk te stellen met "het gastland". 

 

4. 

Burger van de Unie of er ten laste van was of dat de verwerende partij in dat geval "het land van 

herkomst" zou dienen gelijk te stellen met "het gastland". 

De nationale rechter dient tevens, als gevolg van de in artikel 4, derde lid, van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie neergelegde samenwerkingsplicht en het loyaliteitsbeginsel, rekening te houden met 

de uniforme interpretatie die het Hof van Justitie reeds aan bepalingen van het Unierecht heeft gegeven. 

De rechtspraak van het Hof van Justitie vormt overigens, naast het primair en secundair Unierecht, 

eveneens een bron van Unierecht. De uitlegging die het Hof krachtens de hem bij artikel 267 van het 

VWEU verleende bevoegdheid geeft aan een regel van Unierecht, verklaart en preciseert, voor zover 

dat nodig is, de betekenis en strekking van dat voorschrift zoals het sedert het tijdstip van zijn 

inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en toegepast (HvJ 13 januari 2004, C-453/00, 

Kuhne en Heitz, punt 21). 

In dit kader kan nuttig worden verwezen naar het arrest Rahman van het Hof van Justitie (HvJ 5 

september2012, C-83/11, Rahman), waarin het volgende wordt gesteld: 

Zoals de advocaat-generaal in de punten 91, 92 en 98 van zijn conclusie heeft uiteengezet, wijst niets 

erop dat de in die bepalingen gebruikte uitdrukking "land van herkomst" aldus moet worden opgevat dat 

zij verwijst naar het land waarin de burger van de Unie woonde voordat hij zich in het gastland vestigde. 

Uit de gecombineerde lezing van deze bepalingen volgt integendeel dat het bedoelde "land van 

herkomst" in geval van een staatsburger van een derde land die verklaart "ten laste" van een burger van 

de Unie te zijn, de staat is waarin hij verbleef op het ogenblik dat hij heeft verzocht om de burger van de 

Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen. 

 

5. 

Wat het tijdstip betreft waarop de aanvrager zich in een situatie van afhankelijkheid moet bevinden om 

als "ten laste" in de zin van artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/38 te worden beschouwd, zij erop gewezen 

dat deze bepaling tot doel heeft, zoals uit punt 6 van de considerans van de richtlijn volgt, "de eenheid 

van het gezin in een verruimde betekenis te handhaven" door de binnenkomst en het Verblijf te 

vergemakkelijken van personen die niet onder de in artikel 2, punt 2, van richtlijn 2004/38 gegeven 

definitie van familielid van een burger van de Unie vallen, maar niettemin nauwe en duurzame 

familiebanden met een burger van de Unie hebben wegens bijzondere feitelijke omstandigheden, zoals 

financiële afhankelijkheid, het behoren tot het huishouden of ernstige gezondheidsredenen. 

Dergelijke banden kunnen ook bestaan zonder dat het familielid van de burger van de Unie in dezelfde 

staat als die burger heeft verbleven of ten laste van laatstgenoemde is geweest kort voordat of op het 

ogenblik dat deze zich in het gastland vestigde.  

 

6. 

De situatie van afhankelijkheid moet daarentegen wel bestaan in het land van herkomst van het 

betrokken familielid op het ogenblik dat hij verzoekt om zich te voegen bij de burger van de Unie te 

wiens laste hij is." 

Volgens het arrest Rahman van het Hof van Justitie dient de betrokkene aldus "nauwe en duurzame 

familiebanden met een burger van de Unie" aan te tonen en dit omwille van "bijzondere feitelijke 

omstandigheden", zoals onder meer "financiële afhankelijkheid" en "het behoren tot het huishouden". 

Deze nauwe en duurzame familiebanden kunnen volgens dit arrest ook bestaan zonder dat het familielid 

van de Unieburger in dezelfde staat als die Unieburger heeft verbleven of ten laste van laatstgenoemde 

is geweest kort voordat of op het ogenblik dat deze zich in het gastland vestigde. Met andere woorden, 

een situatie van afhankelijkheid kan ontstaan nadat de Unieburger zich reeds in het gastland heeft 

gevestigd. 

De situatie van afhankelijkheid moet daarentegen wel bestaan in het land van herkomst van het 

betrokken familielid op het ogenblik dat hij verzoekt om zich te voegen bij de burger van de Unie te 

wiens laste hij is. 

 

7. 

Wat betreft de interpretatie van het begrip "ten laste", kan ten slotte ook naar analogie worden verwezen 

naar de interpretatie die aan dit begrip werd gegeven door het Hof van Justitie in het arrest Jia (punt 43) 
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(RvS 3 juni 2014, nr. 10.539 (c)). Deze invulling van het begrip "ten laste" werd specifiek voor 

descendenten van 21 jaar en ouder bevestigd in het arrest Reyes van het Hof van Justitie (zaak C-

423/12, Flora May Reyes t. Zweden, 16 januari 2014), met de verwijzing naar het arrest Jia (zie punt 1). 

 

Uit de bijgevoegde stukken blijkt dat verzoekster afhankelijk is van haar familie die allen in België 

verblijven. 

 

De overschrijvingen via bankverrichtingen en Western Union waarvan de stukken zoals deze door de 

familie van verzoekster werden teruggevonden beginnen reeds in 2009. 

 

Ook eerder werden gelden aan verzoekster overgemaakt. 

 

8. 

Verder blijkt duidelijk uit het verslag van het Limburgs Oncologisch centrum dat verzoekster een forse 

tumorale massa ter hoogte van de linker borst heeft. Zij lijdt aan borstkanker een heeft verzorging nodig.  

Zij is als enige van het gezin in Marokko achtergebleven en is daar volledig aan haar lot overgelaten. 

 

Gezien de aard van de aandoening is een verzorging in België met hulp van haar familie meer dan 

aangewezen en noodzakelijk. 

 

Verzoekster bewijst aan de hand van de bijgebrachte stukken haar afhankelijkheid van haar familie (stuk 

7). 

 

In het kader van de geldende culturele en morele regels dient de familie wel degelijk als refertepersoon 

te worden beschouwd aangezien ieder afzonderlijk en alle samen de verplichting op zich neem om voor 

dochter en zus te zorgen en haar te helpen. 

 

Deze hulp dient thans in het Rijk te worden verdergezet. Tenslotte mag niet uit het oog worden verloren 

dat verzoekster in het Rijk is geboren. 

 

9. 

Verweerster tracht voor te houden dat het tweede middel onontvankelijk is omdat artikel 47/3 van de 

Vreemdelingenwet geen toepassing zou vinden. 

Dit artikel heeft eveneens betrekking op de andere familieleden, doch eveneens in het kader van 

gezinshereniging. 

 

Huidig middel is wel degelijk ontvankelijk. 

 

10. 

Verzoekster dient vast te stellen dat verweerster niet inhoudelijk repliceert op huidig middel. Huidig 

middel is dan ook gegrond.” 

 

Artikel 47/3, §2 en §3, van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 2  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.  

 

§ 3  De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 3°, moeten bewijzen dat omwille van ernstige 

gezondheidsredenen, zij een persoonlijke verzorging door de burger van de Unie die zij willen 

vergezellen of bij wie zij zich willen voegen, strikt behoeven.” 

 

Artikel 47/1, 2° en 3°, van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“Als andere familieleden van een burger van de Unie worden beschouwd :  

(…) 
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2° 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;  

3° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die wegens ernstige gezondheidsredenen een 

persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven.” 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden weigeringsbeslissing werd genomen in toepassing van artikel 

40bis, §2, 3°, juncto artikel 40ter van de vreemdelingenwet. Tevens blijkt uit de stukken van het 

administratief dossier dat de verzoekster de aan deze beslissing ten grondslag liggende aanvraag 

slechts indiende in functie van haar Belgische vader (bijlage 19ter d.d. 18 november 2016) en niet in 

functie van enige ander familielid. De verzoekster heeft zich dan ook geenszins bij haar aanvraag 

kenbaar gemaakt als een ‘ander familielid van een burger van de Unie’, zoals bepaald bij artikel 47/1, 2° 

en/of 3°, van de vreemdelingenwet. De verzoekster kan de schending van artikel 47/3, §§2 en 3, van de 

vreemdelingenwet in het voorliggende geschil dan ook niet dienstig aanvoeren. Zij kan om diezelfde 

redenen evenmin dienstig verwijzen naar het arrest Rahman van het Hof van Justitie. 

 

Het tweede middel kan niet tot de nietigverklaring leiden.  

 

Geheel ten overvloede merkt de Raad aangaande de kritiek inzake de medische verzorging die de 

verzoekster nodig heeft nog op dat de verzoekster hiertoe verwijst naar een aantal stukken waaruit 

weliswaar blijkt dat zij lijdt aan een ernstige medische aandoening maar die allen dateren van nadat de 

bestreden beslissingen werden getroffen. Zoals reeds gesteld in punt 2.2. kan de Raad deze stukken 

niet in rekening nemen bij zijn wettigheidsonderzoek. De gemachtigde kon er immers vanzelfsprekend 

geen rekening mee houden bij het nemen van de bestreden beslissingen.  

 

Waar de verzoekster meent dat zij afhankelijk is van haar familie in België en dat deze ‘familie’ als 

referentiepersoon dient te worden beschouwd, merkt de Raad nogmaals op dat de verzoekster in haar 

aanvraag duidelijk enkel haar Belgische vader heeft opgegeven als referentiepersoon. Er valt dan ook 

niet in te zien waarom de gemachtigde in het kader van de thans voorliggende verblijfsaanvraag zou 

moeten onderzoeken of de verzoekster eventueel in aanmerking komt voor een verblijfsrecht of 

verblijfmachtiging in functie van enige andere familieleden in België.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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 acht november tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 


