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 nr. 195 994 van 30 november 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Y. CHALLOUK 

Abdijstraat 234 

2020 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXeE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 31 juli 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 15 juni 2017 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 4 augustus 2017 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat Y. CHALLOUK verschijnt 

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

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 15 juni 2017 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden en de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Deze beslissingen worden thans bestreden en zij zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN 
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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 28.12.2016 werd 

ingediend door: 

Naam: S(…). 

Voorna(a)m(en): B(…) 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (..;) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

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

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

familielid van een burger van de Unie. 

Betrokkene vroeg op 28.12.2016 gezinshereniging aan met haar zus, zijnde mevr. N(…) S(…), geboren 

op (…), 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 

passen middel’. 

Volgende documenten worden voorgelegd: 

- Attestation administrative n°446 en n°448 dd. 8.03.2017 waaruit moet blijken dat zowel betrokkene als 

de referentiepersoon voor zij het grondgebied van Marokko verlieten beiden woonachtig waren te H(…) 

I(…) – CU de M(…): Hieromtrent dient opgemerkt te worden dat uit de voorgelegde geboorteaktes van 

betrokkene en de referentiepersoon blijkt dat voornoemd adres het adres betreft van hun ouders in 

Marokko. Betrokkene en de referentiepersoon waren beiden gevestigd op het adres van hun ouders, 

waarbij zij deel uitmaakten van het gezin van hun ouders. In artikel 47/1, 2° van de vreemdelingenwet 

wordt vereist dat het niet in artikel 40bis, § 2 van dezelfde wet bedoelde familielid deel uitmaakt “van het 

gezin van de burger van de Unie”. Te dezen diende betrokkene dus in het land van herkomst of origine 

deel uit te maken van het gezin van haar Nederlandse zus. Betrokkene moet immers aantonen dat zij 

deel uitmaakte van het eigen gezin van haar zus in het land van herkomst of origine, niet van het gezin 

van haar ouders waarvan zij en haar zus als kinderen in een relatie van afhankelijkheid tegenover de 

ouders maar niet tegenover elkaar, deel uitmaakten. Er werden geen bewijzen voorgelegd dat 

betrokkene op enig ogenblik deel heeft uitgemaakt van het gezin van de referentiepersoon in het land 

van herkomst of origine. De omstandigheid dat betrokkene momenteel deel uitmaakt van het gezin van 

haar zus in België, volstaat niet om toepassing te kunnen maken van artikel 47/1, 2° van de 

vreemdelingenwet, gelet op de bewoordingen “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;” 

- Getuigschrift Federatie van Socialistische Mutualiteiten van (…) dd.03.03.2017 en 20.03.2017 waaruit 

blijkt dat zowel betrokkene als de referentiepersoon ingeschreven zijn. 

- Attest OCMW (…) dd. 16.03.2017 waaruit blijkt dat betrokkene tot op datum van het attest geen 

financiële steun ontving. 

- Loonfiches L(…) (december 2016 – februari 2017) op naam 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 of origine 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 betrokkene en de 

referentiepersoon sedert 10.03.2016 op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn in België. Er werd echter 

niet aangetoond dat betrokkene reeds van in het land van herkomst of origine 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 hieromtrent geen enkel bewijsstuk werd voorgelegd, 
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dat betrokkene bijgevolg niet heeft aangetoond onvermogend te zijn, 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 en dat er niet werd aangetoond dat de referentiepersoon niet ten laste viel van 

de Belgische Staat. 

Het gegeven dat betrokkene en de referentiepersoon sedert maart 2016 tot op heden op hetzelfde adres 

in Sint- Pieters-Leeuw gedomicilieerd zijn, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Louter 

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

automatisch tot gevolg dat zij ook ten laste was/is van de referentiepersoon. Immers, de voorwaarde 

van het ten laste zijn dient op een actieve wijze te worden aangetoond en valt niet impliciet af te leiden 

uit het feit dat men onder hetzelfde dak woont (arrest RvV nr. 145.912 dd. 21.05.2015). Bovendien heeft 

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

Het komt toe aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren (arrest RvS nr. 222.809 dd. 12.03.2013). 

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

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

laste was 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. 

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. 

In casu blijkt dat de verblijfsaanvraag wordt geweigerd omdat uit het geheel van de voorgelegde 

documenten niet blijkt dat betrokkene in het land van herkomst of origine ten laste was of deel uitmaakte 

van het gezin van de referentiepersoon. Er werd dus niet aangetoond dat betrokkene reeds van voor 

haar aankomst in België “ten laste” was van haar Nederlandse zus of toen al deel uitmaakte van haar 

gezin. Betrokkene voldoet bijgevolg niet aan de wettelijke voorwaarden voor gezinshereniging. Het 

bevel is het logische gevolg van het niet voldoen aan de verblijfsvoorwaarden. Indien het lang verblijf 

niet kan worden toegestaan en er geen andere rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in 

België zou kunnen verblijven, wat hier het geval is, is een bevel het enige alternatief. Betrokkene 

behoort niet tot het kerngezin van de referentiepersoon en dient bijgevolg het bewijs te leveren van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de normale affectieve banden tussen 

familieleden. Betrokkene brengt geen concrete elementen aan om een beschermenswaardige band met 

haar zuster aannemelijk te maken: de loutere samenwoonst toont niet afdoende aan dat er in casu 

sprake is van een zodanige mate van afhankelijkheid dat deze de gebruikelijke banden die tussen 

gezins- en familieleden bestaan overstijgt. Betrokkene toont op geen enkele wijze aan dat zij niet 

zelfstandig kan functioneren hetgeen des te meer klemt nu zij gedurende jaren gescheiden leefde van 

de referentiepersoon. Gezien het gebrek aan afdoende bewijs van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid in de relatie met haar zus, kan het bestaan van een meer dan gebruikelijke 

afhankelijkheidsrelatie niet worden vastgesteld. Aldus wordt het bestaan van een beschermenswaardig 

gezinsleven niet aangetoond. Voorts is er geen sprake van minderjarige kinderen in België, noch van 

enige medische problematiek op naam van betrokkene.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel werpt de verzoekende partij de schending op van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de artikelen 

47/1 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Geschonden bepalingen en bespreking: 

Artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van 

Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten 

worden gemotiveerd.  

De artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen stellen dat de administratieve 

handeling uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en 

de juridische motivering dienen te worden opgenomen. Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. 

Zo stipuleert artikel 62 van de Vreemdelingenwet het volgende: 
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“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.[…]” 

Er moet worden benadrukt dat conform artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen in 

de motivering van de administratieve beslissing steeds uitdrukkelijk de feitelijke en de juridische gronden 

vermeld moeten worden opdat de betrokken perso(o)n(en) kennis zouden hebben van gronden waarop 

de administratieve overheid zich baseert om een (weigerings)beslissing te nemen. 

Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen volgt 

duidelijk dat: 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; 

b) In de motivering (opgenomen in de betrokken administratieve beslissing – in casu de bestreden 

beslissing d.d. 15.06.2017) zowel de feitelijke als de juridische gronden dienen vermeld te worden; 

c) De motivering afdoende dient te zijn; 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid.  Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. arrest n° 154.954 van 14 

februari 2006; R.v.St. arrest n° 167.411 van 2 februari 2007; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010).  

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van de beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het betreffende dossier en op ALLE 

daarin vervatte dienstige stukken (R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest n° 28.599 van 

11 juni 2009, punt 2.4.).  

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het is de taak van Uw Raad om het oordeel 

van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de administratieve beslissing tegen alle redelijkheid 

ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief 

volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 september 1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 

2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 juni 

2009, punt 2.4. in fine). Met betrekking tot de uiteenzetting inzake het zorgvuldigheidsbeginsel verwijst 

verzoekster naar zijn uiteenzetting in het eerste middel van huidig verzoekschrift.  

De materiële motiveringsplicht houdt grosso modo in dat iedere bestuurshandeling moet gedragen 

worden door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en met andere woorden gecontroleerd 

kunnen worden aan de hand van (overtuigings)stukken uit het (administratief) dossier. 

Artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

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

1° de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft en die niet 

bedoeld wordt in artikel 40bis, § 2, 2° ; 

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. […]”  

In casu is de bestreden beslissing van 15/06/2017 op een niet-afdoende wijze gemotiveerd, daar 

administratieve beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, juist, 

pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de bestuurde in alle duidelijkheid kan 

oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te vechten. Bovendien legt het 

zorgvuldigheidsbegingsel de verwerende partij de plicht op om beslissingen zorgvuldig voor te bereiden 

en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, 

punt 2.3.).  

Bovendien is de bestreden beslissing in strijd met de bewoordingen van artikel 47/1 van de 

Vreemdelingenwet en met de in het eerste middel opgenomen bepalingen en/of beginselen. 

De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts na een behoorlijk 

onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen (Cf. 

R.v.V. arrest n° 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4.). Overigens staat ook vast dat het 

redelijkheidsbeginsel Uw Raad toestaat de bestreden beslissing onwettig te bevinden wanneer het 

tegen alle redelijkheid ingaat (Cf.  Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en Cf. 

R.v.V. arrest n° 28.599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine).   

Verwerende partij stelt het volgende vast in de bestreden beslissing van 15/06/2017: 
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- dat verzoekster niet zou voldoen aan de vereiste voorwaarden om te genieten van een recht op verblijf 

van meer dan drie maanden; 

- dat verzoekster niet heeft aangetoond ten laste te zijn (zowel in België als in het land van herkomst) 

van de EU referentiepersoon (lees: Nederlandse zus van verzoekster); 

- dat verzoekster niet heeft aangetoond deel uit te maken van het gezin (zowel in België als in het land 

van herkomst) van de EU referentiepersoon (lees: Nederlandse zus); 

Verder dient opgemerkt te worden dat de andere voorwaarden voor “gezinshereniging” van verzoekster 

met Nederlandse zus door verwerende partij niet worden betwist. 

Ten eerste dient verwezen te worden naar de bewoordingen zelf van artikel 47/1, 2° van de 

Vreemdelingenwet. In punt 2° van artikel 47/1 van de vreemdelingenwet, wordt gesteld dat verzoekster 

dient aan te tonen dat zij ten laste was (in het land van herkomst) en ten laste is (in België) van het 

gezin van de EU burger OF heeft deel uitgemaakt (in het land van herkomst) en thans (in België) deel 

uitmaakt van het gezin van de EU burger. 

Kortom behelst artikel 47/1, 2° concreet 2 situaties: 

1) Verzoekster was ten laste en is ten laste van het gezin van de EU burger; 

2) Verzoekster maakte deel uit en maakt thans deel uit van het gezin van de EU burger; 

Verzoekster toont minstens aan dat hij deel uitmaakte van en nog steeds deel uitmaakt van het gezin 

van de EU burger. 

Immers, verzoekster is de Marokkaanse zus van een EU burger (lees: Nederlandse zus). Immers, 

verzoekster heeft in Marokko samengewoond met haar Nederlandse zus op hetzelfde adres en maakt 

zo deel uit van het gezin (lees: huishouden) van de EU burger. In essentie maakt verzoekster dus deel 

uit van het gezin van de EU burger. De band tussen de EU burger en verzoekster is met name een 

bloedband.  

Verzoekster maakt daarmee minstens aannemelijk dat zij in het land van herkomst deel heeft 

uitgemaakt van het gezin van de EU burger doordat zij met haar Nederlandse zus op hetzelfde adres 

was ingeschreven. Eveneens blijkt dat zowel de EU burger als verzoekster zelf hier in België op 

hetzelfde adres woonachtig zijn en dus een gezinscel (lees: huishouden) vormen in de zin van artikel 8 

EVRM. 

Waar verwerende partij stelt dat niet kan aangenomen worden dat verzoekster heeft aangetoond deel te 

hebben uitgemaakt van het gezin (lees: huishouden) van de EU-referentiepersoon, daar – volgens 

verweerder – verzoekster conform artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet moet aantonen deel te 

hebben uitgemaakt van het “eigen gezin van haar Nederlandse zus en niet die van het gezin van haar 

ouders waarvan zij en haar zus in een relatie van afhankelijkheid tegenover de ouders staan”, voegt 

verwerende partij een voorwaarde toe aan de bepaling van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet. 

Immers, nergens in artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet is er sprake dat er sprake moet zijn van 

“deel uitgemaakt te hebben van het eigen gezin van de EU-onderdaan in het land van origine of 

herkomst”. Artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet stelt enkel dat “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”. Nergens is er melding gemaakt dat er sprake moet zijn van het “eigen” gezin (of 

huishouden) van de burger van de Unie. 

 

Door aan artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet een lezing te geven die er niet in te vinden is, en 

door aan artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet een voorwaarde te hebben toegevoegd, schendt 

verwerende partij alle in het eerste middel aangehaalde bepalingen/beginselen. 

In casu heeft verzoekster genoegzaam aangetoond aan de hand van objectieve stukken dat verzoekster 

met haar Nederlandse zus een gezinsband heeft, met haar in Marokko op hetzelfde adres heeft 

samengewoond, en thans in België ook steeds samenwoont, voldoet verzoekster aan de voorwaarde 

van het deel uitmaken van het gezin van de EU-burger, zowel in het land van origine of herkomst en in 

België. Dat verzoekster met haar Nederlandse zus samen bij hun ouders in het verleden inwoonden en 

dus ook een hechter gezin vormden met hun broers en zussen duid alleen maar op de bevestiging dat 

in het land van herkomst verzoekster met haar Nederlandse zus in Marokko een gezin (lees: 

huishouden) vormde en dus deel heeft uitgemaakt en thans deel uitmaakt van het gezin (lees: 

huishouden) van de EU-burger. 

De modus operandi van verwerende partij is kennelijk onzorgvuldig en kennelijk onredelijk.  

Er dient minstens te worden vastgesteld dat artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen, artikel 62 en artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet, het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht schromelijk met de voeten werden getreden. De 

handelswijze van de verwerende partij getuigt van een kennelijk onredelijk en een kennelijk 

onzorgvuldig bestuur. De bestreden beslissing is om die redenen niet afdoende gemotiveerd.  

Om al deze redenen dient de bestreden beslissing vernietigd te worden.” 
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2.1.2. De eerste bestreden beslissing is gesteund op artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet. Deze 

bepaling stelt het volgende: 

 

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

 (…)  

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;  

(…)”  

 

Artikel 47/3, §2 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

 

“(…) 

§ 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.  

(…)”  

 

In een tweede motief wordt geoordeeld dat de verzoekende partij evenmin aantoont dat zij reeds in het 

land van herkomst deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon. De Raad stelt vast dat de 

verzoekende partij het eerste motief geenszins betwist en in haar verzoekschrift enkel verder ingaat op 

het tweede motief, namelijk dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij reeds in het land van 

herkomst deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon. 

 

De bewijslast inzake het “deel uitmaken van het gezin van de burger van de Unie” rust bij de aanvrager 

van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (cf. artikel 47/3, § 2, eerste lid, van 

de Vreemdelingenwet). Hij dient daartoe alle elementen aan te brengen die zijn aanspraken kunnen 

rechtvaardigen derwijze dat het bestuur op afdoende wijze geïnformeerd is om met volledige kennis van 

zaken zijn beslissing daaromtrent te nemen. 

 

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, wijst 

de Raad erop 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, moet worden 

vastgesteld dat dit artikel onbetwistbaar de omzetting vormt van artikel 3, lid 2, a), van de Richtlijn 

2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 

68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 

93/96/EEG (hierna: 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, 2013-2014, doc. nr. 53-3239/001, 20-21). Deze bepaling luidt als 

volgt: 

 

“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;” 

 

Deze bepaling heeft betrekking op de ruimere familieleden. Dit zijn andere familieleden dan de 

echtgenoot, partner, rechtstreekse ascendenten en rechtstreekse descendenten van een Unieburger. 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat de verzoekende partij moet aantonen deel te hebben 

uitgemaakt van het eigen gezin van haar Nederlandse zus en niet van het gezin van beider ouders 

waarvan zij en de referentiepersoon in een relatie van afhankelijkheid tegenover de ouders staan. 
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De verzoekende partij stelt dat zij wel een deel uitmaakte en nog steeds een deel is van het gezin van 

een Unieburger, de Nederlandse referentiepersoon. Zij betoogt dat zij de zus is van de Nederlandse 

referentiepersoon, met wie zij in Marokko heeft samengewoond. Zij heeft dus in het land van herkomst 

deel uitgemaakt van het gezin van de Unieburger en ook in België is dat het geval, betoogt zij. Zij stelt 

dat de bestreden beslissing een voorwaarde toevoegt aan artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet 

gezien het artikel niet stelt dat er sprake moet zijn van “deel uitgemaakt te hebben van het eigen gezin 

van de EU-onderdaan in het land van origine of herkomst”. 

 

De Raad herinnert eraan dat de doelstellingen van artikel 3, tweede lid van de richtlijn 2004/38/EG erin 

bestaan om het vrij verkeer van de burgers van de Unie te vergemakkelijken en de eenheid van het 

gezin te bevorderen (cf. conclusie van advocaat-generaal Y. Bot van 27 maart 2012 in de zaak C-83/11 

voor het Hof van Justitie van de Europese Unie, randnummers 36 en 37). 

 

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

aan een persoon die deel uitmaakt van het gezin of 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 andere lidstaat van de Europese Unie te reizen en bijgevolg een 

belemmering kunnen vormen voor het uitoefenen van het recht op vrij verkeer en verblijf alsook afbreuk 

doen aan het nuttige effect van het burgerschap van de Unie. 

 

Met andere woorden: artikel 47/1, 2°, van de Vreemdelingenwet heeft tot doel te voorkomen dat een 

burger van de Unie mogelijk afziet van het uitoefenen van zijn recht op vrij verkeer omdat hij zich niet 

zou kunnen laten vergezellen door welbepaalde familieleden die deel uitmaken van zijn gezin of te 

zijnen laste zijn. 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. 

 

In het licht van deze doelstelling kan worden aangenomen dat het familielid dat verklaart bij de burger 

van de Unie in te wonen, dient aan te tonen dat hij bij deze en dus noodzakelijkerwijs in dezelfde staat 

heeft verbleven voordat de burger van de Unie zich in het gastland vestigde (zie ook de conclusie van 

advocaat-generaal Y. BOT van 27 maart 2012 in de zaak C-83/11 voor het Hof van Justitie van de 

Europese Unie, nrs. 86 en 90). Derhalve is het geenszins kennelijk onredelijk, of in strijd met deze 

artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet, te oordelen dat het gegeven dat de verzoekende partij en haar 

zus als kind deel hebben uitgemaakt van hetzelfde gezin, met name dat van hun ouders in Marokko, op 

zich niet volstaat om aannemelijk te maken dat is voldaan aan de verblijfsvoorwaarde dat verzoekende 

partij in het land van herkomst deel uitmaakte van het gezin van haar zus aangezien daaruit een relatie 

van afhankelijkheid blijkt ten aanzien van de ouders maar niet ten aanzien van elkaar. Dit te meer nu de 

verzoekende partij het gestelde in de bijlage 20, met name dat zij gedurende jaren gescheiden leefde 

van de referentiepersoon, niet betwist.  

 

2.1.3. Aangezien verder niet wordt betwist dat geen bewijzen werden voorgelegd van het feit dat de 

verzoekende partij in het land van herkomst op enig ogenblik deel heeft uitgemaakt van het gezin van 

de referentiepersoon, moet worden vastgesteld dat het eerste middel, dat geen andere draagwijdte 

heeft dan hetgeen hiervoor werd besproken, niet gegrond is.  

 

 

2.2.1. In een tweede middel werpt de verzoekende partij de schending op van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: 

het EVRM).  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Artikel 8 van het EVRM bepaalt dat: 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van ’s 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 
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Het recht op een gezinsleven dat geput kan worden uit artikel 8 van het EVRM sluit niet uit dat de 

overheid, gelet op het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, zich in het gezinsleven mengt op 

voorwaarde dat dit gebeurt via een maatregel die voorzien is bij de wet, dat de inmenging noodzakelijk 

is in een democratische samenleving en dat een legitiem doel wordt nagestreefd. Echter is het zo dat de 

bestreden beslissing op geen enkele wijze in evenredigheid is met de grote schade die zij aanricht aan 

het hele gezin.  

De bestreden beslissing is echter enkel onrechtmatig wanneer zij het resultaat is van een kennelijk 

onredelijk handelen, en wanneer het voordeel dat de overheid uit de bestreden beslissing zou putten, 

buiten elke redelijke verhouding staat tot het nadeel dat de verzoekende partij erdoor ondergaat.  

Uit de in het eerste middel aangehaalde elementen en feitelijkheden maakt verzoekster minstens 

aannemelijk dat de verwerende partij een disproportionele beslissing heeft genomen en dat het voordeel 

dat de verweerder uit de bestreden beslissing haalt, buiten elke redelijke en evenwichtige verhouding is 

tot het nadeel dat verzoekster en zijn gezin hebben. 

Uit het administratief dossier blijkt immers het volgende: 

Dat verzoekster de Marokkaanse nationaliteit heeft. 

Dat verzoekster met haar Nederlandse zus onder één dak samenwonen. Dat verzoekster bij haar 

eerdere verblijfsaanvraag melding heeft gemaakt van haar familiale relatie met haar Nederlandse zus. 

Dat verzoekster en haar Nederlandse verblijfsgerechtigde zus een gezinscel vormen in de zin van artikel 

8 EVRM. Dat verzoekster minstens aantoont in het land van herkomst met haar zus een “huishouden” 

en een gezinscel te vormen daar zij op hetzelfde adres gedomicilieerd waren. Dat zij thans in België 

eveneens een gezincel vormen war blijkt dat zij op hetzelfde adres leven en wonen. 

Dat verzoekster met zijn in België verblijfsgerechtigde Surinaamse broer en diens Nederlandse partner 

(die in het bezit is van een E-kaart) een duurzame en hechte relatie heeft en dat deze relatie nog steeds 

verder duurt.  

Dat er wel degelijk familiale banden bestaan en dat deze reëel en actueel zijn. Dat zij allemaal onder 

één en hetzelfde dat samenleven. 

Dat verwerende partij geen enkele ernstige afweging heeft gemaakt van de persoonlijke belangen van 

het gezin van verzoekster. 

Bovendien is er sprake van een voldoende hechte relatie tussen de verzoekster, diens Surinaamse 

broer en diens Nederlandse partner.  

Het is nagenoeg onmogelijk voor verzoekster om in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden, 

daar het centrum van zijn sociale, familiale en economische belangen zich in België bevinden. 

Gelet op dit alles maakt verzoekster minstens aannemelijk dat er sprake is van een kennelijk 

disproportionele en kennelijk onredelijke beslissing, dewelke in strijd is met de bepalingen en de geest 

van artikel 8 EVRM. 

Om al deze redenen dienen de bestreden beslissing vernietigd te worden” 

 

2.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“ 1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

  2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

In beginsel heeft de bescherming die artikel 8 EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking op het kerngezin 

(EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Banden met andere gezins- of familieleden dan 

die van het kerngezin, d.i. de zgn. ruimere familieleden, worden slechts gelijkgesteld met een 

gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond. Het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens oordeelt dat ‘de relaties tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs van 

de bescherming van artikel 8 zullen genieten zonder dat het bestaan van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve banden’ (EHRM 13 februari 2001, 

Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). 

 

De verzoekende partij moet dus een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie met haar zus 

aantonen, wil zij de bescherming van artikel 8 van het EVRM kunnen genieten.  
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In het arrest Rahman van het Hof van Justitie (HvJ 5 september 2012, C-83/11)  wordt de gezinsband 

van ruimere familieleden als volgt beschreven: “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.”(§32). 

 

Artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet beschouwt als “andere familieleden van een burger van de 

Unie”: “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”. 

 

Hieruit volgt dat een familielid van een burger van de Unie, die geen familielid is zoals bepaald in artikel 

40bis, §2 van de Vreemdelingenwet moet aantonen in het land van herkomst “ten laste” te zijn van 

referentiepersoon, of deel uit te maken van diens gezin. Deze voorwaarde ligt in de lijn van wat het Hof 

van Justitie stelt in het arrest Rahman.  

 

De verblijfsvoorwaarde die wordt gesteld in artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet verschilt in wezen 

dus niet van wat onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM vereist te vallen, met name dat er 

sprake is van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden 

en houdt dus een impliciete toetsing in aan het bedoelde artikel 8. Aldus kan worden gesteld dat de 

toets van artikel 8 van het EVRM reeds werd doorgevoerd in de wettelijke bepalingen, nu de wetgever 

heeft geoordeeld dat het verblijfsrecht voor ruimere gezinsleden van een Unieburger slechts kan worden 

toegekend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan (zie mutatis mutandis RvS 26 juni 2015, nr. 

231.772). 

 

In casu blijkt dat de verblijfsaanvraag wordt geweigerd omdat uit het geheel van de voorgelegde 

documenten niet blijkt dat betrokkene in het land van herkomst ten laste was of deel uitmaakte van het 

gezin van de referentiepersoon. Uit de beoordeling van het eerste middel is gebleken dat niet is 

aangetoond dat de beslissing tot weigering van verblijf niet deugdelijk zou zijn genomen.  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten is gemotiveerd in het licht van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, op de volgende wijze: 

 

“Betrokkene behoort niet tot het kerngezin van de referentiepersoon en dient bijgevolg het bewijs te 

leveren van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de normale affectieve banden 

tussen familieleden. Betrokkene brengt geen concrete elementen aan om een beschermenswaardige 

band met haar zuster aannemelijk te maken: de loutere samenwoonst toont niet afdoende aan dat er in 

casu sprake is van een zodanige mate van afhankelijkheid dat deze de gebruikelijke banden die tussen 

gezins- en familieleden bestaan overstijgt. Betrokkene toont op geen enkele wijze aan dat zij niet 

zelfstandig kan functioneren hetgeen des te meer klemt nu zij gedurende jaren gescheiden leefde van 

de referentiepersoon. Gezien het gebrek aan afdoende bewijs van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid in de relatie met haar zus, kan het bestaan van een meer dan gebruikelijke 

afhankelijkheidsrelatie niet worden vastgesteld. Aldus wordt het bestaan van een beschermenswaardig 

gezinsleven niet aangetoond.” 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet weerspiegelt de hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 van het 

EVRM, en noodzaakt een individueel onderzoek zodat wordt gewaarborgd dat de verwerende partij 

rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten, zoals het gezins- en familieleven van de 

betrokken vreemdeling. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat het gezins- en familieleven 

waarmee rekening zou moeten worden gehouden ruimer moet worden ingevuld dan dat bedoeld in 

artikel 8 van het EVRM. In casu betreft het bovendien een situatie van eerste toelating. Hierbij oordeelt 

het EHRM dat er geen toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, 

maar moet eerder onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om de betrokken 

vreemdeling op zijn grondgebied te laten komen of verblijven zodat hij zijn recht op eerbiediging van het 

privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; 

EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt aan de hand van een ‘fair 
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balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een redelijke afweging heeft gemaakt tussen de 

concurrerende belangen van de het individu, enerzijds, en de samenleving, anderzijds. 

 

Uit de motieven van het bevel blijkt dat de verwerende partij van oordeel is dat er geen 

afhankelijkheidsrelatie wordt aangenomen tussen de verzoekende partij en haar zus, en dat niet is 

aangetoond dat zij niet op zelfstandige wijze kan functioneren, des te meer klemt nu zij gedurende jaren 

gescheiden leefde van de referentiepersoon. Dat er geen belangenafweging zou zijn gebeurd in het licht 

van artikel 8 van het EVRM, zoals de verzoekende partij meent te kunnen laten gelden, gaat dan ook 

niet op. 

 

Met een loutere verwijzing naar het gegeven dat zij samenwoonde met haar zus in het gezin van hun 

beider ouders en naar de huidige samenwoonst, toont de verzoekende partij niet afdoende aan dat er in 

casu sprake is van een zodanige mate van afhankelijkheid dat deze de gebruikelijke banden die tussen 

gezins- en familieleden bestaan overstijgt. Zij toont op geen enkele wijze aan dat zij niet zelfstandig kan 

functioneren. Gezien het gebrek aan afdoende bewijs van bijkomende elementen van afhankelijkheid in 

de relatie met haar zus, kan de Raad het bestaan van een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie 

niet vaststellen. Aldus wordt het bestaan van een gezinsleven dat onder de bescherming valt van artikel 

8 van het EVRM niet aangetoond zodat de verzoekende partij zich niet op deze bepaling kan beroepen. 

De op geen enkele wijze gestaafde bewering dat het voor haar nagenoeg onmogelijk is om in haar land 

van oorsprong een familieleven te leiden daar het centrum van haar sociale, familiale en economische 

belangen zich in België bevinden, doet daaraan geen afbreuk. 

 

2.2.3. Een schending van artikel 8 van het EVRM is niet aangetoond. Het tweede middel is dan ook 

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 dertig november tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


