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 nr. 196 119 van 5 december 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Fonteinestraat 14 / 3 

3500 HASSELT 

  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 X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 9 september 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 8 augustus 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 13 september 2017 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 november 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE ROECK, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij diende op 15 januari 2016, in functie van haar in België verblijvende broer, een 

aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie.  

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

nam op 5 juli 2016 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verwerpt op 28 november 2016 bij arrest 

met nummer 178 488 het beroep tot schorsing en nietigverklaring dat de verzoekende partij indiende 

tegen deze beslissing. 

 

1.3. De verzoekende partij dient op 14 februari 2017, in functie van haar in België verblijvende broer, 

een nieuwe aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

 

1.4. Op 8 augustus 2017, met kennisgeving op 11 augustus 2017, neemt de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris de volgende beslissingen, die de bestreden beslissingen vormen: 

 

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

HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

In uitvoering van artikel 52, §4,5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 14.02.2017 werd 

ingediend door: 

 

Naam: A.      Voornaam: S. 

Nationaliteit: Marokko   Geboortedatum: 07.08.1987 

Geboorteplaats: Nador   identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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

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

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vroeg op 14.02.2017 gezinshereniging aan met haar broer, A. A. M., van Spaanse 

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 ze 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’. 

 

Ter staving van het bovenstaande werden volgende bewijsstukken voorgelegd: 

-attest dd. 08.02.2017 op naam van betrokkene waaruit blijkt dat ze tot op datum van het attest geen 

leefloon en /of financiële steun ontving vanwege het OCMW te Hasselt. 

-‘attestation administrative’ n°14/CBS dd. 09.01.2017 waarin de lokale overheden stellen dat betrokkene 

op datum van het attest geen onroerende goederen bezat, ‘attestation administrative’ °12/CBS dd. 

09.01.2017 waarin de lokale overheden stellen dat betrokkene op datum van het attest niet 

professioneel actief was: echter, beide attesten zeggen enkel iets over de situatie in januari 2017, op 

een moment dat betrokkene reeds in België verbleef en na de indiening van de huidige aanvraag 

gezinshereniging. In het kader van de huidige aanvraag dient betrokkene aan te tonen onvermogend 

geweest te zijn in haar land van herkomst. 

-‘attestation du revenu global imposse au titre de l’annee 2017 n°397 dd. 30.01.2017 waaruit blijkt dat 

betrokkene in 2016/2017 niet onderworpen was aan de inkomstenbelasting. Echter, uit het voorgelegde 

attest blijkt dat dit attest werd afgeleverd op basis van een verklaring op eer van betrokkene. 

Uit bijkomende gegevens van het administratief dossier blijkt bovendien dat dit steeds het geval is bij 

dergelijke attesten, en dat niet alle inkomsten dienen aangegeven te worden (zodat het voorleggen van 
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een dergelijk attest niet uitsluit dat betrokkene toch inkomsten heeft).  Louter dit attest kan dan ook niet 

aanvaard worden als afdoende bewijs van onvermogen van betrokkene. 

Bovendien dient opgemerkt te worden dat betrokkene gedurende de periode waarop dit attest 

betrekking heeft in België woont. 

-‘certificat de residence’ n°34 dd. 09.01.2017 en 30°/CBS dd. 27.01.2017 op naam van zowel 

betrokkene als de referentiepersoon waarin de lokale overheden verklaren dat beiden op datum van het 

attest woonachtig waren op het adres ‘Dr Afras C/R Dar Kebdani CAidat Beni Said’ en ‘attestation 

administrative ‘ n°613/CBS dd. 09.05.2017 waarin dezelfde lokale overheden verklaren dat betrokkene 

en de referentiepersoon gezamenlijk woonachtig waren op bovenvermeld adres voor hun vertrek uit 

Marokko. Echter, in eerste instantie dient opgemerkt te worden dat deze attesten tegenstrijdige 

informatie geven. Bovendien wordt de informatie betreffende deze aangehaalde samenwoonst niet 

ondersteund door de gegevens van zowel het administratief dossier en het Rijksregister. Immers, de 

referentiepersoon is sedert 13.08.2013 ononderbroken ingeschreven in ons land. Voor zijn komst naar 

België was hij woonachtig te Spanje. De inhoud van de voorgelegde attesten zijn dan ook niet afdoende 

betrouwbaar, en kunnen niet mee in overweging genomen worden in het kader van de huidige aanvraag 

gezinshereniging. 

-documenten met betrekking tot de bestaansmiddelen van de referentiepersoon en zijn echtgenote 

(arbeidsovereenkomst, loonfiches) 

-bewijzen geldstortingen (Western Union) uit december 2012, oktober 2013, juli 2014 en de periode juni 

– december 2015 vanwege de referentiepersoon aan afwisselend de vader en moeder van betrokkene: 

deze stortingen zijn gericht aan de ouders van betrokkene, en niet aan betrokkene zelf. Uit deze stukken 

blijkt dan ook niet dat betrokkene financiële steun ontving van de referentiepersoon. 

-samenstelling van het gezin dd. 21.022017 

-aansluitingsbewijzen De Voorzorg op naam van zowel betrokkene en de referentiepersoon als de 

overige gezinsleden 

-attest van inburgering dd. 02.01.2017 op naam van betrokkene 

 

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

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

gezin van de referentie-persoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens. Uit de beschikbare gegevens blijkt weliswaar dat zij op 15.01.2016 in België 

gedomicilieerd werd op het adres van de referentiepersoon. Dit doet echter geen afbreuk van de 

vaststelling dat betrokkene niet heeft aangetoond dat zij reeds van in het land van herkomst deel 

uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon. 

 

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

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

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

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

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

afdoende blijkt dat de referentiepersoon niet ten laste viel van de Belgische staat. 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert januari 2016 tot op heden op het adres van de referentiepersoon 

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

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

gevolg dat 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 

mens onder hetzelfde dak woont (arrest RvV nr. 145.912 dd. 21.05.2015). Bovendien heeft deze situatie 

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

 

Het 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 reeds in het land van 

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

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

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

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

gezinshereniging. 

 

De aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd. Het AI van betrokkene dient te worden ingetrokken. 
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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 15.12.1980. Het gegeven dat de 

broer van betrokkene zich in België gevestigd heeft, kan een bevel aan betrokkene niet in de weg staan. 

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

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

mogen worden genomen. De aangehaalde afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon wordt 

betwist. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat 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. Er dient 

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

is geen sprake van minderjarige kinderen in België, noch van enige medische problematiek op naam 

van betrokkene.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enige middel luidt: 

 

“EERSTE MIDDEL: schending van de motivatieplicht: schending van het artikel 62 van de wet van 

15/12/1980 en schending van de artikels 2.3 en 5 van de wet van 29/07/1991 op de formele 

motiveringsplicht van de administratieve aktes. schending van art, artikel 40 bis S 2 eerste lid, 1° tot 3° 

van de wet van 15/12/1980 

 

Art. 47/3 §2  van de wet van 15/12/1980 

 

§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 zijn of deel uit te maken van het gezin van de 

burger van de Unie bewezen worden met elk passend middel. 

 

De aangehaalde reden voor de weigering van haar verblijfstitel zijn niet gegrond; 

 

Verzoekster heeft tal van documenten voorgelegd ter staving van haar afhankelijkheidsrelatie tussen 

haar en de referentiepersoon zoals onder andere: 

 

Attest van geen leefloon ontvangen te hebben van het OCMW van HASSELT, 

Attest dat zij geen onroerende goederen bezit in haar land van herkomst, 

Attest dat zij geen enkel beroep uitoefent in haar land van herkomst, 

Attest dat zij niet onderworpen is aan de personenbelasting in haar land van herkomst, 

Bewijzen van geldstortingen, 

Aansluiting bij de Voorzorg enz... 

 

Volgens tegenpartij zijn deze bewijzen niet voldoende om zijn afhankelijkheidsrelatie te bewijzen! 

 

Verzoekster heeft geen onroerende goederen in MAROKKO. Het attest dat neergelegd wordt bevestigt 

dat zij geen onroerende goederen in BENI SAID bezit. Moest zij een onroerend goed bezitten in 

MAROKKO dan zou dit wel vermeld worden; 

  

Het attest over haar bronnen van inkomsten wordt van de kaart door tegenpartij geveegd. Zij is niet 

onderworpen aan de personenbelasting wat duidelijk bewijst dat zij geen inkomsten heeft; 

 

Zij legt ook bewijzen van geldstortingen neer maar volgens tegenpartij zijn deze onregelmatig en te 

beperkt; 

 

Wanneer de referentiepersoon haar ging vervoegen in het buitenland werd er ook geld afgegeven aan 

verzoekster. Alles gebeurde niet bij bank maar ook in baar geld; 
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Zij woont in bij de referentiepersoon sinds haar aankomst in BELGIE omdat zij geen huishuur kan 

betalen; 

 

Al deze bewijzen zijn afdoende om te bewijzen dat zij wel degelijk ten laste is van de referentiepersoon;” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een 

beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid 

ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de 

overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde 

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

De bestreden beslissingen moeten duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissingen zijn genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissingen verwezen naar 

de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 47/1, 2° en 47/3, §2, van de vreemdelingenwet. Tevens 

bevatten de beslissingen een motivering in feite, met name dat: “Voor zover betrokkene en de 

referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan de huidige aanvraag 

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

persoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet blijkt uit het geheel van de beschikbare gegevens. Uit de 

beschikbare gegevens blijkt weliswaar dat zij op 15.01.2016 in België gedomicilieerd werd op het adres 

van de referentiepersoon. Dit doet echter geen afbreuk van de vaststelling dat betrokkene niet heeft 

aangetoond dat zij reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het gezin van de 

referentiepersoon. 

 

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

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

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

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

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

afdoende blijkt dat de referentiepersoon niet ten laste viel van de Belgische staat.” 

 

Al de overgemaakte stukken worden in de bestreden beslissingen besproken: 

 

“Ter staving van het bovenstaande werden volgende bewijsstukken voorgelegd: 

-attest dd. 08.02.2017 op naam van betrokkene waaruit blijkt dat ze tot op datum van het attest geen 

leefloon en /of financiële steun ontving vanwege het OCMW te Hasselt. 

-‘attestation administrative’ n°14/CBS dd. 09.01.2017 waarin de lokale overheden stellen dat betrokkene 

op datum van het attest geen onroerende goederen bezat, ‘attestation administrative’ °12/CBS dd. 

09.01.2017 waarin de lokale overheden stellen dat betrokkene op datum van het attest niet 

professioneel actief was: echter, beide attesten zeggen enkel iets over de situatie in januari 2017, op 

een moment dat betrokkene reeds in België verbleef en na de indiening van de huidige aanvraag 

gezinshereniging. In het kader van de huidige aanvraag dient betrokkene aan te tonen onvermogend 

geweest te zijn in haar land van herkomst. 

-‘attestation du revenu global imposse au titre de l’annee 2017 n°397 dd. 30.01.2017 waaruit blijkt dat 

betrokkene in 2016/2017 niet onderworpen was aan de inkomstenbelasting. Echter, uit het voorgelegde 

attest blijkt dat dit attest werd afgeleverd op basis van een verklaring op eer van betrokkene. 

Uit bijkomende gegevens van het administratief dossier blijkt bovendien dat dit steeds het geval is bij 

dergelijke attesten, en dat niet alle inkomsten dienen aangegeven te worden (zodat het voorleggen van 

een dergelijk attest niet uitsluit dat betrokkene toch inkomsten heeft).  Louter dit attest kan dan ook niet 

aanvaard worden als afdoende bewijs van onvermogen van betrokkene. 

Bovendien dient opgemerkt te worden dat betrokkene gedurende de periode waarop dit attest 

betrekking heeft in België woont. 

-‘certificat de residence’ n°34 dd. 09.01.2017 en 30°/CBS dd. 27.01.2017 op naam van zowel 

betrokkene als de referentiepersoon waarin de lokale overheden verklaren dat beiden op datum van het 

attest woonachtig waren op het adres ‘Dr Afras C/R Dar Kebdani CAidat Beni Said’ en ‘attestation 

administrative ‘ n°613/CBS dd. 09.05.2017 waarin dezelfde lokale overheden verklaren dat betrokkene 

en de referentiepersoon gezamenlijk woonachtig waren op bovenvermeld adres voor hun vertrek uit 
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Marokko. Echter, in eerste instantie dient opgemerkt te worden dat deze attesten tegenstrijdige 

informatie geven. Bovendien wordt de informatie betreffende deze aangehaalde samenwoonst niet 

ondersteund door de gegevens van zowel het administratief dossier en het Rijksregister. Immers, de 

referentiepersoon is sedert 13.08.2013 ononderbroken ingeschreven in ons land. Voor zijn komst naar 

België was hij woonachtig te Spanje. De inhoud van de voorgelegde attesten zijn dan ook niet afdoende 

betrouwbaar, en kunnen niet mee in overweging genomen worden in het kader van de huidige aanvraag 

gezinshereniging. 

-documenten met betrekking tot de bestaansmiddelen van de referentiepersoon en zijn echtgenote 

(arbeidsovereenkomst, loonfiches) 

-bewijzen geldstortingen (Western Union) uit december 2012, oktober 2013, juli 2014 en de periode juni 

– december 2015 vanwege de referentiepersoon aan afwisselend de vader en moeder van betrokkene: 

deze stortingen zijn gericht aan de ouders van betrokkene, en niet aan betrokkene zelf. Uit deze stukken 

blijkt dan ook niet dat betrokkene financiële steun ontving van de referentiepersoon. 

-samenstelling van het gezin dd. 21.022017 

-aansluitingsbewijzen De Voorzorg op naam van zowel betrokkene en de referentiepersoon als de 

overige gezinsleden 

-attest van inburgering dd. 02.01.2017 op naam van betrokkene” en er wordt op gewezen dat uit het 

gegeven dat de verzoekende partij sedert januari 2016 gedomicilieerd is bij de referentiepersoon niet tot 

gevolg heeft dat zij automatisch ten laste is van de referentiepersoon en dat deze situatie betrekking 

heeft op de situatie in België en niet op de situatie in het herkomstland. De bestreden beslissingen 

bespreken aldus uitgebreid de feitelijke situatie van verzoekende partij en beantwoorden de voorgelegde 

stukken. Verder wijst de tweede bestreden beslissing erop dat het legaal verblijf van de verzoekende 

partij is verstreken en maakt zij gewag van de juridische grondslag van dit bevel om het grondgebied te 

verlaten, nl. artikel 7, §1, 2°, van de vreemdelingenwet. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissingen kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

De formele motiveringsplicht, zoals vervat in deze bepalingen, is niet geschonden. Voorts legt 

verzoekende partij evenmin uit op welke andere wijze artikel 5 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen is geschonden. 

 

De verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissingen inhoudelijk en voert aldus de schending 

van de materiële motiveringsplicht aan die een onderzoek vergt van de aangevoerde schending van de 

artikel 47/3 van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij betwist niet dat zij haar aanvraag indiende op grond van artikel 47/1, 2°, van de 

vreemdelingenwet dat luidt: 

 

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

1° (…);  

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° (…)” 

 

Artikel 47/2 van de vreemdelingenwet luidt: 

 

“Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn de bepalingen van hoofdstuk I over de in artikel 

40bis bedoelde familieleden van een burger van de Unie van toepassing op de andere familieleden 

bedoeld in artikel 47/1.” 

 

Artikel 47/3 van de vreemdelingenwet luidt: 

 

“§ 1 

(…) 
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§ 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 

(…)” 

 

Het is niet betwist dat de verzoekende partij zich beroept op artikel 47/1, 2°, van de vreemdelingenwet 

zodat in casu artikel 47/3, §2, van de vreemdelingenwet van toepassing is. 

 

Voorts blijkt uit de motieven van de bestreden beslissingen dat de verwerende partij meent dat de 

verzoekende partij niet aantoonde ten laste te zijn van de referentiepersoon en evenmin bewees dat zij 

deel uitmaakte van het gezin in de periode onmiddellijk voorafgaand aan de vervoeging met de 

referentiepersoon. 

 

De verzoekende partij meent dat zij haar “afhankelijkheidsrelatie” heeft aangetoond door de voorlegging 

van: 

 

“Attest van geen leefloon ontvangen te hebben van het OCMW van HASSELT, 

Attest dat zij geen onroerende goederen bezit in haar land van herkomst, 

Attest dat zij geen enkel beroep uitoefent in haar land van herkomst, 

Attest dat zij niet onderworpen is aan de personenbelasting in haar land van herkomst, 

Bewijzen van geldstortingen, 

Aansluiting bij de Voorzorg enz...” 

 

Zij weerlegt evenwel niet de concrete motieven van de bestreden beslissingen met betrekking tot deze 

stukken. 

 

Uit een attest van het niet ontvangen van een leefloon kan geen tenlasteneming worden afgeleid. Met 

betrekking tot het voorgelegde attest, dat zij geen onroerend goed in Marokko zou bezitten, stelt de 

eerste bestreden beslissing terecht dat het attest een weerspiegeling is van de situatie van januari 2017, 

toen de verzoekende partij al in België woonde, zodat dit attest, net overigens als het attest over de 

inkomsten in Marokko of beter het gebrek ervan, geen indicatie kan zijn van een eventuele 

tenlasteneming van de verzoekende partij door de referentiepersoon in het herkomstland en van haar 

onvermogendheid aldaar. Het attest met betrekking tot het gebrek aan bezit van een onroerend goed 

dateert van 9 januari 2017 en stelt uitdrukkelijk dat op het ogenblik van het attest de verzoekende partij 

geen onroerend goed bezit. De verzoekende partij was toen reeds in België. Hetzelfde geldt voor het 

attest dat bevestigt dat de verzoekende partij geen beroep uitoefent “actueel” nu ook dit attest dateert 

van 9 januari 2017. Het attest dat handelt over de personenbelasting van de verzoekende partij gaat 

over de jaren 2016-2017 en is opgesteld op 30 januari 2017 en is, zoals blijkt uit haar bewoordingen, 

opgesteld op basis van een verklaring op eer zodat de bestreden beslissingen ook hieromtrent correct 

motiveren, daargelaten de vaststelling dat de verzoekende partij al in januari 2016 een eerste aanvraag 

indiende, zoals blijkt uit het administratief dossier. De bestreden beslissingen stellen correct dat ook dit 

attest betrekking heeft op een jaar wanneer de verzoekende partij al in België verbleef. Ook dit attest is 

niet dienstig in het kader van de toepassing van artikel 47/3 van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad sluit zich volledig aan bij de volgende opmerkingen in de nota met opmerkingen van de 

verwerende partij: 

 

“Verzoekster legde onder meer volgende documenten voor: 

- Attestation administratieve; 

- Attestation de non profession; 

- Attestation de revenu global imposé au titre de l’annee 2017 

- Certificat de residence 

- Bewijzen geldstortingen 

Waar verzoekster stelt dat indien zij een onroerend goed zou bezitten in Marokko, dit wel vermeld zou 

zijn op het attest, dient te worden opgemerkt dat zij niet betwist dat uit het attest enkel kan worden 
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afgeleid dat zij op datum van 9 januari 2017 geen onroerende goederen bezat in Beni Said, maar dat er 

niets gezegd wordt over eventuele eigendommen buiten Beni Said. Het is dan ook niet kennelijk 

onredelijk om voorgaand document niet te aanvaarden als bewijs in het kader van haar aanvraag. 

Verzoekster kan niet worden bijgetreden waar zij argumenteert dat het attest over haar inkomsten van 

de kaart werd geveegd. Er werd immers gemotiveerd dat uit de attesten blijkt dat ze opgesteld zijn op 

basis van verklaringen op eer. Daarnaast werd gemotiveerd dat verzoekster, op het moment dat het 

attest werd opgesteld, reeds in België woonde. Verzoekster gaat niet in op die concrete motivering. Het 

loutere feit dat zij niet onderworpen is aan de personenbelasting, impliceert niet dat zij niet over 

inkomsten heeft beschikt. Het tegendeel wordt alleszins niet aangetoond of gestaafd aan de hand van 

concrete en objectieve elementen.” 

 

Waar de verzoekende partij tenslotte stelt dat de referentiepersoon niet alleen geld heeft 

overgeschreven maar ook cash geld heeft gegeven, is dit een loutere bewering, niet door enig stuk 

gestaafd. Het bestuur kon dan ook enkel rekening houden met de bewijzen van overschrijvingen die 

verzoekende partij heeft overgelegd. Zij betwist niet dat de overschrijvingen te beperkt zijn en te 

onregelmatig om aanvaard te worden als afdoende bewijs. Voorts is de opgegeven reden dat de 

verzoekende partij bij de referentiepersoon inwoont omdat zij geen huishuur kan betalen niet bewezen 

en niet relevant nu uit artikel 47/3, § 2, van de vreemdelingenwet duidelijk blijkt dat de verzoekende 

partij moet aantonen ten laste geweest te zijn in het herkomstland van de referentiepersoon of deel te 

hebben uitgemaakt van het gezin in het herkomstland, wat in casu niet blijkt. Ten onrechte houdt de 

verzoekende partij voor dat de voorgelegde bewijzen “afdoende” zijn. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding/beoordeling of op kennelijk 

onredelijke wijze tot de bestreden beslissingen is gekomen. De schending van de materiële 

motiveringsplicht, in het licht van artikel 47/3 van de vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. 

Een schending van artikel 47/3 van de vreemdelingenwet kan evenmin worden aangenomen. 

 

Samen met de verwerende partij wordt er vastgesteld dat het enige middel ongegrond is. 

 

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 vijf december tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 


