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 nr. 48 405 van 22 september 2010 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 16 juli 2010 

hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 15 juni 2010 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 augustus 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

8 september 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. MEULEMANS en van 

advocaat M. JOPPEN, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 2 maart 2004 dienen verzoekers een aanvraag in tot afgifte van een visum kort verblijf bij de 

Belgische ambassade te Casablanca. 

 

Op 30 april 2004 wordt de aanvraag tot afgifte van een visum kort verblijf geweigerd. 
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Op 18 januari 2010 dienen verzoekers een aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de unie in. 

 

Op 15 juni 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissingen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten, aan verzoekers ter kennis gebracht op 17 juni 2010.  

 

De bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoekster luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, § 4, vijfde 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 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, aangevraagd op 18.01.2010 door 

T.D.(…), geboren te (…) en van Marokkaanse nationaliteit, geweigerd.  

 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen.  

 

Reden van de beslissing:  

 

Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan 

drie maanden als familielid van een burger van de Unie: Betrokkene heeft onvoldoende aangetoond in 

het verleden ten laste geweest te zijn van de referentiepersoon.  

 

Betrokkene legt enkel verklaringen op eer voor van familieleden waaruit moet blijken dat zij ten laste was 

voor de komst naar België. Deze verklaringen kunnen echter niet aanvaard worden omdat ze een 

gesolliciteerd karakter hebben en bovendien niet op hun objectiviteit en waarachtigheid kunnen getoetst 

worden.  

 

Omwille van deze reden wordt het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd” 

 

De bestreden beslissing ten aanzien van tweede verzoeker luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, § 4, vijfde 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 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie aangevraagd op 18.01.2010 door T.H.(…), 

geboren te (…) en van Marokkaanse nationaliteit, geweigerd.  

 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen.  

 

Reden van de beslissing:  

 

Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan 

drie maanden als familielid van een burger van de Unie: Betrokkene heeft onvoldoende aangetoond in 

het verleden ten laste geweest te zijn van de referentiepersoon.  

 

Betrokkene legt enkel verklaringen op eer voor van familieleden waaruit moet blijken dat hij ten laste was 

voor de komst naar België. Deze verklaringen kunnen echter niet aanvaard worden omdat ze een 

gesolliciteerd karakter hebben en bovendien niet op hun objectiviteit en waarachtigheid kunnen getoetst 

worden.  

 

Omwille van deze reden wordt het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd.” 

 

 

2. Rechtspleging 

 

Waar verzoekers in fine van het verzoekschrift “In ondergeschikte orde” vragen “Het dossier opnieuw 

naar DVZ te verzenden voor verdere beoordeling”, merkt de Raad op dat de Raad in voorliggend geschil 

overeenkomstig artikel 39/2 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) optreedt als annulatierechter. Hij is derhalve niet bevoegd om het dossier te 
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verzenden naar de Dienst Vreemdelingenzaken voor verdere beoordeling. Ambtshalve wordt 

vastgesteld dat, in de mate dat het beroep dit tot voorwerp heeft, het niet ontvankelijk is. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekers voeren in een eerste onderdeel van het enig middel de schending van de 

motiveringsplicht in bestuurszaken aan.  

 

Verzoekers betogen dat een vermoeden van gebrek aan objectiviteit geen motivering inhoudt waarom 

de verklaringen mogelijks niet objectief zijn. Verzoekers wijzen erop dat uit volgende documenten blijkt 

dat tweede verzoeker te kampen heeft met medische problemen: 

- Attest van het ministerie van Binnenlandse Zaken dd 9 december 2009: “le présent certificat est délivré 

à l’intéressé pour le produire auprès de l’hôpital ». 

- Medische attest van dr. P.V. (…) : « ondergetekende verklaart dat bovenvermelde consulteerde op 

22/03/2010 in kader van opvolging van zijn gezondheidstoestand”. 

- Het akkoord van tweede verzoeker aan eerste verzoeker om alleen via een toeristenvisum haar 

kinderen te komen bezoeken (omwille van zijn ziekte). 

 

Verzoekers stellen dat gelet op het attest van belastingen te Marokko (Nador) er duidelijk te lezen staat 

dat door tweede verzoeker geen inkomsten meer kunnen vergaard worden: “revenus: neant” zodat kan 

aangenomen worden dat verzoekers wel degelijk door hun kinderen en schoonkinderen worden 

onderhouden. Dat in dit licht de verklaring onderschreven door alle kinderen dan ook oprecht overkomt. 

Verzoekers wijzen erop dat de Dienst Vreemdelingenzaken overigens een vereiste oplegt die nergens in 

de wet is terug te vinden gelet op de inhoud van de bijlage 9ter waarin werd genoteerd dat voor 17 april 

2010 volgende documenten dienden voorgelegd te worden waaronder “bewijzen van stortingen door de 

(schoon)kinderen aan de (schoon)ouders in Marokko”. Verzoekers wijzen erop dat de wet enkel spreekt 

van ‘ten laste zijn’ en geen stortingsbewijzen verlangt zodat er geen reden is om te twijfelen aan de 

verklaring van alle in België wonende kinderen dd 21 januari 2010. 

 

3.2. Verweerder antwoordt in zijn nota het volgende 

 

“In een eerste middel stellen verzoekers een schending voor van de motiveringsplicht. 

 

De verwerende partij heeft de eer om vooreerst te antwoorden dat artikel 62 van de Wet van 15 

december 1980 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de 

besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 

afdoende moet zijn. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

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

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende 

motief op grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven. 

 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hen niet in 

staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (R.v.St., nr. 105.103, 26 

maart 2002). 

 

De bestreden beslissing werd immers bij toepassing van artikel 52, §4, 5
e
 lid van het koninklijk besluit 

van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen op correcte wijze gemotiveerd. 

 

Artikel 25, §4, 5
e
 lid van het KB bepaalt het volgende: 

"Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken." 

 

Verzoekende partij voert aan dat de wet enkel spreekt van ten laste zijn en geen stortingsbewijzen 

verlangt, zodat er geen reden is om te twijfelen aan de verklaring van alle in België wonende kinderen 

dd. 21 januari 2010. 

 

Echter, bij hun aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie dd. 17 april 

2010 werden verzoekers gevraagd vóór 17 april 2010 de volgende documenten over te leggen: 

1. Attest van "niet ten laste van het OCMW" 

2. Attest van ziekteverzekering 

3. Bewijs van geen onroerende en/of roerende goederen in Marokko 

4. Bewijzen van stortingen door de (schoon)kinderen aan de (schoon)ouders in Marokko. 

 

Uit het administratieve dossier blijkt dat verzoekers op 26 januari 2010 een verklaring van familieleden 

overmaakten over de financiële bijstand aan verzoekers. Op 21 januari maakten verzoekers dan het 

attest van "niet ten laste van het OCMW", Attest van ziekteverzekering en een bewijs van geen 

onroerende en/of roerende goederen in Marokko voor. 

 

Verwerende partij heeft de eer te stellen dat zoals terecht wordt gemotiveerd in de bestreden beslissing, 

verzoekers, door het voorleggen van verklaringen van familieleden, niet voldaan hebben aan de vraag 

om een bewijs van stortingen door de (schoon)kinderen aan de (schoon)ouders in Marokko. 

 

De bestreden beslissing werd als volgt gemotiveerd: 

"Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan 

drie maanden als familielid van een burger van de Unie: betrokkene heeft onvoldoende aangetoond in 

het verleden ten laste geweest te zijn van de referentiepersoon. 

Betrokkene legt enkel verklaringen op er voor van familieleden waaruit moet blijken dat hij ten laste was 

voor de komst naar België. Deze verklaringen kunnen echter niet aanvaard worden omdat ze een 

gesolliciteerd karakter hebben en bovendien niet op hun objectiviteit en waarachtigheid kunnen getoetst 

worden." 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing genoegzaam met redenen 

werd omkleed, aangezien daarin zowel haar juridische grondslag als haar feitelijke grondslag is vermeld. 

 

De vermeldingen in de bestreden beslissing laten verzoekers immers toe kennis te hebben van de 

redenen op basis waarvan de bestreden beslissing werd genomen en maken dat het doel is bereikt dat 

met het bestaan van de betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 

 

Verzoekers kennen klaarblijkelijk de motieven van de bestreden beslissing, daar zij ze aanvechten in 

hun verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan. 

"Overwegende dat, wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel heeft betrokkene een 

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin 

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft; dat uit het 

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt; dat hetzelfde geldt voor de aangevoerde 

schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet; dat de verzoekende partij bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt 

onderzocht;" 

(R.v.St., arrest nr. 163.817 dd. 19 oktober 2006, Staatsraad Bamps, G/A 134.748/XIV-14.428) 

 

In de bestreden beslissing werd terecht gesteld dat zij onvoldoende hebben aangetoond in het 

verkleden ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon. Verzoekers verwijzen in hun verzoekschrift 

naar documenten waaruit blijkt dat tweede verzoekster te kampen heeft met medische problemen en dat 

gelet op het attest van belastingen te Marokko er duidelijk door tweede verzoekster geen inkomsten 

meer kunnen vergaard worden, waardoor de verklaringen door alle kinderen oprecht overkomen. 
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Verwerende partij heeft de eer te. .antwoorden dat deze documenten op geen enkele wijze aannemelijk 

maken dat verzoekers in het verleden ten laste' zijn geweest van hun (schoon)kinderen. 

 

De bestreden beslissing werd op correcte wijze gemotiveerd en verzoekers tonen niet aan op welke 

wijze de door hen vooropgestelde wetsbepalingen geschonden worden. 

 

Het eerste middel is niet ernstig.” 

 

3.3. Verzoekers dienen op 18 januari 2010 een aanvraag voor een verblijfskaart als familielid van een 

burger van de unie in op grond van artikel 40ter, juncto artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, met 

name als bloedverwant in opgaande lijn.  

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet bepaalt dat:  

“De bepalingen van dit hoofdstuk die van toepassing zijn op de familieleden van de burger van de Unie 

die hem begeleiden of zich bij hem voegen, zijn van toepassing op de familieleden van een Belg die 

hem begeleiden of zich bij hem voegen. 

Voor wat betreft de in artikel 40bis §2, eerste lid, 4°, bedoelde bloedverwanten in opgaande lijn, met de 

Belgische onderdaan aantonen dat hij over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen 

beschikt om te voorkomen dat zij tijdens het verblijf in het Rijk ten laste vallen van de openbare 

overheden en dat hij over een ziektekostenverzekering beschikt die de risico’s van de betrokken 

familieleden in België dekt.”  

 

Artikel 40bis van de Vreemdelingenwet bepaalt dat:  

 

“§2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: (…) 

4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

en 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen.” 

 

Artikel 52 §2, juncto artikel 50 §2 6° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

verkort Vreemdelingenbesluit), luidt als volgt: 

 

“6° familielid bedoeld in artikel 40bis van de wet : 

 

a) het bewijs van de bloed- of aanverwantschap of partnerschap zoals bedoeld in artikel 44; 

(…) 

d) voor de bloedverwanten in neergaande lijn die minstens 21 jaar zijn, de bloedverwanten in opgaande 

lijn en de kinderen bedoeld in artikel 40bis, § 4, derde lid, van de wet : het bewijs dat zij ten laste zijn 

van de betrokken burger van de Unie; 

e) voor de bloedverwanten in opgaande lijn van een Belg : het bewijs van stabiele, regelmatige en 

toereikende bestaansmiddelen en een ziektekostenverzekering, zoals bedoeld in artikel 40ter, tweede 

lid, van de wet.” 

 

Verzoekers dienen aldus naast hun bloedverwantschap met hun dochter, aan te tonen dat zij ten laste 

zijn van hun dochter, zij zich bij haar voegen en dat hun dochter en haar gezin over stabiele regelmatige 

en toereikende bestaansmiddelen en een ziektekostenverzekering die de risico’s van de betrokken 

familieleden dekt, beschikken.  

 

In casu stellen de bestreden beslissingen dat verzoekers onvoldoende hebben aangetoond ten laste te 

zijn van hun dochter.  

 

Bij gebreke aan een wettelijke bewijsregeling, is het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden 

voor een verblijf van meer dan drie maanden vrij en rust de bewijslast daartoe op de aanvrager. Deze 

vrije feitenvinding en – appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair 

oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden voor een verblijf van meer dan drie 

maanden levert. Aldus kan de bevoegde overheid, in het raam van de uitoefening van deze ruime 

appreciatiebevoegdheid en zonder dat de regelgeving dit uitdrukkelijk stelt of oplegt, rechtmatig het 

voldaan zijn aan de wettelijke voorwaarden voor een verblijf van meer dan drie maanden afleiden uit de 

daartoe relevante stukken, verklaringen en dergelijke meer, die het bestuur zelf bepaalt en de 
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overlegging ervan vereist. Op de uitoefening van deze discretionaire bevoegdheid houdt de Raad een 

wettigheidstoezicht. Uit het voorgaande volgt derhalve dat de loutere omstandigheid dat de regelgeving 

de overlegging van de gevraagde stukken niet als voorwaarde stelt, op zich de wettigheid van de 

bestreden beslissing niet aantast, noch een onwettige “toevoeging” inhoudt aan de regelgeving, daar 

zulks kan binnen de door de regelgeving aan de bevoegde overheid toegekende ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat in de bijlagen 19ter, die op 18 januari 2010 naar aanleiding van 

verzoekers’ aanvragen werden opgesteld, aan verzoekers uitdrukkelijk wordt gevraagd om binnen de 

drie maanden, ten laatste op 17 april 2010 een attest dat zij niet ten laste zijn van het OCMW, een attest 

dat zij een ziekteverzekering hebben, een bewijs dat zij geen onroerende en /of roerende goederen 

hebben in Marokko en bewijzen van stortingen door de (schoon)kinderen aan de (schoon)ouders in 

Marokko, neer te leggen. Tevens blijkt dat verzoekers reeds een gelegaliseerde geboorteakte van hun 

dochter, loonfiches van hun dochter en diens echtgenoot en een attest van tenlasteneming hebben 

neergelegd.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers vervolgens op 21 januari 2010 een attest van het 

ziekenfonds bijbrachten, attesten van het OCMW van Nijlen waaruit blijkt dat verzoekers niet gekend 

zijn bij het OCMW, een attest van armoede van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Marokko 

(bestemd voor het ziekenhuis in Marokko) en een attest van de belastingsinspecteur waaruit blijkt dat 

verzoeker over geen roerende of onroerende goederen beschikt in Marokko. Op 26 januari 2010 hebben 

verzoekers een verklaring op eer van hun familieleden neergelegd, waarin zij stellen jaarlijks financiële 

bijstand te hebben geleverd, in cash-vorm en de operatie en medicijnen van verzoeker te hebben 

betaald.  

 

Er dient te worden benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter enkel 

een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming van de 

Raad van State en oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, 

Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het raam van de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht  niet bevoegd is om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij 

de beoordeling van aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet tot een onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, 

nr.101.624). 

 

De gemachtigde motiveerde in de bestreden beslissing aangaande de bijgebrachte documenten het 

volgende: “Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van 

meer dan drie maanden als familielid van een burger van de Unie: Betrokkene heeft onvoldoende 

aangetoond in het verleden ten laste geweest te zijn van de referentiepersoon.  

Betrokkene legt enkel verklaringen op eer voor van familieleden waaruit moet blijken dat hij ten laste was 

voor de komst naar België. Deze verklaringen kunnen echter niet aanvaard worden omdat ze een 

gesolliciteerd karakter hebben en bovendien niet op hun objectiviteit en waarachtigheid kunnen getoetst 

worden.” 

 

Uit de bestreden beslissing kan dan ook worden afgeleid dat verweerder de mening is toegedaan dat de 

verklaringen op eer onvoldoende bewijs vormen van het ten laste zijn van verzoekers.  

 

Verzoekers ontkennen niet dat er bewijzen van stortingen door de (schoon)kinderen aan de 

(schoon)ouders in Marokko werden gevraagd en dat zij deze niet hebben neergelegd, doch louter een 

verklaring op eer hebben neergelegd, waarin zij ondermeer stellen dat de financiële steun steeds in 

cash geld gebeurde en dat zij hebben bijgedragen aan de medische kosten van verzoeker.  

 

De Raad wijst er op dat het ten laste zijn een feitenkwestie betreft. Het is aan verweerder binnen zijn 

discretionnaire bevoegdheid dan ook toegestaan, een bewijs van stortingen op te vragen ten bewijze 

van de door de wet op algemene wijze geformuleerde voorwaarden van ten laste zijn. Ook de vraag of 

de door verzoeker bijgebrachte bewijzen als voldoende worden beschouwd, vallen binnen de 

discretionnaire bevoegdheid van de gemachtigde van de staatssecretaris.  
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Verzoekers voeren evenwel terecht aan dat zij ook andere elementen hebben neergelegd die mee het 

bewijs kunnen vormen van het feit dat hun verklaringen op eer oprecht en objectief zijn en dat de wet 

enkel spreekt van ten laste zijn en geen stortingsbewijzen verlangt zodat er geen reden is om te 

twijfelen aan de verklaring van alle in België wonende kinderen.  

 

Zo stellen zij bewijsstukken te hebben neergelegd van de medische problemen van verzoeker, waarvan 

de kinderen verklaarden de kosten ervan te hebben gefinancierd. Zij verwijzen met name naar het 

ingediende attest van armoede van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Marokko (bestemd voor 

het ziekenhuis in Marokko), een attest van dokter P.V. van 22/3/2010 die verklaart verzoeker medisch 

op te volgen en een akkoord van verzoeker aan verzoekster om, omwille van zijn ziekte, hun kinderen 

alleen te komen bezoeken. Ook wijzen zij op het attest van de belastingen te Marokko waaruit blijkt dat 

zij in Marokko over geen inkomsten meer beschikken. 

 

De Raad stelt vast dat het attest van dokter P.V. en het akkoord van verzoeker aan zijn echtgenote, 

voor het eerst werden ingediend bij het verzoekschrift, zodat verweerder er ten tijde van de bestreden 

beslissing geen kennis van had en er aldus ook geen rekening mee diende te houden.  

 

Verzoekers voeren evenwel terecht aan dat ze meerdere documenten voorlegden om aan te tonen dat 

zij ten laste zijn van hun dochter en diens gezin. De Raad stelt vast dat verzoekers loonfiches 

neerlegden waaruit de gezinsinkomsten blijken, evenals een attest van ten laste neming. Tevens stelt 

de Raad vast dat verweerder deze documenten onvoldoende achtte om te kunnen vaststellen of 

verzoekers ten laste zijn van hun dochter. Teneinde dit aan te tonen werd aan verzoekers gevraagd om 

een attest dat zij niet ten laste zijn van het OCMW, een attest van ziekteverzekering, een bewijs van 

geen onroerende en /of roerende goederen in Marokko en bewijzen van stortingen door de 

(schoon)kinderen aan de (schoon)ouders in Marokko, in te dienen. Elk van deze documenten vormt 

zoals verweerder het ook stelde op de zitting een deel van het bewijs van ten laste zijn.  

 

Verweerder beschikt in casu over een ruime discretionaire bevoegdheid maar de bewijsregeling ligt niet 

vast zodat nergens wordt bepaald wat er precies moet worden aangebracht en het komt aan verweerder 

toe om dit in te vullen. De ruime discretionaire bevoegdheid waarover verweerder beschikt kan echter 

niet ontsporen tot willekeur.  

 

De Raad stelt vast dat in de motieven van de bestreden beslissing wordt geconcludeerd dat verzoekers 

onvoldoende hebben aangetoond ten laste te zijn van hun dochter en diens gezin, omdat de 

verklaringen op eer, waaruit moet blijken dat hun dochter hen financieel ondersteunde in het verleden, 

niet objectief is en een gesolliciteerd karakter heeft. Anderzijds stelt de Raad eveneens vast dat uit de 

motieven van de bestreden beslissing niet blijkt waarom de overige ingediende bewijzen (met name het 

attest van armoede van het ministerie van Binnenlandse zaken van Marokko (bestemd voor het 

ziekenhuis te Marokko), een attest van de belastinginspecteur, attesten van het OCMW, bewijzen van 

inkomsten van hun dochter en diens gezin, een attest van ten laste neming) onvoldoende zijn om het 

‘ten laste zijn’ van hun dochter aan te tonen. Uit het gebrek aan motivering in de beslissingen ten 

aanzien van de andere bijgebrachte stukken, kan de Raad niet vaststellen of verweerder rekening heeft 

gehouden met alle ingediende documenten die volgens verzoekers aantonen dat zij wel degelijk ten 

laste zijn van hun dochter. Bijgevolg werd de materiële motiveringsplicht geschonden.  

 

Het middel is in die mate gegrond. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel niet tot een ruimere 

vernietiging kan leiden, dienen deze niet meer te worden onderzocht. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid houdende de 

weigering van het verblijf van meer dan drie maanden van 15 juni 2010 worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig september tweeduizend en 

tien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. E. VANDERSCHOMMEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

E. VANDERSCHOMMEN N. MOONEN 

 


