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 nr. 56 065 van 16 februari 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

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 Mehmet X en X, die verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 

22 oktober 2010 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 4 oktober 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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 december 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 februari 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. VAN ROYEN, die verschijnt voor de verzoekende partijen en 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers dienden 20 november 2007 een visumaanvraag kort verblijf (type C) in, voor een 

familiebezoek, bij de Belgische ambassade te Belgrado. 

 

1.2. Op 14 april 2010 kwamen verzoekers aan in België. 

 

1.3. Op 15 april 2010 deden zij een aankomstverklaring te Sint-Niklaas. 

1.4. Op 5 mei 2010 dienden ze een aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van 

de unie in als bloedverwant in opgaande lijn (in functie van hun zoon). Ze werden verzocht om ten 

laatste op 4 augustus 2010 de volgende documenten over te maken: 
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- Bewijzen van ten laste zijn (overschrijvingbewijzen,...) 

- Bewijs van onvermogen uit het land van herkomst 

- Attest geen OCMW steun betrokkene 

 

1.5. Op 30 juli 2010 legden verzoekers de volgende documenten voor: 

 

 - Verklaring zoon steun 

- 2 verklaringen van vrienden dat geld werd overgemaakt 

- 3 bankafschriften ophaling geld 

- Attest geen eigendom in Kosovo Mehmet 

- Attest werkloosheid in Kosovo Mehmet 

- Attesten geen OCMW steun voor beiden. 

 

1.6. Op 4 oktober 2010 werd verzoekers de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten gegeven. Dit is de thans bestreden beslissing, 

waarvan de motiveringen als volgt luiden: 

 

“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 05.05.2010 door (H.M.), 

(…) van Kosovaarse 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 niet afdoende aangetoond in het verleden ten laste geweest te zijn van de 

referentiepersoon: betrokkene legt verklaringen op eer door derden voor als bewijs voor de financiële 

steun in het verleden. Deze verklaringen kunnen niet aanvaard worden aangezien ze een gesolliciteerd 

karakter hebben en bovendien niet op hun waarachtigheid kunnen getoetst worden. De 

referentiepersoon legt bijkomend een aantal stortingsbewijzen voor waar, volgens zijn verklaring, af te 

lezen valt dat een bepaald bedrag is afgehaald. Er kan echter niet vastgesteld worden dat deze 

bedragen afgehaald werden met het doel om de ouders van de referentiepersoon te steunen en dat zij 

dit geld ook effectief hebben ontvangen.  

 

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

 

en 

 

"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 famifiefid van een burger van de Unie, aangevraagd op 05.05.2010 door (H.F.) 

(…) van Kosovaarse 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 niet afdoende aangetoond in het verteden ten laste geweest te zijn van de 

referentiepersoon: betrokkene legt verkfaringen op eer door derden voor ais bewijs voor de financiële 

steun in het verleden. Deze verklaringen kunnen niet aanvaard worden aangezien ze een gesolliciteerd 

karakter hebben en bovendien niet op hun waarachtigheid kunnen getoetst worden. Betrokkene legt 

bijkomend een aantal stortingsbewijzen voor waar. volgens de verklaring van de referentiepersoon, uit 

af te leiden valt dat een bepaald bedrag is afgehaald om aan betrokkene over te maken. Er kan echter 
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niet vastgesteld worden dat deze bedragen afgehaald werden met dit doel en dat betrokkene dit geld 

ook effectief heeft ontvangen.  

 

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpen verzoekers de schending op van artikel 40ter van de vreemdelingenwet, 

het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidbeginsel en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

 

2.2. Verzoekers lichten hun enig middel als volgt toe: “Verzoekers kwamen België binnen op 12.04.10 

met een visum geldig tot 22.04.10. Zij deden dd. 15.04.10 een aankomstverklaring nr. 2023 én 2024 op 

de stad SINT-NIKLAAS en gaven als verblijfsadres op : Kleine Breedstraat, 15 te 9100 SINT-NIKLAAS, 

waar hun Belgische zoon, (H.M.) (…), met zijn gezin woont en gedomicilieerd is. Verzoekers vroegen op 

05.05.10 via de stad Sint-Niklaas een verblijfskaart aan van een familielid van een burger van de Unie 

en dit in hun hoedanigheid van ouders van hun voormelde Belgische zoon (art. 40ter 

Vreemdelingenwet). De bestreden beslissingen weigeren verzoekers deze verblijfskaart. 

Volledigheidshalve: de heer (H.M.) is sinds 27.09.10 25.05.10 in medische behandeling bij de dienst 

Iridium Kankernetwerk van het AZ NIKOLAAS te SINT-NIKLAAS, dit omwille van ernstige oncologische 

problematiek (zie medisch attest in bijlage). Weigeringsmotief in de bestreden beslissingen "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 niet afdoende aangetoond in het verleden 

ten laste geweest te zijn van de referentiepersoon :...". De middelen M.b.t. de nietigverklaring Eerste 

middel: de bestreden beslissing schendt minstens art. 40ter Vreemdelingen, de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur, ondermeer het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel, en bijgevolg ook de 

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen. Aangezien in het kader van een aanvraag zoals gedaan door verzoekers het 

bewijs van het ten laste zijn van hun Belgische zoon dochter kan worden geleverd met alle middelen; 

Aangezien dit bewijs zowel bestaat uit een bewijs van voldoende middelen bij het Belgische kinderen als 

een bewijs van onvermogen bij de ouder(s); Aangezien de interpretatie van DVZ wat betreft het begrip 

'ten laste' kan steeds getoetst worden aan de wet door de RVV; Aangezien door verzoekers enerzijds 

bewijzen werden voorgebracht van afdoende middelen/inkomsten bij hun Belgische zoon dochter én 

anderzijds ook bewijzen werden voorgebracht van hun onvermogendheid in hun land van herkomst; 

Aangezien de bestreden beslissing echter stelt dat de financiële steun dewelke verzoekers van hun 

zoon ontvingen toen ze nog in Kosovo woonden niet voldoende bewezen werd; Aangezien de zoon van 

verzoekers - zoals zeer vaak gebeurd in dit soort situaties - op regelmatige tijdstippen contant geld 

meegaf aan kennissen en vrienden, dewelke naar Kosovo afreisden om het daar dan te overhandigen 

aan verzoekers; Aangezien op deze manier men de aanzienlijke kosten, dewelke gepaard gaan met 

geldtransfers (bv. Western Union) wil vermijden; Aangezien door verzoekers als bewijs werden 

voorgebracht enerzijds bankafschriften van de rekening van hun zoon waaruit de opname van het geld 

bleek dat bestemd was voor verzoekers en anderzijds geschreven verklaringen op eer van de kennissen 

en vrienden, dewelke het geld dan meenamen naar Kosovo om het daar aan verzoekers te 

overhandigen; Aangezien de bestreden beslissing een totaal gebrek aan realiteitszin toont door te 

stellen dat dit soort van bewijzen niet afdoende zijn; Aangezien tenslotte gelet op de zware medische 

problematiek waarmee eerste verzoeker kampt het al ten zeerste vanuit medisch en humanitair oogpunt 

aangewezen is dat hij verder samen met zijn echtgenote in het gezin van hun Belgische zoon kan 

verblijven en worden opgevangen; Dat desondanks de huidige bestreden beslissingen toch nog 

besluiten tot weigering van de aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Unie en dit in hun hoedanigheid als 'ouders' van hun Belgische zoon, maakt dat art. 40ter van de 

Vreemdelingenwet niet juist werd toegepast en de bestreden beslissingen van elke redelijkheid en 

zorgvuldigheid (en bijgevolg van elke motivering) ontbloot zijn waardoor de bestreden beslissingen 

zondermeer dienen nietigverklaard te worden. Aangezien - volledigheidshalve en voor zoveel als nodig - 

dit uiteraard ook de nietigheid van de bevelen om het grondgebied te verlaten, dewelke voortvloeien uit 

de beslissing tot weigering van verblijf, met zich meebrengen.” 

 

2.3. Verzoekers betogen samenvattend dat zij voldoende bewijs van het ‘ten laste zijn’ hebben geleverd 

en dat dit kan gebeuren met alle middelen. Zij menen er voldoende bewijs geleverd is aangaande de 

bemiddeldheid van hun zoon en tevens afdoende bewijs van hun onvermogen. Uit de voorgelegde 

bankafschriften van hun zoon zou volgens verzoekers blijken dat het geld voor hen bestemd was. De 

verklaringen van de kennissen zouden duidelijk weergeven dat die kennissen het geld meenamen naar 
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Kosovo en het daar aan hen overhandigden. Daarenboven wijzen verzoekers op de zware medische 

problematiek waarmee verzoeker zou kampen. 

 

2.4. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen 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 de determinerende motieven op grond 

waarvan de bestreden beslissing werd genomen worden aangegeven: 

 

"(...) 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 niet afdoende aangetoond in het verleden ten laste geweest te zijn van de 

referentiepersoon: betrokkene legt verklaringen op eer door derden voor als bewijs voor de financiële 

steun in het verleden. Deze verklaringen kunnen niet aanvaard worden aangezien ze een gesolliciteerd 

karakter hebben en bovendien niet op hun waarachtigheid getoetst kunnen worden. De 

referentiepersoon legt bijkomend een aantal stortingsbewijzen voor waar, volgens zijn verklaring, af te 

lezen valt dat een bepaald bedrag is afgehaald. Er kan echter niet vastgesteld worden dat deze 

bedragen afgehaald werden met het doel om de ouders van de referentiepersoon te steunen en dat zij 

dit geld ook effectief hebben ontvangen. Omwille van deze reden wordt het recht op verblijf aan 

betrokkene geweigerd”. 

 

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 (cfr. R.v.St., nr. 105.103 van 

26 maart 2002). De bestreden beslissing werd immers bij uitvoering van artikel 52§4, vijfde lid van het 

K.B. van 8 oktober 1981 genomen. Verzoekers kennen klaarblijkelijk de motieven van de bestreden 

beslissing, daar zij deze aanvechten in hun verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd 

derhalve voldaan. 

 

2.5. Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt vooreerst dat alle documenten die verzoekers 

hebben overgemaakt ter staving van hun aanvraag in overweging werden genomen. Er werd op 

correcte wijze gemotiveerd waarom er niet aan de voorwaarden voldaan werd om te kunnen genieten 

van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van de Unie. 

Verzoekers kunnen dan ook niet dienstig voorhouden als zou de bestreden beslissing op onzorgvuldige 

wijze zijn genomen, rekening houdende met de elementen in het administratieve dossier. De bestreden 

beslissing werd opgesteld met een correcte voorstelling van de feiten. 

De bestreden beslissing werd immers 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 niet afdoende aangetoond in het verleden ten laste geweest te zijn van de 

referentiepersoon: betrokkene legt verklaringen op eer door derden voor als bewijs voor de financiële 

steun in het verleden. Deze verklaringen kunnen niet aanvaard worden aangezien ze een gesolliciteerd 

karakter hebben en bovendien niet op hun waarachtigheid getoetst kunnen worden. De 

referentiepersoon legt bijkomend een aantal stortingsbewijzen voor waar, volgens zijn verklaring, af te 

lezen valt dat een bepaald bedrag is afgehaald. Er kan echter niet vastgesteld worden dat deze 

bedragen afgehaald werden met het doel om de ouders van de referentiepersoon te steunen en dat zij 

dit geld ook effectief hebben ontvangen. Omwille van deze reden wordt het recht op verblijf aan 

betrokkene geweigerd. 

 

 

2.6. Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet bepaalt: 
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“§ 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 40bis, § 4, eerste lid van de Vreemdelingenwet stelt: 

 

“§ 4. De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie zijn, hebben het recht de in artikel 40, § 4, 

eerste lid, 1° en 2°, bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen voor een 

periode van meer dan drie maanden voor zover zij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde 

vervullen. Indien het familieleden betreft die geen burger van de Unie zijn, moeten zij de in artikel 41, 

tweede lid, bedoelde voorwaarde vervullen.” 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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, moet 

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.” 

 

2.7. Artikel 40bis§2 en §4, van de vreemdelingenwet, samen met artikel 40ter van dezelfde wet 

gelezen, voorziet in een verblijfsrecht van meer dan drie maanden voor de bloedverwant in de 

opgaande lijn van een Belgisch onderdaan, op voorwaarde dat deze bloedverwant ‘ten laste is’ van 

deze onderdaan en zich bij hem voegt of hem begeleidt. Het bestuur dient bijgevolg niet enkel de 

afstammingsband te verifiëren, het dient ook na te gaan of de vreemdelingen die zich op een 

verblijfsrecht op basis van deze bepalingen beroepen, ook effectief ten laste zijn van de Belgische 

descendent. Het feit of een persoon ten laste is vloeit voort uit de verificatie van een feitelijke situatie. 

Het komt aan het bestuur toe deze feitelijke situatie te beoordelen. 

 

2.8. Het bestuur stelt in de bestreden beslissing duidelijk dat verzoekers onvoldoende elementen heeft 

aangebracht die aantonen dat zij ten laste waren van hun zoon in functie van wie verblijfsaanvraag 

werd ingediend.  

 

2.9. De vraag of een vreemdeling ten laste is van een in België verblijvend familielid dient in concreto te 

worden onderzocht, waarbij dient nagegaan te worden of er sprake is van “een situatie van reële 

afhankelijkheid” van een familielid (cfr. HvJ 9 januari 2007, C-l/05, Jia). Uit het administratief dossier 

blijkt dat geen bewijs werd voorgelegd waaruit zou kunnen afgeleid worden dat verzoekers, voor hun 

komst naar België, effectief ten laste waren van hun zoon. Verzoekers maakten weliswaar een 

rekeningafschrift van hun zoon, verklaringen van derden en stortingsbewijzen over, maar aangezien het 

gaat om loutere verklaringen van derden is het niet kennelijk onredelijk van verwerende partij te 

oordelen dat dit stuk niet aanvaard kan worden als bewijs. Bovendien merkt verwerende partij op dat uit 

de stortingsbewijzen en uit de bankafschriften van de rekening van hun zoon niet kan worden afgeleid 

dat de afgehaalde bedragen dienden om verzoekers financieel te steunen. Een schending van artikel 

40ter van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

2.10. In zoverre verzoekers de schending aanvoeren van het zorgvuldigheidsbeginsel, dient erop te 

worden gewezen dat "het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding" 

(R.v.St. nr. 167.411 van 2 februari 2007; R.v.St. nr. 154.954 van 14 februari 2006) of nog dat "De 

zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle 

relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen" (R.v.St., nr. 107.624, 

11 juni 2002). In het administratief dossier zijn geen indicaties terug te vinden die aantonen dat het 

bestuur zich op verkeerde feitelijke gegevens of elementen zou hebben gebaseerd, noch dat zij ze niet 

op degelijke wijze zou hebben onderzocht. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel ligt dan ook 

niet voor.  
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2.11. Wat betreft de opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel geldt dat de keuze die een 

bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, het redelijkheidbeginsel schendt 

wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het 

maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidbeginsel geschonden te kunnen noemen, 

moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat 

ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidbeginsel de rechter toestaat, is niet het oordeel van het 

bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid 

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

volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is. Daar de verklaringen van derden 

en de bankafschriften niet aantonen dat verzoekers in het verleden werkelijk ten laste waren van hun 

zoon, is het niet kennelijk onredelijk dat het bestuur oordeelt dat verzoekers niet voldoen aan de 

wettelijke voorwaarden. Een schending van het redelijkheidsbeginsel  ligt dan ook niet voor.  

 

2.12. De huidige solvabiliteit van verzoekers hun zoon wordt niet in vraag wordt gesteld door de 

bestreden beslissing. Echter, verzoekers hebben niet voldoende aangetoond dat zij in het verleden ten 

laste zijn geweest van hun zoon. Waar verzoekers betogen dat er wel degelijk bewijswaarde dient te 

worden gehecht aan de verklaringen op eer door derden en aan een aantal stortingsbewijzen, geldt dat, 

in tegenstelling tot wat verzoekers laten uitschijnen, met betrekking tot deze aangevoerde stukken, door 

het bestuur duidelijk wordt vermeld waarom precies aan deze stukken geen bewijskracht wordt 

toegekend.  

 

Het bestuur motiveert betreffende de verklaringen op eer door derden als volgt:  

 

“betrokkene legt verklaringen op eer door derden voor als bewijs voor de financiële steun in het 

verleden. Deze verklaringen kunnen niet aanvaard worden aangezien ze een gesolliciteerd karakter 

hebben en bovendien niet op hun waarachtigheid getoetst kunnen worden.  

 

Het bestuur motiveert betreffende de bankafschriften als volgt:  

 

“De referentiepersoon legt bijkomend een aantal stortingsbewijzen voor waar, volgens zijn verklaring, af 

te lezen valt dat een bepaald bedrag is afgehaald. Er kan echter niet vastgesteld worden dat deze 

bedragen afgehaald werden met het doel om de ouders van de referentiepersoon te steunen en dat zij 

dit geld ook effectief hebben ontvangen. Omwille van deze reden wordt het recht op verblijf aan 

betrokkene geweigerd.” 

 

Het in het geheel beschouwen van de aangevoerde stukken, die elk op zich genomen niet 

bewijskrachtig zijn, verandert niets aan hun reeds gebrekkige bewijswaarde. De vreemdelingenwet is 

immers duidelijk in zijn vereisten. Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet bepaalt 

immers: 

 

“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.” 

  

2.13. Waar verzoekers wijzen op de zware medische problematiek waarmee verzoeker zou kampen, 

stelt de Raad vast dat deze bewering slechts voor het eerst opgeworpen werd in het voorliggend 

verzoekschrift. De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in 

functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon 

beschikken om deze beslissing te nemen. Dit gegeven wordt bovendien niet gestaafd met concrete 

elementen die aanwezig zouden zijn in het administratief dossier voorafgaand aan de bestreden 

beslissing. Verzoekers voeren dit aan in hun voorliggend verzoekschrift. De correctheid van de 

motivering voorzien in de bestreden beslissing kan hierdoor echter niet in vraag gesteld worden. 

Immers, het feit als zou verzoeker medische problemen hebben stelt verzoekers niet vrij van de 

voorwaarde om aan te tonen dat ze in het verleden financieel afhankelijk zijn geweest van hun zoon. 

Een schending van artikel 40ter van de vreemdelingenwet wordt hier evenmin aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is niet gegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 van 7 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien februari tweeduizend en elf door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


