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 nr. 56 084 van 16 februari 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 22 november 2010 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

15 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 januari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

16 februari 2011. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. LUYTENS, die loco advocaat V. MOUBAX verschijnt voor de 

verzoekende partij 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 

 

1.1 Op 17 mei 2010 dient de verzoekende partij een aanvraag van de verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie (bijlage 19ter) in als bloedverwant in neerdalende lijn. 

 

1.2 Op 15 oktober 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, die op 22 oktober 2010 

aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motieven luiden als volgt: 
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“(…) 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 17.05.2010 door (…), 

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 ten 

laste te zijn van de referentiepersoon:  

 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond onvermogend te zijn in het land van herkomst: betrokkene 

legt als bewijs van onvermogen een attest voor, afgeleverd door de Aghaanse ambassade in Brussel. 

Het attest dient echter uitgegeven te worden door de Aghaanse lokale autoriteiten. Het voorgelegde 

attest kan bijgevolg niet aanvaard worden.  

 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond in het verleden ten laste geweest te zijn van de 

referentiepersoon: betrokkene legt slechts één stortingsbewijs voor uitgaande van de referentiepersoon 

en ten aanzien van betrokkene. Het andere stortingsbewijs is ten opzichte van een derde persoon. Op 

basis van één stortingsbewijs dd 03.08.2009 kan men niet stellen dat bewezen is dat betrokkene 

minstens in de zes maanden voor de aanvraag ten laste was van de referentiepersoon.  

 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond op heden ten laste te zijn van de referentiepersoon: 

betrokkene legt een attest van het OCMW van Oostende voor waaruit blijkt dat de referentiepersoon 

voor de periode van juli 2009 tot juni 2010 een leefloon kreeg van het OCMW. Bijgevolg kan men niet 

stellen dat het voorgelegde inkomen voldoende ruim en stabiel is om een effectieve tenlasteneming van 

de aanvrager in België te garanderen en om te voorkomen dat betrokkene ten laste zou vallen van de 

Belgische overheden.  

 

Omwille van deze redenen wordt het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd.(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De Raad stelt ambtshalve vast dat overeenkomstig artikel 39/79, § 1, tweede lid, 7° 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) elk beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing tot 

weigering van de erkenning van een verblijfsrecht aan een burger van de Unie of zijn familielid van 

rechtswege schorsend is en dat ten aanzien van de verzoekende partij geen enkele maatregel tot 

verwijdering van het grondgebied gedwongen kan worden uitgevoerd tijdens de voor het indienen van 

het beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep. De verzoekende partij heeft er 

dan ook geen belang bij nogmaals specifiek de schorsing te vorderen. 

 

De vordering tot schorsing is onontvankelijk. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 1, 2 en 3 van de 

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

artikelen 51 en 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

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

Vreemdelingenbesluit), van de principes van een goede rechtsbedeling en van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM). 

 

 

 

 

Ter adstruering van het enig middel zet zij in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 
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“Dat men ten onrechte aanhaalt dat betrokkene niet afdoende aantoont onvermogend te zijn geweest 

daar waar de ambassade toch duidelijk kennis gaf dat hij onvermogend was en geen bezittingen had 

 

Dat hij immers studeerde en duidelijk ten laste was van zijn vader  

Dat gelet op de problemen in Afghanistan het moeilijk is om aan documenten van de lokale overheden 

te geraken en dat trouwens de ambassade voldoende geïnformeerd is om dergelijke info te verstrekken 

 

Dat hij nooit op de hoogte werd gebracht dat deze document niet voldoende waren  

 

Dat dit trouwens ook voor zijn zus niet vereist werd en zij inmiddels wel de verblijfskaart heeft ontvangen 

en men hem moeilijk kan verwijten gelet op de situatie van overmacht in Afghanistan een dergelijk 

bewijs niet te hebben verstrekt  

 

Dat er derhalve een schending is van de artikelen 51 en 52 van het KB van 8.10.1981  

 

Dat dit tevens geldt voor de stortingsbewijzen uitgaande van de referentiepersoon en gelet op de 

politieke problemen in Afghanistan het duidelijk is dat buiten éen stortingsbewijs er wel degelijk andere 

betalingen gebeurden in natura, cash geld via een andere derde persoon zijnde M. J. de nonkel van 

betrokkene doch dat er van deze betalingen geen bewijzen werden gevraagd maar waarvoor 

betrokkene zich het recht voorbehoudt om ze te leveren  

 

Dat referentiepersoon tijdelijk afhankelijk was van het OCMW wat niet wegneemt dat hij op het moment 

van de aanvraag werkte doch dat hij voor beter werk in Oostende Nederlandse cursus moest volgen en 

hij dit op aanraden van het OCMW deed  

 

Dat betrokkene echter reeds voldoende bewezen heeft aan de hand van loonfiches dat hij werkte via “E. 

international sprl” en in de toekomst na zijn cursussen zeker terug aan de slag zal gaan en niet 

afhankelijk zal zijn van de Belgische overheden  

 

Dat er duidelijk een schending is van artikel 8 EVRM wegens schending van het familieleven en 

onderscheid met andere familieleden  

 

Dat verzoeker zich het recht voorbehoudt om andere middelen uiteen te zetten” 

 

3.2 Daar waar de verzoekende partij de schending aanvoert van “de principes van een goede 

rechtsbedeling”, stelt de Raad vast dat zij nalaat aan te geven welke principes zij specifiek beoogt en 

tevens op welke manier de bestreden beslissing deze principes dan zou schenden. Dit onderdeel van 

het enig middel is derhalve niet ontvankelijk. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat 

zowel de geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze 

waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS 

2 maart 2007, nr. 168 403; RvS 8 januari 2007, nr. 166 392; RvS 29 november 2006, nr.165 291). 

 

Daar waar de verzoekende partij de schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, stelt de Raad vast 

dat zij zich beperkt tot te stellen dat er “duidelijk een schending is van artikel 8 EVRM wegens schending 

van het familieleven en onderscheid met andere familieleden”. Hiermee zet zij geenszins uiteen op 

welke manier zij meent dat artikel 8 van het EVRM geschonden is. Ook dit onderdeel van het enig 

middel is derhalve niet ontvankelijk. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat zowel de 

geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die 

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS 2 maart 

2007, nr. 168 403; RvS 8 januari 2007, nr. 166 392; RvS 29 november 2006, nr.165 291). 

 

Gelet op het voorgaande wordt het enig middel dan ook slechts met betrekking tot de aangevoerde 

schending van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen en van de artikelen 51 en 52 van het Vreemdelingenbesluit onderzocht. 

 

De Raad wijst erop dat de in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot 

doel heeft de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de 
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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 plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164 171 en RvS 27 juni 2007, nr. 172 821). 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot het 

weigeren van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

besloten.  

 

In de bestreden beslissing wordt aangegeven dat zij is genomen in uitvoering van artikel 52, § 4, vijfde 

lid van het Vreemdelingenbesluit en in de motivering wordt verwezen naar het feit dat niet voldaan is 

aan de voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden als familielid 

van een burger van de Unie, dat de verzoekende partij onvoldoende heeft aangetoond in het verleden 

en op heden ten laste te zijn van de referentiepersoon en dat zij niet afdoende heeft aangetoond 

onvermogend te zijn in het land van herkomst. 

 

De verzoekende partij maakt aldus niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het enig middel vanuit dat 

oogpunt wordt onderzocht. 

 

Daarbij dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot 

de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling met betrekking tot het al dan niet weigeren van 

het verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag van de verblijfskaart is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat de verzoekende partij niet voldoet aan de 

voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een 

burger van de Unie. 

 

De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 17 mei 2010 een 

aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter) heeft 

ingediend, als bloedverwant in neerdalende lijn van haar Belgische vader. Zij legt haar Afghaans 

paspoort voor om haar bloedverwantschapsband te bewijzen en tevens een geboortebewijs, bewijs van 

stortingen in het verleden, een attest van het OCMW en een bewijs van onvermogen. Daarnaast krijgt zij 

drie maanden de tijd om een bewijs van aansluiting bij de ziekteverzekering voor te leggen. Op 28 juni 

2010 stuurt de stad Oostende een “bewijs ziekteverzekering” door, met in bijlage de kopie van een SIS-

kaart, waarbij de Raad opmerkt dat hij door de slechte kwaliteit van de kopie niet kan nagaan op welke 

naam deze SIS-kaart precies staat. Daar de bestreden beslissing zich echter niet steunt op een 

probleem met de aansluiting bij de ziekteverzekering, doet dit in casu niet ter zake. 

 

 

De bestreden beslissing is gesteund op het feit dat de verzoekende partij niet voldoet aan de 

voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een 
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burger van de Unie, daar zij onvoldoende heeft aangetoond ten laste te zijn van de referentiepersoon. 

Vervolgens wordt uiteengezet waarom de gemachtigde van de staatssecretaris heeft geoordeeld dat, 

ten eerste, de verzoekende partij niet afdoende heeft aangetoond onvermogend te zijn in het land van 

herkomst, ten tweede, in het verleden ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon en ten derde, 

op heden ten laste te zijn van de referentiepersoon. 

 

De Raad wijst er in de eerste plaats op dat de relevante wettelijke en reglementaire bepalingen de 

volgende zijn. 

 

Artikel 40bis, § 2 van de Vreemdelingenwet, waarbij in casu de bepaling die betrekking heeft op 

bloedverwanten in neergaande lijn relevant is, luidt als volgt: 

 

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

 

(…)  

 

3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

en 2°, beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen 

voegen;” 

 

Artikel 40bis, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt verder nog: 

 

“§ 4. (…) 

 

De in artikel 40, § 4, eerste lid, 2°, bedoelde burger van de Unie moet dan tevens het bewijs leveren dat 

hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat de in § 2 bedoelde familieleden 

tijdens zijn verblijf ten laste komen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, en dat hij over een 

verzekering beschikt die de ziektekosten van zijn familieleden in het Rijk volledig dekt. In het kader van 

de evaluatie van de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de 

burger van de Unie, waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van 

diens inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

 

(…).“ 

 

Artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet waarnaar voormeld artikel 40bis, § 4, tweede lid 

verwijst, luidt als volgt:   

 

“§ 4. Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven indien hij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde vervult en hij: 

 

1° (…); 

 

2° hetzij voor zichzelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn 

verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, en over een verzekering beschikt die 

de ziektekosten in het Rijk volledig dekt;” 

 

Daarnaast bepaalt het in casu relevante deel van artikel 50 van het Vreemdelingenbesluit het volgende: 

 

“(…) 

 

§ 2. Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient de burger van de Unie 

naargelang het geval de volgende documenten over te maken : 

 

(…) 

 

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

 

 

 

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

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

b) voor de familieleden van de burger van de Unie bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2°, van de wet, 

het bewijs van voldoende bestaansmiddelen en een ziektekostenverzekering, zoals bedoeld in artikel 

40bis, § 4, tweede lid; 

 

(…) 

 

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; 

 

(…)” 

 

Uit de samenlezing van bovenstaande artikelen van de Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbesluit 

blijkt dat enerzijds de verzoekende partij op grond van artikel 40bis, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet 

dient aan te tonen dat zij een bloedverwant in neergaande lijn is van een burger van de Unie en deze 

begeleidt of zich bij hem voegt, waarbij de Raad opmerkt dat deze voorwaarden in casu niet 

geproblematiseerd geworden zijn, en dient aan te tonen, daar zij niet beneden de leeftijd van 21 jaar is, 

dat zij ten laste van de burger van de Unie is. Anderzijds dient de burger van de Unie, in casu de vader 

van verzoekende partij, naast het bewijs van een ziektekostenverzekering, hetgeen in voorliggend geval 

zoals hoger reeds gesteld eveneens niet geproblematiseerd geworden is, op grond van artikel 40bis, § 

4, tweede lid van de Vreemdelingenwet het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen 

beschikt om te voorkomen dat de in § 2 bedoelde familieleden, in casu de verzoekende partij, tijdens 

zijn verblijf ten laste komen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

 

De Raad wijst erop dat, bij gebreke aan een wettelijke bewijsregeling inzake het bewijs van het element 

“ten laste zijn”, het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden tot verblijf van meer dan drie 

maanden vrij is en de bewijslast daartoe op de aanvrager rust. Deze vrije feitenvinding en appreciatie 

impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair oordeelt of de verzoekende partij het 

bewijs van de voorwaarden tot 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 tot 

verblijf van meer dan drie maanden afleiden uit de daartoe relevante stukken, verklaringen e.d.m. die 

het bestuur zelf bepaalt en waarvan het de overlegging vereist. Op de uitoefening van deze 

discretionaire bevoegdheid houdt de Raad het hogervermelde wettigheidstoezicht. 

 

De verzoekende partij richt zich in haar verzoekschrift in de eerste plaats tegen dat deel van de 

motivering dat betrekking heeft de onvermogendheid van de verzoekende partij in het land van 

herkomst. De bestreden beslissing motiveert hieromtrent dat het attest, afgeleverd door de Afghaanse 

ambassade in Brussel, dat als bewijs van onvermogen wordt voorgelegd, niet kan worden aanvaard, 

daar het attest uitgegeven dient te worden door de Afghaanse lokale autoriteiten. De verzoekende partij 

meent echter dat men ten onrechte aanhaalt dat zij niet afdoende aantoont onvermogend te zijn, daar 

waar de ambassade toch duidelijk kennis gaf dat zij onvermogend was en geen bezittingen had, dat zij 

immers studeerde en duidelijk ten laste was van haar vader, dat het gelet op de problemen in 

Afghanistan moeilijk is aan documenten van lokale overheden te geraken en dat trouwens de 

ambassade voldoende geïnformeerd is om dergelijke info te verstrekken, dat zij nooit op de hoogte werd 

gebracht dat “deze document” niet voldoende waren en dat “dit” trouwens ook voor haar zus niet vereist 

werd en zij inmiddels wel de verblijfskaart heeft ontvangen en men hem moeilijk kan verwijten, gelet op 

de situatie van overmacht in Afghanistan, een dergelijk bewijs niet te hebben verstrekt. 

 

De Raad wijst er in de eerste plaats op dat ook specifiek met betrekking tot het bewijs van onvermogen 

geen wettelijke bewijsregeling bestaat, zodat het bewijs vrij is, maar dat het dan ook tot de discretionaire 

bevoegdheid van de gemachtigde van de staatssecretaris behoort om te oordelen of de voorgelegde 

bewijzen afdoende de onvermogendheid in het land van herkomst aantonen. In casu heeft de 

gemachtigde van de staatssecretaris geoordeeld dat het voorgelegde attest niet volstaat, gezien het niet 

afkomstig is van de lokale Afghaanse overheden. De verzoekende partij betwist in haar verzoekschrift 

niet dat dit inderdaad niet het geval is, maar beperkt zich tot loutere beweringen als zou het moeilijk zijn 

aan documenten van lokale overheden te geraken. Niet alleen laat zij na deze beweringen te staven, de 

Raad stelt ook vast dat in de “attestation” van de Afghaanse ambassade in Brussel verwezen wordt naar 

een brief van 27 november 2009 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Afghanistan, volgens de 

welke de verzoekende partij en haar vader geen roerende en onroerende goederen in Afghanistan 

bezitten. Blijkens dit attest beschikt de ambassade dan ook over een document afkomstig van de lokale 
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overheden, zodat het niet onaannemelijk is dat de verzoekende partij via de ambassade aan deze brief 

afkomstig van de lokale overheden kon geraken, hetgeen haar beweringen dat het moeilijk is aan 

documenten te geraken en haar verwijzing naar de situatie van overmacht in Afghanistan, geenszins 

aannemelijk maakt. Daar waar zij stelt dat zij nooit op de hoogte werd gebracht dat het voorgelegde 

document niet voldoende was, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij bij haar aanvraag het 

voornoemde attest als bewijs van onvermogen heeft voorgelegd en dat het daarna aan de gemachtigde 

van de staatssecretaris is om te beoordelen of hij het voorgelegde bewijs al dan niet afdoende acht, 

zonder dat hij, wanneer hij het voorgelegde bewijs niet aanvaardt, de verzoekende partij alsnog een 

kans dient te geven dit te remediëren. De verzoekende partij geeft in haar verzoekschrift zelf overigens 

in het geheel niet aan op grond waarvan zij meent dat zij op de hoogte diende te worden gebracht van 

het feit dat dit document niet voldoende was. Daar waar zij ten slotte verwijst naar het feit dat “dit” voor 

haar zus niet vereist werd en zij inmiddels wel de verblijfskaart heeft ontvangen, wijst de Raad erop dat 

zij deze loutere beweringen geenszins staaft en ook nalaat aan te tonen dat haar zus zich in een 

vergelijkbare situatie als de hare bevond, zodat zij niet aantoont hoe de verwijzing naar de situatie van 

haar zus ter zake dienend is.  

 

Gelet op het voorgaande maakt de verzoekende partij met haar betoog omtrent haar onvermogendheid 

in het land van herkomst dan ook niet aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris op 

kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat het voorgelegde attest van de ambassade niet aanvaard 

kan worden en de verzoekende partij niet afdoende heeft aangetoond onvermogend te zijn. 

 

In de tweede plaats richt de verzoekende partij zich tegen het onderdeel van de motivering van de 

bestreden beslissing dat betrekking heeft op het in het verleden ten laste zijn geweest van de 

referentiepersoon. De bestreden beslissing stelt hieromtrent dat de verzoekende partij slechts één 

bewijs heeft voorgelegd van een storting die uitgaat van de referentiepersoon en ten aanzien van de 

verzoekende partij is gedaan en dat het andere stortingsbewijs een storting ten opzichte van een derde 

persoon betreft. Vervolgens wordt aangegeven dat men op basis van één stortingsbewijs d.d. 3 

augustus 2009 niet kan stellen dat bewezen is dat de verzoekende partij minstens in de zes maanden 

voor de aanvraag ten laste was van de referentiepersoon. De verzoekende partij stelt echter in haar 

verzoekschrift dat het gelet op de politieke problemen in Afghanistan duidelijk is dat buiten één 

stortingsbewijs er wel degelijk andere betalingen gebeurden in natura, cash geld via een andere derde 

persoon, met name haar oom, doch dat er van deze betalingen geen bewijzen werden gevraagd, maar 

waarvoor zij zich het recht voorbehoudt ze te leveren. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij bij haar aanvraag twee stortingsbewijzen heeft voorgelegd 

en dat in beide gevallen de stortingen uitgaan van de referentiepersoon, met name de vader van de 

verzoekende partij. Wat de ontvangende partij betreft, wordt op het stortingsbewijs van 3 augustus 2009 

de verzoekende partij aangegeven, waarbij de schrijfwijze van haar naam beantwoordt aan die gebruikt 

in haar aanvraag (bijlage 19ter), verzoekschrift en paspoort, terwijl op het stortingsbewijs van 21 

augustus 2009 een andere schrijfwijze wordt gehanteerd. Of het hier om de verzoekende partij gaat of 

een andere persoon, zoals in de bestreden beslissing wordt gesteld, kan echter in het midden gelaten 

worden, daar de verzoekende partij in haar verzoekschrift zelf verwijst naar één stortingsbewijs en aldus 

de motivering van de bestreden beslissing niet betwist. Zij stelt enkel dat het, gelet op de politieke 

problemen in Afghanistan, duidelijk is dat er wel degelijk andere betalingen gebeurden in natura, cash 

geld, via haar oom, maar dat hiervan geen bewijzen werden gevraagd. De Raad merkt op dat de 

verzoekende partij zich ook hier beperkt tot loutere beweringen die zij geenszins staaft. Daar waar zij 

stelt dat van de betalingen “in natura, cash geld” via haar oom geen bewijzen werden gevraagd, wijst de 

Raad erop dat de verzoekende partij zelf de bewijzen dient aan te brengen dat zij in het verleden ten 

laste was van de referentiepersoon, in casu haar vader. Als zij aldus beweert dat zij op een andere 

manier dan via rechtstreekse stortingen van haar vader geld of steun in natura heeft ontvangen, dan 

diende zij ook hiervan bewijzen voor te leggen. Dat zij nagelaten heeft dit te doen, kan aan de 

gemachtigde van de staatssecretaris niet verweten worden. 

 

Gelet op het voorgaande maakte de verzoekende partij met haar betoog omtrent het ten laste zijn in het 

verleden dan ook niet aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris op kennelijk onredelijke 

wijze heeft geoordeeld dat op basis van één stortingsbewijs van 3 augustus 2009 niet kan gesteld 

worden dat niet bewezen is dat zij in de zes maanden voor de aanvraag ten laste was van de 

referentiepersoon en dat zij aldus niet afdoende heeft aangetoond in het verleden ten laste te zijn 

geweest van de referentiepersoon. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

Ten slotte richt de verzoekende partij zich tegen dat onderdeel van de motivering van de bestreden 

beslissing dat betrekking heeft op het op heden ten laste zijn van de referentiepersoon. De bestreden 

beslissing stelt hieromtrent dat de verzoekende partij een attest van het OCMW van Oostende heeft 

voorgelegd waaruit blijkt dat de referentiepersoon voor de periode van juli 2009 tot juni 2010 een 

leefloon kreeg van het OCMW en dat men bijgevolg niet kan stellen dat het voorgelegde inkomen 

voldoende ruim en stabiel is om een effectieve tenlasteneming van de aanvrager in België te 

garanderen en om te voorkomen dat de verzoekende partij ten laste zou vallen van de Belgische 

overheden. De verzoekende partij voert in haar verzoekschrift aan dat het feit dat de referentiepersoon 

tijdelijk afhankelijk was van het OCMW niet wegneemt dat zij op het moment van de aanvraag werkte, 

maar dat zij voor beter werk een Nederlandse cursus moest volgen en dit op aanraden van het OCMW, 

dat zij reeds voldoende bewezen heeft aan de hand van loonfiches dat zij werkte en in de toekomst na 

haar cursussen zeker terug aan de slag zal gaan en niet afhankelijk zal zijn van de Belgische 

overheden. 

 

De Raad wijst erop dat de verzoekende partij zich ook in dit onderdeel van haar uiteenzetting beperkt tot 

loutere beweringen, die zij op generlei wijze staaft. Daar waar zij stelt dat zij op het ogenblik van de 

aanvraag werkte, wijst de Raad erop dat de aanvraag (bijlage 19ter) dateert van 17 mei 2010, terwijl uit 

het attest van het “sociaal huis Oostende” van 16 maart 2010 blijkt dat zij van 1 januari 2010 tot en met 

30 juni 2010, en aldus ook op 17 mei 2010, een leefloon ontving. Als bijlage bij de aanvraag bevindt zich 

nog een document van Acerta, waarin gesteld wordt dat het dient als basis voor de salarisberekening, 

maar waarover de Raad opmerkt dat het niet alleen niet duidelijk is wat de verzoekende partij met dit 

attest precies wenst aan te tonen, maar dat het document sowieso betrekking heeft op de heer P. K., 

zijnde noch de verzoekende partij (S. K.) of haar vader (M. K.), zodat dit document alleszins niet één 

van de loonfiches kan zijn waarnaar de verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst. Voor het 

overige dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij in haar verzoekschrift niet alleen niet 

betwist dat de referentiepersoon, zijnde haar vader, inderdaad afhankelijk was van het OCMW, maar 

bovendien stelt dat dit nog steeds het geval is, daar hij slechts na zijn cursussen terug aan de slag zal 

gaan. Bovendien kan worden opgemerkt dat zij nergens in haar verzoekschrift aanvoert, laat staan 

aannemelijk maakt, dat het inkomen van de referentiepersoon wel voldoende ruim en stabiel is om een 

effectieve tenlasteneming van de verzoekende partij te garanderen en te voorkomen dat zij ten laste zou 

vallen van de Belgische overheden. 

 

Gelet op het voorgaande maakte de verzoekende partij met haar betoog omtrent het ten laste zijn op 

heden dan ook niet aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris op kennelijk onredelijke 

wijze heeft geoordeeld dat, gezien de referentiepersoon van juli 2009 tot juni 2010 een leefloon kreeg 

van het OCMW, niet kan gesteld worden dat het voorgelegde inkomen voldoende ruim en stabiel is om 

een effectieve tenlasteneming van de verzoekende partij te garanderen en te voorkomen dat zij ten laste 

zou vallen van de Belgische overheden. 

 

Gelet op hetgeen hoger met betrekking tot de verschillende onderdelen van de motivering van de 

bestreden beslissing is gesteld, maakt de verzoekende partij in haar enig middel derhalve op generlei 

wijze aannemelijk dat de motivering van de bestreden beslissing niet afdoende zou zijn en de 

gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de door hem in de bestreden beslissing 

gedane vaststellingen kon komen. Het feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de 

gevolgtrekkingen van de gemachtigde van de staatssecretaris volstaat evenwel niet om de motieven te 

weerleggen. De gemachtigde van de staatssecretaris is in casu alle pertinente gegevens nagegaan die 

hij noodzakelijk acht om zijn beslissing te kunnen nemen. De bestreden beslissing steunt op ter zake 

dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. De door de verzoekende partij aangevoerde 

grieven maken geenszins aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle 

redelijkheid tot de bestreden beslissing is gekomen. Een schending van de artikelen 1, 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de 

artikelen 51 en 52 van het Vreemdelingenbesluit, waarbij de Raad opmerkt dat de verzoekende partij in 

haar verzoekschrift niet specifiek ingaat op laatstgenoemde artikelen en aldus niet specifiek uiteenzet 

waarin de schending precies ligt, wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

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

 

mevr. C. BAMPS, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


