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 nr. 58 150 van 21 maart 2011 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Harelbeke, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 

schepenen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 13 januari 2011 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de burgemeester van de stad 

Harelbeke van 14 december 2010 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Gezien titel Ibis, 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 14 februari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 maart 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. D’HAESE, die loco advocaat L. KENNES verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 21 juni 2010, in functie van haar Belgische dochter, een aanvraag in tot 

afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

 

1.2. De burgemeester van de stad Harelbeke nam op 14 december 2010 de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die 

verzoekster dezelfde dag ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, § 3 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 (1), aangevraagd op 21/06/2010 door (S. M.) (…) van 

Iraanse nationaliteit, geweigerd. 
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Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen (1). 

 

Reden van de beslissing (2): 

 

Heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij / zij zich in de voorwaarden bevindt om te 

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

Unie. Volgende gevraagde documenten werden niet voorgelegd: een attest van onvermogen in het land 

van herkomst, bewijzen van stortingen in het verleden.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn vooralsnog kosteloos, zodat geen 

gevolg kan verleend worden aan de vraag van verzoekster om verweerder te veroordelen tot de kosten 

van het geding. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan 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), van artikel 52, § 2, van het koninklijk besluit van 8 

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

vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 8 oktober 1981) en van de motiveringsplicht.  

 

Zij licht haar middel als volgt toe: 

 

“Doordat de bestreden beslissing de aanvraag afwijst omdat een attest van onvermogen in het land van 

herkomst evenmin als bewijzen van stortingen in het verleden niet werden voorgelegd; 

 

Terwijl het K.B. van 8 november 1981 de voorlegging van deze documenten niet vereist; 

 

* 

Na haar verzoek tot gezinshereniging kreeg verzoekster een bijlage 19ter op 21.6.2010, waarin haar 

werd gevraagd de volgende documenten over te leggen:  

“attest van onvermogen + bewijzen stortingen verleden + bewijzen inkomsten gevestigde”. 

 

In voetnoot 4 bij deze vraag werd verduidelijkt: 

“Documenten bedoeld in art.52 §2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.”  

 

Art.52 §2 van het K.B. van 8 oktober 1981 bepaalt dat de verzoeker dient voor te leggen:  

“2° de bewijzen vermeld in art.50, §2, 6°, b),c),d) en e) die naargelang het geval vereist zijn.” 

 

Van art.50, §2, 6° van voormeld K.B. is in deze in principe par. d) toepasselijk. Deze paragraaf voorziet 

niet dat de betrokkene een attest van onvermogen of bewijzen van stortingen in het verleden dient voor 

te leggen. Ook de overige geciteerde paragrafen b), c) en e) voorzien dit niet. 

 

* 

De ratio legis van art.52 §2, 2° en van art.50 §2, 6° ligt in het feit dat de aanvrager moet bewijzen dat hij 

ten laste valt van zijn familiant, zodat de Belgische Staat nimmer zou moeten opdraaien voor zijn 

verblijfskosten. 

 

Verzoekster heeft bewezen dat zij over geen eigen inkomsten beschikt en ten laste valt van haar 

dochter en schoonzoon, die daarentegen wél over voldoende inkomsten beschikken om voor haar in te 

staan. 

 

Bovendien zouden de gevraagde documenten - een bewijs van onvermogen destijds in het land van 

herkomst dat verzoekster sinds jaren verlaten heeft, en een bewijs van stortingen in het verleden - geen 

bewijs leveren van het feit dat verzoekster actueel al dan niet ten laste valt van haar dochter en 

schoonzoon. 
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Zodoende grondt verweerder de bestreden beslissing op de niet voorlegging van stukken, die niet alleen 

wettelijk niet vereist zijn, maar die ook niet relevant zijn in het kader van de beoordeling van de 

aanvraag.” 

 

3.1.2. Verweerder werpt op dat de bestreden beslissing deugdelijk en afdoende werd gemotiveerd en 

dat dit onmiddellijk kan worden vastgesteld wanneer men er de motieven van deze beslissing op 

naslaat. Hij stelt daarnaast dat hij geenszins op een kennelijk onredelijke wijze geoordeeld heeft dat 

verzoekster niet afdoende heeft aangetoond onvermogend te zijn in het land van herkomst en dat zij 

geen bewijzen van stortingen heeft aangebracht. 

 

3.1.3.1. In de mate dat verzoekster betoogt dat de motivering van de bestreden beslissing niet 

draagkrachtig minstens niet pertinent is, voert zij een schending aan van de formele motiveringsplicht. 

 

De formele 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 hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief aangeeft 

op grond waarvan deze is genomen. Er wordt immers, met verwijzing naar artikel 52, § 3 van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981, uiteengezet dat verzoekster heeft nagelaten om binnen de 

vooropgestelde termijn de gevraagde documenten – met name een attest van onvermogen in het land 

van herkomst en bewijzen van stortingen in het verleden – over te leggen en derhalve niet alle 

overtuigingsstukken heeft aangebracht die toelaten vast te stellen of zij zich in de voorwaarden bevindt 

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

Unie. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig. Een schending van de formele motiveringsplicht 

kan dan ook niet worden vastgesteld.  

 

3.1.3.2. In de mate dat verzoekster de motivering van de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, 

voert zij een schending aan van de materiële motiveringsplicht en van artikel 52 van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981. 

 

De Raad wijst erop dat uit een gezamenlijke lezing van de bepalingen van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 

4° en § 4 en van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet volgt dat verzoekster een verblijfsrecht als 

bloedverwant in de opgaande lijn van een Belgische onderdaan kan laten gelden indien zij ten laste is 

van een Belgische onderdaan en zich bij hem voegt of hem begeleidt. 

 

Het komt toe aan de vreemdeling die van oordeel is dat hij op basis van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° 

en § 4 en van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet over een verblijfsrecht beschikt om aan te tonen 

dat hij voldoet aan de voorwaarden die voortvloeien uit voormelde wetsbepalingen.  

 

Artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 stelt in dit verband: 

 

“§ 1.- Het familielid dat zelf geen burger van de Unie is, dat zijn bloed- of aanverwantschap of partner-

schapsband bewijst overeenkomstig artikel 44, kan bij het gemeentebestuur een verblijfskaart aanvraag 

door middel van de bijlage 19ter. 

(…) 

§ 2.- Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient het familielid boven-

dien de volgende documenten over te maken :  

1° het bewijs van zijn identiteit overeenkomstig artikel 41, tweede lid, van de wet; 

2° de bewijzen vermeld in artikel 50, § 2, 6°, b), c), d) en e) die naargelang het geval vereist zijn. 

§ 3.- Indien het familielid na afloop van drie maanden niet alle vereiste bewijsdocumenten heeft 

overgemaakt of indien uit de woonstcontrole niet blijkt dat het familielid op het grondgebied van de 

gemeente verblijft, weigert het gemeentebestuur de aanvraag door middel van een bijlage 20 dat 

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

ingetrokken. 

§ 4.- Indien het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt, maakt het gemeentebestuur de 

aanvraag over aan de gemachtigde van de minister. (…)” 

 

Het bewijs vermeld in artikel 50, § 2, 6°, d) van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 heeft betrekking 

op het bewijs dat de bloedverwant in opgaande lijn ten laste is van de persoon die hij begeleidt of 

vervoegt.  
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Op grond van artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 dient het gemeentebestuur 

derhalve een verblijfsaanvraag te weigeren indien de aanvrager binnen de drie maanden na de 

aanvraag geen bewijs overmaakt dat hij ten laste is van de persoon die hij begeleidt of vervoegt. 

 

Verzoekster kan niet worden gevolgd waar zij betoogt dat verweerder, door te stellen dat verzoekster 

een attest van onvermogen of bewijzen van stortingen in het verleden diende voor te leggen, stukken 

heeft opgevraagd die niet vereist zijn volgens voormelde regelgeving. Er dient immers te worden 

opgemerkt dat voormelde stukken vallen onder wat voorzien is in artikel 50, § 2, 6°, d) van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981, namelijk dat het bewijs moet aangebracht worden dat de aanvrager “ten 

laste” is van de descendent die hij wens te begeleiden of vervoegen. De Raad wijst er verder op dat het 

niet kennelijk onredelijk is indien de burgemeester van de stad Harelbeke de bewijsstukken die kunnen 

voorgelegd worden om de wettelijke voorwaarde van het “ten laste zijn” aan te tonen poogt te 

verduidelijken en preciseert dat verzoekster naliet bewijzen aan te brengen dat in het verleden 

stortingen te haren gunste zijn gebeurd door haar dochter of dat zij in haar land van herkomst 

onvermogend is. De burgemeester van de stad Harelbeke geeft aldus slechts een redelijke invulling aan 

de voorwaarde die door de wetgever is vooropgesteld. 

 

Documenten die het bewijs leveren van het “ten laste zijn” zijn documenten die de bevoegde overheid in 

de mogelijkheid stellen om te verifiëren of de aanvrager de materiële ondersteuning van het familielid 

nodig heeft teneinde in zijn basisbehoeften te kunnen voorzien in zijn land van herkomst (cf. HvJ 9 

januari 2007, C-1/05). Verzoekster kan dan ook niet worden gevolgd waar zij lijkt aan te voeren dat de 

vereiste van het “ten laste zijn” dient te worden geïnterpreteerd in de zin dat “de Belgische Staat nimmer 

zou moeten opdraaien voor (haar) verblijfskosten.” De Raad wijst er in dit verband op dat de vereiste 

vervat in artikel 50, § 2, 6°, e) van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 dat de bloedverwanten in 

opgaande lijn van een Belg het bewijs van stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen 

moeten leveren – bewijs dat volgens artikel 40ter, tweede lid van de Vreemdelingenwet dient om te 

voorkomen dat de aanvrager tijdens het verblijf in het Rijk ten laste zal vallen van de openbare 

overheden – een afzonderlijk bewijs betreft naast het bewijs van het “ten laste zijn”. 

 

Verzoekster geeft verder aan dat zij heeft aangetoond dat zij niet over eigen inkomsten beschikt en ten 

laste is van haar Belgische dochter en schoonzoon en dat zij – nu zij reeds sedert jaren haar land van 

herkomst heeft verlaten – slechts voor een ver verleden een bewijs van onvermogen in het land van 

herkomst en een bewijs van stortingen zou kunnen voorleggen en de gevraagde documenten bijgevolg 

geen bewijs zouden leveren van het feit dat zij actueel al dan niet ten laste is van haar dochter en 

schoonzoon. Zij lijkt hiermee te verwijzen naar het gegeven dat zij vroeger in het bezit was van een 

Belgische identiteitskaart voor vreemdelingen geldig van 22 april 2005 tot 21 april 2010. Voormelde 

kaart werd evenwel ingetrokken toen verzoekster na een afwezigheid van meer dan een jaar – haar 

paspoort bevat een uitreisstempel die aantoont dat zij op 1 februari 2009 het Belgische grondgebied 

verliet – op 28 april 2010 opnieuw het Schengengrondgebied, via België, trachtte binnen te komen. 

Verzoekster betwist ook niet dat haar eerdere verblijfsrecht is komen te vervallen. Verzoekster diende 

op 21 juni 2010 trouwens een nieuwe verblijfsaanvraag in, wat impliceert dat zij zich bewust was van het 

feit dat zij niet langer over een verblijfsrecht beschikte. Het gegeven dat zij eerder een verblijfsrecht 

genoot in België ontslaat haar evenwel niet van de verplichting om, in het kader van haar nieuwe 

verblijfsaanvraag, aan te tonen dat zij heden nog voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor het 

verkrijgen van een verblijfsrecht als familielid van een Belg. Uit de stukken van het door verweerder 

neergelegde administratief dossier blijkt dat verzoekster ter staving van haar verblijfsaanvraag slechts 

een kopie van haar paspoort, een aanslagbiljet van de personenbelasting en aanvullende belastingen 

voor het aanslagjaar 2009 van haar schoonzoon, loonbrieven van haar dochter, een kopie van haar SIS-

kaart, een schrijven van het OCMW te Harelbeke dat zij geen financiële steun ontvangt, een kopie van 

de Iraanse identiteitskaart en een gelegaliseerde geboorteakte van haar dochter voorlegde. De Raad 

stelt vast dat het niet kennelijk onredelijk is om deze door verzoekster voorgelegde documenten niet te 

beschouwen als zijnde documenten die aantonen dat zij ten laste is van haar Belgische dochter. 

Voormelde documenten laten immers niet toe te bepalen of verzoekster niet zelf in haar levens-

onderhoud kon voorzien in haar land van herkomst of dat zij in een situatie van reële afhankelijkheid 

verkeerde. Daarnaast bevat het dossier een schrijven van verzoeksters advocaat gedateerd op 9 juli 

2010 waarin deze stelt dat verzoeksters dochter heeft aangegeven dat “er in het verleden nooit 

stortingen zijn gebeurd” en een schrijven van verzoeksters advocaat gedateerd op 20 september 2010 

waarin deze stelde dat verzoekster thans nog geen attest van onvermogen kan voorleggen. Hij lichtte 

toe dat verzoekster reeds via verschillende wegen – via de ambassade van Iran te Brussel, via volmacht 

van verzoekster bij de instanties in Iran en via het “Ministerie van Binnenlandse Zaken” – heeft getracht 

een dergelijke attest te verkrijgen, doch zonder succes. Verzoekster liet evenwel na enig bewijs over te 
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maken van de door haar ondernomen pogingen om stukken die haar onvermogendheid aantonen te 

verkrijgen en maakt door te stellen welke diensten haar niet de vereiste overtuigingsstukken konden 

overmaken niet aannemelijk dat zij niet op een andere manier het bewijs kon leveren dat zij ten laste 

was van haar dochter. Verzoekster kan ook niet worden gevolgd waar zij aangeeft dat zij haar land van 

herkomst reeds jaren verlaten heeft, nu uit de brief gedateerd op 16 juni 2010 van de advocaat van 

verzoekster aan het stadsbestuur van Harelbeke blijkt dat verzoekster in 2009 België had verlaten 

teneinde “een bezoek te brengen aan haar zoon en een reis te maken naar haar herkomstland Iran” en 

dat “(e)r nog een aanzienlijk aantal familieleden in Iran (wonen), waardoor (verzoekster) langer dan 

voorzien in Iran verbleef.” Gelet op het gegeven dat verzoekster sinds februari 2009 gedurende meer 

dan een jaar zelfstandig heeft rondgereisd en in Iran heeft verbleven komt het niet kennelijk onredelijk 

voor om aan verzoekster te vragen dat zij onder meer stukken aanbrengt waaruit blijkt dat zij in de 

periode voorafgaand aan de verblijfsaanvraag de materiële ondersteuning behoefde van haar Belgische 

dochter. Nu verzoekster geen enkel stuk voorlegde dat kan aantonen dat zij dient te worden beschouwd 

als ten laste van haar Belgische dochter dient te worden besloten dat verweerder gelet op artikel 52, § 3 

van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 niet anders kon dan de verblijfsaanvraag te weigeren. 

 

Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift nog een document van Iraanse “Staatsorganisatie Akten en 

Eigendomsregistratie”, doch dienaangaande dient te worden gesteld dat dit document niet werd overge-

maakt aan verweerder voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing zodat deze er ook geen 

rekening mee kon houden. 

 

Een schending van artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 en van de materiële 

motiveringsplicht blijkt niet. 

 

3.1.3.3. In de mate dat verzoekster voor het overige nog de schending aanvoert van “de vreemdelingen-

wet” dient te worden gesteld dat dit onderdeel van het middel, bij gebreke aan de vereiste precisie, 

onontvankelijk is. 

 

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

 

3.2.1. Verzoekster voert in een tweede middel de schending aan van “de beginselen van behoorlijk 

bestuur” en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij licht het middel als volgt toe: 

 

“Doordat de bestreden beslissing vermeldt dat verzoekster niet binnen de gestelde termijn heeft 

aangetoond dat hij/zij zich in de voorwaarden bevindt om te genieten van het recht van verblijf van meer 

dan drie maanden als familielid van een burger van de Unie; 

 

En doordat de bestreden beslissing vermeldt dat dit onder andere te wijten is aan het gegeven dat geen 

attest van onvermogen uit het herkomstland werd ingediend; 

 

Terwijl verzoekster na menige vergeefse pogingen om dit attest te verkrijgen, aan de gemeente 

Harelbeke telefonisch meer informatie heeft gevraagd over de wijze waarop dit attest dan wel kon 

bekomen worden, doch aan verzoeker enkel werd meegedeeld dat dit bekomen moest worden in het 

herkomstland; 

 

En terwijl verzoekster via verschillende wegen geprobeerd heeft dit attest van onvermogen te 

bemachtigen, doch geen enkele (overheids-)instantie haar hierbij kon helpen. 

 

* 

 

Na haar verzoek tot gezinshereniging kreeg verzoekster tot en met 20.09.2010 de tijd om aan de 

overheid een attest van onvermogen in het land van herkomst te bezorgen. Op 20.09.2010 kon 

verzoekster niets anders dan aan de gemeente Harelbeke melden dat zij nog niet beschikte over een 

attest van onvermogen, ondanks haar verwoede pogingen om dergelijk attest te bemachtigen (stuk 3). 

In eerste instantie vroeg verzoekster om een bijkomend uitstel, maar uit angst dat haar verzoek hoe dan 

ook laattijdig zou zijn als zij nog langer zou wachten, heeft zij de gemeente gevraagd haar verzoek te 

behandelen. 
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Nochtans heeft verzoekster alles in het werk gesteld om het gevraagde document te bemachtigen. 

Verzoekster heeft zich gericht tot: 

 

- De Iraanse ambassade in België die verklaarde verzoekster niet te kunnen helpen; 

- Aan de Iraanse overheid zelf — met name aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Iran, via 

volmacht verleend door verzoekster […]; 

- Via FOD Binnenlandse Zaken, waarbij verzoekster werd verwezen naar de Iraanse ambassade in 

België. 

 

Het is duidelijk dat verzoekster zich tot de verschillende instanties heeft gericht, doch zij ving telkens 

bot. Het val echter niet aan verzoekster te verwijten dat zij dit attest niet kan overleggen. Zij heeft kosten 

noch moeite gespaard om wel te voldoen aan de vraag van de gemeente. 

 

Verzoekster voegt thans een attest toe van de Iraanse overheid — Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

samen met een vertaling, met de vermelding dat de Iraanse overheid dit attest niet kan afleveren (stuk 

4). 

 

Nergens werd verzoekster een goede oplossing aangereikt, terwijl het toch een must is om als overheid 

een correcte openbare dienstverlening te verzekeren aan de rechtsonderhorigen. Na telefonisch contact 

met de Dienst Vreemdelingenzaken van de gemeente Harelbeke, werd enkel vermeld dat dit attest in 

het land van herkomst moest worden bekomen, i.e. niets wat verzoekster nog niet wist. Bij telefonisch 

contact met de Dienst Vreemdelingenzaken werd er doorverwezen naar de Iraanse ambassade in 

België, hoewel er aan de telefoon werd vermeld dat ook de ambassade verzoekster nog niet had 

kunnen helpen. 

 

Verzoekster is van het kastje naar de muur gestuurd. In hoofde van verzoekster is er bijgevolg geen 

sprake van onwil, doch wel van onmacht of overmacht. 

 

Het bovenstaande toont aan dat het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden werd. De overheid moet 

immers elk besluit op zorgvuldige wijze nemen, i.e. na een zorgvuldig onderzoek naar de feiten en de 

belangen in hoofde van verzoekster. Door enkel in aanmerking te nemen dat verzoekster geen attest 

van onvermogen voorlegt, en door niet aan te nemen dat verzoekster alles in het werk heeft gesteld om 

dit voor te leggen, werd het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. 

 

“Een zorgvuldige voorbereiding vereist dat de bevoegde overheid de nodige kennis verwerft over alle 

relevante (feitelijke) gegevens, d.z. alle gegevens die de beslissing kunnen beïnvloeden. Deze feiten 

moeten zorgvuldig worden vastgesteld en gewaardeerd. De overheid mag niet zonder meer weigeren 

ernstig kennis te nemen van en rekening te houden met de gegevens, inlichtingen en bewijzen die de 

belanghebbende burger heeft verstrekt of zou hebben kunnen verstrekken mocht het bestuur hem 

daartoe de mogelijkheid en de nodige tijd hebben geboden.”  

(C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, Rechtsweten-

schappen, 2000, 318) 

 

Verzoekster is uiteraard nog steeds bereid een attest van onvermogen voor te leggen, doch op heden is 

haar nog steeds niet bekend wie of welke instantie haar dit attest zou moeten verlenen, nu ook de 

Iraanse overheid meent dit bewijs niet te kunnen afleveren.” 

 

3.2.2. Verweerder antwoordt dat verzoekster nooit enig stuk heeft neergelegd waaruit blijkt dat zij 

inspanningen deed om een attest van onvermogen te verkrijgen en dat zij haar verantwoordelijkheid niet 

naar hem kan doorschuiven. Hij stelt dat verzoekster tevens naliet bewijzen van stortingen door de 

referentiepersoon voor te leggen. 

 

3.2.3.1. In zoverre verzoekster opnieuw betoogt dat de bestreden beslissing niet is gesteund op 

draagkrachtige motieven verwijst de Raad naar de bespreking van het eerste middel.  

 

3.2.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel, dat verzoekster ook geschonden acht, legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de overheid bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 
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Er dient te worden benadrukt dat verzoekster ruim de tijd kreeg om haar aanvraag te onderbouwen met 

alle nodige overtuigingsstukken en verweerder haar uitdrukkelijk meedeelde welke bewijzen konden 

worden voorgelegd. Verzoekster voert thans aan dat zij verscheidene pogingen heeft ondernomen om 

een attest van onvermogen uit haar land van herkomst in bezit te krijgen en dat verweerder weigerde 

rekening te houden met het feit dat zij hiertoe inspanningen leverde. Er dient echter te worden geduid 

dat het aan de persoon die meent over een verblijfsrecht te beschikken toekomt om zijn aanvraag 

hiertoe te onderbouwen met alle vereiste stavingstukken en dat uit het feit dat verzoekster er niet in 

slaagde om de overtuigingsstukken die vereist waren om haar verblijfsrechtelijke aanspraken te 

onderbouwen voor te leggen geen onzorgvuldig overheidsoptreden kan afgeleid worden. Uit het 

gegeven dat verzoekster in gebreke bleef om de noodzakelijke overtuigingsstukken bij haar verblijfs-

aanvraag te voegen kan enkel afgeleid worden dat zij ofwel ten onrechte stelde ten laste te zijn van haar 

dochter ofwel dat zij onvoldoende daadkracht en inventiviteit aan de dag legde om de noodzakelijke 

stukken te verwerven. Het feit dat een aantal diensten in Iran verzoekster niet de gevraagde 

overtuigingsstukken konden afleveren laat in casu ook niet toe te besluiten dat er sprake is van 

“onmacht of overmacht”. Het stond verzoekster namelijk vrij om te bepalen op welke wijze zij het bewijs 

wenste te leveren van het feit dat zij ten laste is van haar Belgische dochter en verzoekster maakt niet 

aannemelijk dat, indien zij effectief ten gevolge van haar onvermogendheid ten laste is van haar 

dochter, zij dit niet op eenvoudige wijze – aan de hand van een combinatie van attesten die door de 

bevoegde (overheids)diensten kunnen worden afgeleverd en waaruit blijkt dat verzoekster geen eigen 

roerende of onroerende inkomsten heeft (fiscus, dienst voor pensioenen, kadaster enz…) – zou kunnen 

aantonen. Het feit dat het bestuur haar niet kon toelichten tot welke precieze diensten verzoekster zich 

in haar land van herkomst kon wenden laat evenmin toe te besluiten dat het zorgvuldigheidsbeginsel 

werd geschonden. Het bestuur kent de precieze situatie van verzoekster namelijk niet en wordt ook niet 

verondersteld vertrouwd te zijn met de bestuurlijke organisatie in Iran. Verzoekster houdt dan ook ten 

onrechte voor dat op de burgemeester van de stad Harelbeke een “onderzoeksplicht” zou rusten of dat 

hij zou tekortgeschoten zijn in zijn “openbare dienstverlening”. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

3.2.3.3. In zoverre verzoekster – naast het zorgvuldigheidsbeginsel – de schending wenst aan te voeren 

van een van de andere beginselen van behoorlijk bestuur dient te worden vastgesteld dat dit onderdeel 

van het middel, bij gebreke aan de vereiste precisie, niet ontvankelijk is. Verzoekster licht immers niet 

toe welke andere beginselen van behoorlijk bestuur zij nog geschonden acht en op welke wijze. 

 

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

 

3.3.1. Verzoekster voert in een derde middel opnieuw de schending aan van “de beginselen van 

behoorlijk bestuur” en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij licht haar middel als volgt toe: 

 

“Doordat de bestreden beslissing vermeldt dat verzoekster niet binnen de gestelde termijn heeft 

aangetoond dat hij/zij zich in de voorwaarden bevindt om te genieten van het recht van verblijf van meer 

dan drie maanden als familielid van een burger van de Unie; 

 

En doordat de bestreden beslissing vermeldt dat dit onder andere te wijten is aan het gegeven dat er 

geen bewijzen voorliggen van stortingen in het verleden; 

 

* 

 

Verzoekster heeft reeds in een schrijven dd. 09.07.2010 aangegeven dat er in het verleden nooit 

stortingen zijn gebeurd. Toch hanteert verweerster dit als criterium om verzoekster een verblijfskaart op 

grond van gezinshereniging te weigeren. 

 

Dit betekent dat verweerster van verzoekster vraagt om een negatief bewijs te leveren, i.e. een bewijs 

van iets dat nooit heeft plaatsgevonden. Dit is onmogelijk in hoofde van verzoekster. Verweerster kan 

zulks toch moeilijk volhouden. 

 

Verzoekster is van meet af aan duidelijk en correct geweest door te stellen dat er in het verleden nooit 

stortingen plaatsvonden (stuk 5). Thans wordt haar verzoek geweigerd doordat verweerster meent dat 

verzoekster het nodige bewijs niet levert. 
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Opnieuw schendt verweerster hiermee het zorgvuldigheidsbeginsel, en steunt zij haar beslissing op 

motieven die er eigenlijk geen zijn.” 

 

3.3.2. Verweerder laat gelden dat verzoeksters beschouwingen falen naar recht en dat het geenszins zo 

is dat de tenlastename enkel van na de aanvraag  zou mogen dateren. Hij verwijst in dit verband naar 

rechtspraak van de Raad (RvV 19 december 2008, nr. 20 907).  

 

3.3.3.1. In zoverre verzoekster betoogt dat de bestreden beslissing niet is gesteund op draagkrachtige 

motieven verwijst de Raad opnieuw naar de bespreking van het eerste middel.  

 

3.3.3.2. Wat de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel betreft kan in de eerste plaats 

worden verwezen naar de bespreking dienaangaande in het tweede middel. De Raad wijst er verder op 

dat verzoekster niet ernstig kan voorhouden dat verweerder niet zorgvuldig is opgetreden door de 

verblijfsaanvraag te weigeren op grond van de vaststelling dat zij onder meer geen stortingsbewijzen 

heeft overgemaakt terwijl zij reeds had aangegeven dat “er in het verleden nooit stortingen zijn 

gebeurd.” Het gegeven dat verzoekster stelt in de onmogelijkheid te zijn om bepaalde stukken voor te 

leggen ontslaat haar immers niet van de verplichting om bewijzen aan te brengen waaruit blijkt dat zij 

ten laste is van haar Belgische dochter, hetgeen zij heeft nagelaten te doen. Het loutere gegeven dat 

verweerder aangeeft dat stukken die werden gevraagd om de bewering van verzoekster dat zij ten laste 

is van haar dochter te schragen niet werden neergelegd kan dan ook niet leiden tot de vaststelling dat 

het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden is. 

 

3.3.3.3. In zoverre verzoekster opnieuw – naast het zorgvuldigheidsbeginsel – de schending wenst aan 

te voeren van een van de andere beginselen van behoorlijk bestuur dient nogmaals te worden 

vastgesteld dat dit onderdeel van het middel, bij gebreke aan de vereiste precisie, niet ontvankelijk is.  

 

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

 

3.4.1. Verzoekster voert in een vierde middel de schending aan van het evenredigheidsbeginsel 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).  

 

Zij licht het middel als volgt toe: 

 

“Doordat verweerster op grond van door verzoekster onmogelijk te vervullen formaliteiten, het verblijf 

van verzoekster weigert,  

 

Terwijl die beslissing zeer drastische gevolgen heeft voor verzoekster — die op 81-jarige leeftijd het 

Belgisch grondgebied zou moeten verlaten — die daarenboven disproportioneel zijn aan de gevolgen 

van een positieve beslissing voor het algemeen belang; 

 

En terwijl verzoekster op grond van artikel 8 EVRM het recht heeft om haar Belgische dochter en haar 

gezin te vervoegen. 

 

* 

Verzoekster leefde in de periode 2004-2009 in België. Thans woont zij sedert mei 2010 terug bij haar 

dochter en haar schoonzoon. Laatstgenoemden staan in voor het levensonderhoud van verzoekster 

(stuk 6). Verzoekster kan deze kaart opnieuw aanvragen. Nooit, niet in het verleden maar ook niet naar 

de toekomst toe, zal verzoekster afhankelijk zijn van enige uitkering of vervangingsinkomen. 

 

Niettemin dreigt voor verzoekster een bevel om het Belgische grondgebied te verlaten. Gezien haar 

hoge leeftijd is dit allerminst een evidentie. De weigering om haar een verblijf in België toe te staan is, 

mede door haar leeftijd, een mensonwaardige beslissing, en brengt aan verzoekster en haar familie 

meer schade toe dan wat het algemeen belang aan schade zou leiden als gevolg zou worden gegeven 

aan het verzoek tot gezinshereniging. Hiermee schendt verweerster het evenredigheidsbeginsel, dat 

voorschrijft dat een overheid ervoor moet zorgen dat de lasten of nadelige gevolgen van een 

overheidsbesluit voor een burger niet zwaarder zijn dat het algemeen belang van het besluit. 
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Bovendien heeft verzoekster het recht om haar Belgische dochter te vervoegen, en dit op grond van 

artikel 8 EVRM. Door dit niet toe te staan, en wel omwille van de foutieve redenen, schendt verweerster 

de mensenrechten, meer in het bijzonder het recht van verzoekster op een privé- en gezinsleven. Er 

resten verzoekster immers geen ker(n)gezin(s)leden meer in Iran, reden waarom zij een verzoek tot 

gezinshereniging bij verweerster aanhangig heeft gemaakt.” 

 

3.4.2. Verweerder antwoordt dat het loutere feit dat verscheidene familieleden van verzoekster op het 

Belgische grondgebied zouden wonen niet betekent dat de tijdelijke verwijdering van verzoekster ipso 

facto een schending zou uitmaken van haar recht op een privé- en gezinsleven. Hij betoogt dat 

verzoekster meer dan een jaar afwezig is geweest en zij niet aantoont dat zij deel uitmaakt van een 

gezin. Daarnaast werpt hij op dat het EHRM aanneemt dat uit artikel 8 van het EVRM niet kan worden 

afgeleid dat een vreemdeling een Staat ertoe kan verplichten hem op zijn grondgebied te gedogen door 

het enkele feit te opteren voor een levensgezel die op het grondgebied mag verblijven en dat de Raad 

van State reeds heeft geoordeeld dat een mogelijke toepassing van artikel 8 van het EVRM een 

vreemdeling niet vrijstelt van de verplichting om de vereiste documenten te verkrijgen om het Rijk 

binnen te komen en dat een tijdelijke verwijdering om reden dat hij niet in het bezit is van die 

documenten dan ook geenszins strijdig is met dit verdragsartikel.   

 

3.4.3. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’ noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden 

nagegaan of er sprake is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de 

persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en 

T./ Finland, § 150). Het begrip ‘privéleven’ wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het 

EHRM benadrukt dat het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is 

om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). De 

beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beide, is 

een feitenkwestie. 

 

In casu verwijst verzoekster naar de band die ze heeft met haar Belgische dochter, om daaruit af te 

leiden dat er sprake is van een gezinsleven. Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen 

ouders en minderjarige kinderen wordt verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen ouders en 

meerderjarige kinderen. In het arrest Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekkingen 

tussen ouders en meerderjarige kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de 

l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming 

van artikel 8 van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen 

van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve banden). Bij de beoordeling of er al dan 

niet een gezinsleven bestaat moet rekening worden gehouden met alle indicaties die de verzoekende 

partij dienaangaande aanbrengt, zoals bv. het samenwonen, de financiële afhankelijkheid van het 

meerderjarig kind ten aanzien van zijn ouder, de afhankelijkheid van de ouder ten aanzien van het 

meerderjarig kind, de reële banden tussen ouder en kind. 
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In voorliggende zaak dient te worden opgemerkt dat verzoekster niet aantoont dat de relatie tussen haar 

en haar dochter dusdanig is dat zij onder de bescherming valt van artikel 8 van het EVRM. Uit de 

stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster voorafgaand aan de verblijfsaanvraag 

gedurende meer dan een jaar gescheiden leefde van haar dochter. Noch bij haar aanvraag, noch bij 

haar verzoekschrift voegde verzoekster enig stuk waaruit blijkt dat zij gedurende deze periode 

aangewezen was op de materiële en financiële steun van haar dochter en waaruit een vorm van 

afhankelijkheid kan afgeleid worden. De Raad benadrukt dat het gegeven dat verzoekster op een zeker 

ogenblik in het verleden mogelijk wel afhankelijk was van haar dochter niet wegneemt dat het 

gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM dient te worden vastgesteld op het tijdstip waarop de 

bestreden beslissing is genomen en dat het aan verzoekster toekomt om in voorkomend geval aan te 

tonen dat het gezinsleven niet is teloorgegaan. In haar verzoekschrift stelt verzoekster weliswaar dat zij 

sedert mei 2010 terug bij haar dochter en schoonzoon woont en dat laatstgenoemden instaan voor haar 

levensonderhoud, doch zij verwijst hiertoe slechts naar een aanslagbiljet van de personenbelasting en 

aanvullende belastingen voor het inkomstenjaar 2008 en het aanslagjaar 2009 van haar schoonzoon. 

Dit stuk laat evenwel niet toe om vast te stellen dat er sprake is van een band van afhankelijkheid. 

 

Ten overvloede moet erop gewezen worden dat, zelfs indien het bestaan van een gezinsband in de zin 

van artikel 8 van het EVRM tussen verzoekster en haar dochter zou dienen te worden aangenomen, er 

hoe dan ook niet kan worden gesteld dat er in casu sprake is van een inmenging in het gezinsleven. 

Verzoekster opteerde er immers uit vrije wil voor om het verblijfsrecht waarover zij in België beschikte op 

te geven door gedurende meer dan een jaar gescheiden te leven van het gezin dat zij heden opnieuw 

wenst te vervoegen. De bestreden beslissing heeft derhalve niet tot gevolg dat verzoekster enig 

bestaand verblijfsrecht ontnomen wordt. De bestreden beslissing heeft evenmin tot gevolg dat het 

verzoekster onmogelijk gemaakt wordt om in de toekomst, mits het respecteren van de bepalingen van 

de Vreemdelingenwet, een verblijfsrecht te verwerven. Uit artikel 8 van het EVRM kan in voorliggende 

zaak ook geen positieve verplichting voor de Staat om het recht op gezinsleven te handhaven worden 

afgeleid. De omvang van de positieve verplichtingen die op de overheid rusten is immers afhankelijk van 

de precieze omstandigheden die eigen zijn aan elke individuele zaak. Wanneer het recht op een 

gezinsleven wordt ingeroepen in het kader van een betwisting over de verblijfswetgeving dient geduid te 

worden dat de positieve verplichtingen van de overheid begrensd zijn. Een Staat heeft immers het recht 

om de toegang tot het grondgebied te controleren. Uit artikel 8 van het EVRM kan geen algemene 

verplichting voor een Staat afgeleid worden om de keuze van de gemeenschappelijke verblijfplaats van 

echtparen te eerbiedigen of om een gezinsvorming of gezinshereniging op het grondgebied toe te laten 

(EHRM 19 februari 1996, nr. 23.218/94, Gül/Zwitserland; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), 

Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Volume I, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 

754-756). Verzoekster toont niet aan dat zij enkel in België een gezinsleven kan ontwikkelen of dat er 

aanvaardbare redenen zijn die zouden toelaten te besluiten dat de weigering om haar tot een verblijf 

van meer dan drie maanden toe te laten niet verenigbaar is met de garanties die geboden worden door 

artikel 8 van het EVRM. Bijgevolg kan geen schending van artikel 8, eerste lid van het EVRM en van het 

evenredigheidsbeginsel worden vastgesteld.  

 

Het vierde middel is ongegrond. 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig maart tweeduizend en elf door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


