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 nr. 64 569 van 11 juli 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 WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 6 mei 2011 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 12 april 2011 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 10 juni 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 juli 2011. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat E. HALABI verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster werd op 30 mei 2006, als bloedverwant in de opgaande lijn van een Belgische 

onderdaan, in het bezit gesteld van een identiteitskaart voor vreemdelingen. Op 27 oktober 2008 werd 

zij in het bezit gesteld van een C-kaart. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid besliste op 9 augustus 2010 

tot intrekking van de C-kaart van verzoekster, omdat zij voor een periode van meer dan één jaar het 

land verliet zonder het gemeentebestuur van haar verblijfplaats in te lichten. 

 

1.3. Verzoekster diende op 8 december 2010 een nieuwe aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie. 
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1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 12 april 2011 de 

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

verlaten. Deze beslissing, die verzoekster op 18 april 2011 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als 

volgt: 

 

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

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

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, aangevraagd op 08.12.2010 door [K., D. A.] 

[…] van Ivoriaanse 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 onvermogend te zijn in het land van herkomst: betrokkene 

legt als bewijs voor haar onvermogendheid enkel een verklaring op eer voor. Deze verklaring op eer kan 

niet op haar feitelijkheid en authenticiteit getoetst worden en vervangt aldus geen officieel attest, 

uitgegeven door de plaatselijke autoriteiten. 

 

Het recht op verblijf wordt bijgevolg geweigerd aan betrokkene.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend. 

 

2.2. Waar verzoekster stelt te opteren voor de Franse taal als proceduretaal dient erop te worden 

gewezen dat het gebruik van de talen in de rechtspleging niet ter vrije keuze staat van de partijen maar 

op dwingende wijze geregeld wordt door artikel 39/14 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). Dit artikel luidt als volgt: 

 

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werking het ganse land bestrijkt krachtens 

de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun binnendiensten. 

 

Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling in de 

taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.” 

 

Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat voorzien is in 

artikel 53 van wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de voorbereidende 

werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van 

een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 107) blijkt dat 

aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen naadloos 

aansluit bij die welke thans geldt voor de Raad van State deze regelingen op dezelfde wijze dienen te 

worden geïnterpreteerd. De bepaling dat de beroepen behandeld dienen te worden in de taal die de 

diensten waarvan de werking het hele land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen 

in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten verplicht de Raad van State, en bijgevolg 

ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn arresten gebruik te maken van de taal van de 

akte waarvan de vernietiging gevorderd wordt. De bestuurshandelingen waarvan de vernietiging 

gevorderd wordt zijn immers steeds afkomstig van overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving 

op het gebruik van talen in bestuurszaken (Les Novelles, v° Droit administratif, tome VI, Brussel, 

Bruylant, 1975, p. 737, randnrs. 2249-2250). Gelet op het voorgaande en het feit dat bestreden 

beslissing door het bestuur, conform de bepalingen van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op 

het gebruik van de talen in bestuurszaken, werd genomen in het Nederlands dient de Raad de Neder-

landse taal als proceduretaal te hanteren.  
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 40bis, 40ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 50 en 52, § 4 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), 

van de motiveringsverplichting, van het beginsel van behoorlijk bestuur en van het vertrouwensbeginsel. 

Zij betoogt tevens dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

 

Zij verstrekt volgende toelichting: 

 

"EN CE QUE Ia décision attaquée est motivée par Ie fait que la requérante n’aurait pas fourni la preuve 

qu’elle était sans ressource dans son pays d’origine au moment de l’ introduction de sa demande, sa 

déclaration sur l’honneur d’indigence ne pouvant être considérée comme un document officiel ; 

 

ALORS QUE la requérante a fou[rn]i à l’appui de sa demande une déclaration sur l’honneur rédigée par 

ses soins et légalisée par l’Ambassade du Belgique en Côte d’Ivoire ; 

 

1) Que si ce document établi sous seing privé n’est pas un document officiel en tant que tel, il n’est 

demeure pas moins que ce dernier a été légalisé par une autorité compétente en la matière, de sorte 

que cette légalisation confère un caractère officiel à ce document ;  

 

Que la partie adverse passe cependant totalement sous silence dans la motivation de la décision 

attaquée Ie fait que ce document a été légalisé par une autorité officielle belge, de sorte que cette 

légalisation lui confère une forme d’authenticité ; 

 

Qu’en omettant de motiver sa décision sur cet aspect et en se contentant d’une motivation stéréotypée 

et lacunaire, la partie adverse a manqué à son obligation de motivation; 

 

Qu’en omettant de tenir compte de cet élément primordial, la partie adverse démontre EN EFFET une 

erreur manifeste d’appréciation et/ou un manquement à son obligation de motivation, dans la mesure où 

il lui incombe de tenir compte de l’ensemble des éléments de la cause lorsqu’elle statue, conformément 

aux articles 1 à 5 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 

 

Que cette position a déjà été confirmée à plusieurs repri[s]es par la juridiction de Céans, laquelle a pu 

considérer que: « En l’espèce, la partie requérante a déposé à l’appui de sa demande de séjour un 

passeport, une preuve de mutuelle et des fiches de salaire. Le Conseil constate que la partie requérante 

a fourni des documents tendant à démontrer qu’elle dispose de ressources afin de ne pas devenir une 

charge pour les finances publiques, ce que ne conteste pas la partie défenderesse. Dans cette 

perspective, le Conseil estime qu’il appartenait à la partie défenderesse, conformément à l’enseigne-

ment de la Cour Constitutionnelle, d’exposer en quoi les ressources disposées par la partie requérante 

étaient insuffisantes » (CCE 42497, arrêt du 21/10/2010) 

 

Ou encore « En l’espèce, force est de constater que la décision est inadéquatement motivée en ce 

qu’elle se borne à affirmer que la requérante n’a pas prouvé qu’elle était à la charge d’un ressortissant 

belge et que ce dernier ne fournit pas la preuve de revenus suffisants. 

Ainsi, il convient de constater que la requérante a fourni dans le délai requis les documents que 

sollicitait la partie défenderesse. A défaut pour l’acte attaqué de préciser pour quelles raisons ces 

documents n’ont pas été jugés suffisants, motivation de la décision litigieuse ne peut être considérée 

comme adéquate. 

En tant qu’il dénonce la violation de l’obligation de motivation formelle et de l’erreur d’appréciation, le 

moyen est fondé » (CCE 14601, arrêt du 29 février 2008) ; 

 

Que ces principes, transposés en cas d’espèce, impliquent qu’il incombait à la partie adverse d’exposer 

en quoi le document déposé par la requérante, légalisé par l’Ambassade de Belgique en Côte d’Ivoire et 

prouvant son absence de ressources en Côte d’Ivoire, était insuffisant; 

 

Que cette motivation faisant défaut en I’ espèce, cette branche du moyen est fondée. 
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2) Qu’en outre, il convient de rappeler que si la charge de la preuve incombe à la requérant[e], celle ci 

doit néanmoins s’apprécier de manière raisonnable; 

 

Que, pour rappel, l’Annexe 19 ter délivrée à la requérante stipulait que la requérante bénéficiait d’un 

délai de trois mois à partir du 8 décembre 2010 pour produire la preuve de son absence de revenus en 

Côte d’Ivoire; 

 

Que peu de temps après que la requérante ait sollicité ce document en Côte d’Ivoire, des troubles 

internes ont éclaté; 

 

Qu’eu égard à la situation actuelle en Côte d’Ivoire, il est de notoriété publique que toutes les institutions 

officielles et les administrations sont momentanément fermées, de sorte qu’il est matériellement 

impossible pour la requérante d’obtenir actuellement un document officiel de son pays d’origine; 

 

Qu’il est des lors manifestement déraisonnable d’exiger de la requérante un document dont la situation 

dans le pays d’origine rend la délivrance matériellement impossible ; 

 

Qu’il ressort par ailleurs de l’ensemble des éléments du dossier administratif de la requérante que cette 

dernière vit incontestablement à charge de sa fille depuis plusieurs années ; 

 

Qu’en effet, la partie adverse ne peut raisonnablement ignorer que la requérante a déjà pu bénéficier, 

par le passé, de Ia procédure de regroupement familial avec sa fille ; 

 

Que dans ce cadre, elle avait déjà été en mesure de produire les preuves d’absence de revenus en 

Côte d’Ivoire et qu’elle était à charge de sa fille belge ; 

 

Que la requérante a ensuite séjourné près de deux ans sur le territoire à charge de sa fille ; 

 

Que la requérante est retournée en Côte d’lvoire durant un peu plus d’un an ; 

 

Que la requérante a été en mesure de prouver que durant cette période, sa fille continuait à lui envoyer 

de l’argent en Côte d’Ivoire ; 

 

Que ces preuves d’envoi d’argent ne semblent nullement contestées par la partie adverse ; 

 

Que la requérante est âgée de 58 ans, de sorte qu’il parait irréaliste qu’elle ait pu retrouver un travail en 

Côte d’Ivoir[e] à cet âge après avoir vécu plusieurs années en Belgique et en n’y retournant à peine 

durant un an : 

 

Qu’en outre, on aperçoit rnal les raisons pour lesquelles la fille de Ia requérante aurait continué à lui 

envoyer de l’argent si celle-ci avait pu bénéficier de ressources suffisantes en Côte d’Ivoire ; 

 

Qu’au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il paraît raisonnablement incontestable d’admettre 

que la requérante [était] bien à charge de sa fille lors de son retour en Côte d’lvoire ; 

 

Qu’il incombe en effet à l’autorité administrative qui statue de motiver adéquatement ses décisions, en 

prenant en considération l’ensemble des éléments de la cause ; 

 

Que cette motivation doit viser à la fois les motifs de fait et de droit qui fondent la décision de 

l’administration ; 

 

Que l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 est rédigé en ces termes : […]. 

 

Qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, la motivation doit être adéquate, en ce qu’elle 

justifie raisonnablement la décision ; 

 

Que « La loi du 29 juillet 1991 oblige l’administration à procéder à an examen minutieux de chaque 

affaire et à justifier raisonnablement ses décisions... ( Lagasse, D., « La loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, J.T, 1991, p.738) » 
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Qu’il s’agit là d’application du principe selon lequel l’administration commet une illégalité lorsqu’elle omet 

de procéder à un examen particulier et complet des circonstances de l’affaire. ( Salmon, Le Conseil 

d’Etat, I, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 477) 

 

Qu’en l’espèce, cet examen complet des circonstances de l’affaire fait clairement défaut en l’espèce; 

 

Que cette branc[h]e du moyen est également fondée. 

 

3) Que l’article 40 bis dispose que: 

 

[…] 

 

Que l’article 40 ter dispose que : 

 

[…] 

 

Qu’ainsi, Ie fait d’être à charge est donc en soi suffisant pour que le titre de séjour lui soit accordé; 

 

Que sur cette base et conformément à la législation précitée, la requérante a donc rapporté la preuve 

que sa fille disposait de revenus suffisants et qu’en outre elle-même ne disposait pas de revenus au 

moment de l’introduction de sa demande; 

 

Qu’elle a ainsi prouvé que sa fille bénéficiait de revenus de son travail et que cette dernière avait 

continué a lui envoyer de l’argent lors de son séjour en Côte d’Ivoire; 

 

Que la partie adverse - qui ne semble nullement remettre en cause I’authenticité de ces documents ni 

l[e]ur force probante- a cependant totalement passé sous silence ces documents et n’en a nullement fait 

état dans la motivation de la décision attaquée, manquant ainsi à son obligation de motivation ; 

 

Qu’ainsi, manifestement, la requérante est bien à charge de sa fille ; 

 

Qu’en outre, la notion d’être à charge est une notion de fait pouvant être établie par toutes voies de 

droit, aucune disposition légale dans le droit belge ne définissant cette notion ; 

 

Qu’ainsi, la requérante a répondu au prescrit de l’article 40 bis et 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 

de sorte que c’est à tort que la partie adverse estime que la requérante n’a pas apporté de preuve 

probante qu’il était à charge de sa fille ; 

 

Qu’à ce titre, il est utile de rappeler la jurisprudence du présent Conseil qui a pu estimé que : 

 

« Comme le remarque la requérante, la notion d’être à charge est une notion de fait qui n’est définie par 

aucune disposition légal dans notre droit belge. La requérant a fourni un certificat d’indigence ainsi que 

plusieurs attestations de personnes lui ayant de la part de son fils de l’argent d’Algérie. La partie 

défenderesse estime que les déclarations sur l’honneur ne sont pas suffisantes po[u]r prouver qu’elle 

était à charge au moment de sa demande de séjour. Cependant au vu de la situation, Ie Conseil ne voit 

pas quel autre document aurait pu être fourni. Partant il y a lieu de considérer que la requérante a 

suffisamment prouvé être à charge de sa fille au moment de sa demande. Des lors force est de 

constater que la décision est inadéquatement motivée en ce qu’elle se borne à affirmer que la 

requérante n’a pas prouvé suffisamment et valablement qu’elle était à charge de sa belle-filIe (decision 

n°16285 du 24 septembre 2008). » 

 

Que par analogie, il convient de remarquer que la requérante a valablement rapporté la preuve qu’elle 

ne bénéficiait pas de revenus propres et que cette allégation peut logiquement se déduire de l’examen 

de l’ensemble du dossier administratif ; 

 

Qu’en outre, la […]requérante a valablement rapporté la preuve que sa fille avait des revenus, et que 

cette dernière lui avait régulièrement envoyé de l’argent lorsqu’elle était encore en Côte d’Ivoire afin de 

lui permettre de subvenir à ses besoins ; 

 

Que la partie adverse a dès lors commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte 

de ces éléments ;" 
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3.2. Verweerder antwoordt in de nota met opmerkingen als volgt : 

 

“Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de wet dd. 29.7.1991, artikelen die de formele 

motiveringsplicht betreffen, laat de verwerende partij gelden dat bij lezing van verzoekster haar inleidend 

verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de 

motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben 

van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekster 

het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.). 

 

Ten overvloede merkt de verwerende partij op dat de motieven van de bestreden beslissing op 

eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft 

kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de 

beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van 

de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 

167.477). 

 

In antwoord op verzoekster haar concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat de 

verwerende partij het volgende gelden. 

 

Verzoekster betwist het motief dat zij met de door haar voorgelegde verklaring op eer niet heeft 

aangetoond onvermogend te zijn in haar herkomstland. Zij verwijst naar het gegeven dat haar verklaring 

op eer gelegaliseerd was, en meent dat zulks aan de verklaring een vorm van authenticiteit toekent. 

 

Verzoekster kan hierbij niet worden gevolgd. 

 

[…] 

 

Verzoekster slaagt er niet in aan te tonen dat deze motivering kennelijk onredelijk is. 

 

De verwerende partij laat gelden dat de legalisatie van een buitenlandse akte een controle uitmaakt 

aangaande de oorsprong van een document, waarbij de echtheid van de handtekening en de 

hoedanigheid van de ondertekenende ambtenaar worden geverifieerd. 

 

Legalisatie is daarentegen geen nazicht van de vorm (juridische vorm, conformiteit met lokale wetge-

ving), noch van de inhoud (juistheid van de vermelde feiten) van een document. Om die reden wordt in 

de legalisatieformule normaliter de formule opgenomen dat “deze legalisatie niet de authenticiteit van de 

inhoud van het document waarborgt.” 

 

In casu heeft verzoekster o.m. een ‘declaration sur l’honneur’ voorgelegd, waarin zijzelf verklaart 

‘huisvrouw te zijn, zonder werk in Ivoorkust zodat zij geen inkomen ontvangt (...)’. Deze verklaring is 

afgestempeld ‘vu pour législation de la signature de Mme [K. D. A.] apposée sur le présent document’. 

 

Er kan niet worden ingezien welke authenticiteit door deze stempel wordt verschaft aan de eenzijdige 

verklaring van verzoekster zelf; geenszins vormt deze ‘legalisatie’ (in zoverre hiervan sprake kan zijn) 

enige garantie nopens de inhoud van de verklaring. 

 

Terwijl evenmin kan worden ingezien waarom de gemachtigde naast de in de beslissing opgenomen 

motivering nog bijkomend zou moeten gemotiveerd worden waarom de – wat verzoekster in haar 

verzoekschrift ‘legalisatie’ noemt – van de verklaring op eer niet volstaat om deze verklaring als bewijs 

van onvermogen in het land van herkomst te weerhouden. 

 

Verzoekster heeft zich in het begeleidend schrijven van haar raadsman van 26.10.2010 overigens ook 

niet beroepen op de ‘legalisatie’. 

 

Haar beschouwingen noch haar verwijzingen naar Franstalige rechtspraak nopens onvoldoende 

motivering waarom de (in die zaken) voorgelegde stukken niet konden volstaan (waarbij de feitelijke 

omstandigheden volledig anders waren, temeer nu in casu wel duidelijk en afdoende is gesteld waarom 
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de verklaring op eer geen afdoende bewijs vormt), kunnen geen afbreuk doen aan de motieven van de 

bestreden beslissing, die terecht genomen is en waarbij de gemachtigde terecht heeft beslist dat de 

verklaring op eer niet op haar feitelijkheid en authenticiteit kan worden getoetst en geen officieel attest 

vervangt. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft trouwens ook reeds geoordeeld: 

 

“Daarnaast is het onmiskenbaar zo dat vanuit getuigenverklaringen weinig of geen bewijskracht uitgaat 

daar deze documenten geen ware bewijzen uitmaken gelet op het gesolliciteerd karakter van deze 

getuigenverklaringen.” (R.V.V. nr. 53 964 van 28 december 2010) 

 

De verwerende partij laat desbetreffend nog gelden dat de gemachtigde bij de beoordeling van de vraag 

of voldaan is aan de in de wet gestelde vereisten voor een verblijf van meer dan drie maanden als 

bloedverwant in opgaande lijn van een familielid van een burger van de Unie, over een ruime 

appreciatiebevoegdheid beschikt. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent ter zake een 

marginale toetsingsbevoegdheid uit en is niet bevoegd zijn beoordeling van de feiten in de plaats te 

stellen van die van de administratieve overheid. 

 

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

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

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

oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden tot vestiging levert. 

 

Aldus kan de bevoegde overheid, in het raam van de uitoefening van deze ruime appreciatiebevoegd-

heid en zonder dat de regelgeving dit uitdrukkelijk stelt of oplegt, rechtmatig het voldaan zijn aan de 

wettelijke voorwaarden tot vestiging 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 hiervoor omschreven 

wettigheidtoezicht hetgeen te dezen het voorwerp uitmaakt van de navolgende overwegingen (naar 

analogie met rechtspraak nopens het bewijs van ‘ten laste zijn van een Belgisch descendent’, zie o.m. 

R.v.V. nr. 20.907 van 19 december 2008; R.v.V. nr. 10.222 dd. 21.04.2008, www.rvv-cce.be). 

 

“Bij gebreke aan een wettelijke bewijsregeling inzake het bewijs van “ten laste” zijn, is het bewijs van het 

vervuld zijn van de voorwaarden tot vestiging vrij en rust de bewijslast daartoe op de aanvrager. Deze 

vrije feitenvinding en appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair 

oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden tot vestiging 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 vestiging 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 hiervoor omschreven wettigheidstoezicht” (R.v.V. nr. 20.907 van 19 

december 2008). 

 

De gemachtigde heeft geenszins op een kennelijk onredelijk wijze geoordeeld dat verzoekster niet 

afdoende heeft aangetoond onvermogend te zijn in het land van herkomst. 

 

Terwijl de motieven van de bestreden beslissing dienomtrent meer dan afdoende zijn, en de 

gemachtigde niet nog bijkomend diende te motiveren nopens de ‘stempel van legalisatie’ (waaromtrent 

verzoekster niet eens een argumentatie in het begeleidend schrijven van haar advocaat had 

ontwikkeld); de motivering dat “betrokkene niet afdoende heeft aangetoond onvermogend te zijn in het 

land van herkomst: betrokkene legt als bewijs voor haar onvermogendheid enkel een verklaring op eer 

voor. Deze verklaring op eer kan niet op haar feitelijkheid en authenticiteit getoetst worden en vervangt 

aldus geen officieel attest, uitgegeven door de plaatselijke autoriteiten”, volstaat ruimschoots. 

 

De gemachtigde is uiteraard niet gehouden om de motieven van zijn motieven te vermelden: ‘De 

motiveringsplicht houdt niet in dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing het 

‘waarom’ ervan dient te vermelden’ (R.v.St., nr. 165.918 dd. 13.12.2006). 

 

Verzoekster kan niet dienstig anders voorhouden. Haar beschouwingen falen in feite en in rechte, en 

kunnen geen afbreuk doen aan de terechte motieven van de bestreden beslissing. 
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Ook de verwijzingen in haar verzoekschrift naar de moeilijkheden in Ivoorkust, beschouwingen die pas 

voor het eerst in het verzoekschrift worden geuit, kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden 

beslissing. Verzoekster heeft t.a.v. de gemachtigde geenszins voorgehouden dat het haar onmogelijk 

zou zijn van de autoriteiten een attest van onvermogen te verkrijgen omwille van de ‘troubles internes’; 

zij kan dit dan ook niet dienstig voor het eerst in haar verzoekschrift doen. 

 

Voor het beoordelen van de wettelijkheid van een bestuursbeslissing dient men zich inderdaad te 

plaatsen op het ogenblik van het nemen die beslissing, rekening houdend met de alsdan voorhanden 

zijnde feitelijke en juridische gegevens (cf. bv. R.v.St. nr. 46.794, 30.3.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.). 

 

Verzoekster haar betoog is verder gericht op een feitelijke herbeoordeling van de voorliggende 

gegevens, doch verzoekster toont niet aan dat de beslissing een overtreding inhoudt van hetzij 

substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van 

macht. 

 

Dat verzoekster niet akkoord gaat met de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak, kan geen 

afbreuk doen aan de gemotiveerde beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid die over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt. 

 

Op basis van de motieven van de bestreden beslissing blijkt meer dan afdoende dat de gemachtigde 

allerminst op kennelijk onredelijke wijze tot zijn beoordeling is gekomen. 

 

Tot slot merkt verzoekster nog op dat het gegeven dat verzoekster overeenkomstig art. 40bis van de 

Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980 dient aan te tonen ten laste te zijn van de referentiepersoon, in 

functie van wie de aanvraag wordt ingediend, vanzelfsprekend inhoudt dat de betrokken vreemdeling 

zelf niet over inkomsten beschikt en aldus onvermogend moet zijn in het land van herkomst. Hoe kan 

een vreemdeling immers ten laste zijn van de Belgische referentiepersoon, indien de vreemdeling zelf 

wel vermogend is in zijn/haar land van herkomst. 

 

[…] 

 

Verzoekster haar beschouwingen dat zij geen bewijs van onvermogen zou moeten voorleggen, doch zij 

voldoende aangetoond heeft ten laste van haar dochter te zijn, kunnen niet worden aangenomen. 

 

Verzoeksters beschouwingen falen in rechte en in feite. 

 

In casu heeft de gemachtigde geheel terecht, gelet op de elementen die het dossier van verzoekster 

daadwerkelijk kenmerken en overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, beslist aan verzoekster 

bet verblijf van meer dan drie maanden te weigeren met bevel om het grondgebied te verlaten.” 

 

3.3.1. De Raad merkt op dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve 

beslissingen met redenen worden omkleed en dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de 

motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn.  

 

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

beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in artikel 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. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief aangeeft 

op grond waarvan deze is genomen. Er wordt, met vermelding van de toepasselijke reglementaire 

bepaling, immers vastgesteld dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van een 

recht op verblijf van meer dan drie maanden, omdat zij niet afdoende heeft aangetoond dat zij 

onvermogend is in het land van herkomst. Hierbij wordt toegelicht waarom de door verzoekster 

aangebrachte verklaring op eer niet als afdoende bewijs wordt aanvaard. Verzoekster kan dan ook niet 

worden gevolgd waar zij stelt dat de motivering stereotiep zou zijn. De Raad wijst er tevens op dat de 

formele motiveringsplicht er niet toe leidt dat de motieven van de motieven, de motieven die reeds 

voortvloeien uit de toepasselijke reglementering of de motieven die evident zijn dienen vermeld te 
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worden (I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Administratieve Rechtsbibliotheek: formele motivering van 

bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 1999, p. 167-168). De motivering van de bestreden beslissing 

laat verzoekster toe met kennis van zaken haar rechtsmiddelen aan te wenden. Aan het normdoel van 

de formele motiveringsplicht is derhalve voldaan. 

 

Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

3.3.2. In de mate dat verzoekster de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen inhoudelijk 

betwist en stelt dat een manifeste beoordelingsfout werd gemaakt, voert zij de schending aan van de 

materiële motiveringsplicht die moet onderzocht worden in het kader van de toepassing van de artikelen 

40bis, §§ 2 en 4 en 40ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“ § 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.” 

 

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 Belgische onderdaan die over een ziekteverzekering en voldoende bestaansmiddelen beschikt, op 

voorwaarde dat deze bloedverwant ten laste is van deze onderdaan en zich bij hem voegt of hem 

begeleidt. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid dient derhalve na te 

gaan of de vreemdeling die zich op een verblijfsrecht op basis van deze bepalingen beroept effectief ten 

laste is van de Belgische descendent. Het antwoord op de vraag 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 beoor-

delen. Het bestuur dient hierbij na te gaan of er sprake is van een situatie van reële afhankelijkheid van 

een familielid in het land van herkomst (cf. HvJ 9 januari 2007, C-1/05, Jia). 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat niet blijkt dat verzoekster voldoet aan de voorwaarden om 

te genieten van het verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een België nu zij niet afdoende 

heeft aangetoond onvermogend te zijn in haar land van herkomst. Er wordt gemotiveerd dat de door 

verzoekster opgemaakte verklaring op eer niet op haar feitelijkheid en authenticiteit kan worden getoetst 

en geen officieel attest, afgegeven door de plaatselijke autoriteiten, vervangt. 

 

Verzoekster voert in de eerste plaats aan dat de door haar opgemaakte verklaring op eer werd 

gelegaliseerd door de Belgische ambassade te Ivoorkust en dat deze legalisatie dit stuk een officieel 

karakter geeft. De Raad dient echter te benadrukken dat, zoals verweerder correct aangeeft in de nota 

met opmerkingen, een legalisatie enkel de oorsprong van een document bevestigt en meer specifiek de 
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echtheid van een handtekening en de hoedanigheid waarin de ondertekenaar heeft gehandeld. Het 

gegeven dat een akte gelegaliseerd werd houdt evenwel geen garantie in dat de inhoud van de akte 

overeenstemt met de realiteit. De beoordeling van verweerder dat aan een verklaring op eer die 

verzoekster zelf opstelde geen bewijswaarde kan toegekend worden omdat deze niet op haar 

feitelijkheid kan worden getoetst en deze verklaring geenszins een officieel attest afgeleverd door de 

plaatselijke autoriteiten kan vervangen, is dan ook niet kennelijk onredelijk. 

 

Verder betoogt verzoekster dat er in Ivoorkust, kort nadat zij er een attest van onvermogen had opge-

vraagd, interne onlusten zijn uitgebroken en dat het algemeen gekend is dat alle officiële instellingen en 

administraties tijdelijk gesloten zijn, zodat zij in de onmogelijkheid verkeert om een attest van onvermo-

gen voor te leggen. De Raad merkt evenwel op dat het geenszins een feit van algemene bekendheid is 

dat alle overheidsdiensten in Ivoorkust tijdelijk zouden zijn gesloten naar aanleiding van de recente 

onlusten in dat land. Verzoekster heeft hiervan ook geenszins een bewijs aangebracht voorafgaand aan 

het nemen van de bestreden beslissing. Ook thans laat zij na dit te doen. De Raad wijst erop dat het 

aan verzoekster toekwam om, indien zij meende in de onmogelijkheid te zijn om een attest van onver-

mogen uit het land van herkomst voor te leggen, hiertoe de nodige bewijsstukken aan te brengen.  

 

Daarnaast werpt verzoekster op dat uit het geheel van de elementen van het administratief dossier 

duidelijk blijkt dat zij sinds verschillende jaren ten laste is van haar Belgische dochter. Zij licht in dit 

verband toe dat zij reeds in België heeft verbleven in de hoedanigheid van familielid ten laste en dat zij 

voorheen al bewijzen aanbracht waaruit blijkt dat zij geen inkomsten heeft in Ivoorkust. De Raad kan 

slechts vaststellen dat de bewering van verzoekster dat zij voorheen reeds stukken aanbracht waaruit 

zou kunnen afgeleid worden dat zij geen inkomsten heeft in Ivoorkust geen steun vindt in de hem voor-

gelegde stukken. Daarenboven moet worden gesteld dat het feit dat verzoekster op een zeker ogenblik 

in het verleden ten laste was van haar Belgische dochter niet automatisch toelaat te besluiten dat zij ook 

thans nog dient te worden beschouwd als zijnde ten laste van haar dochter. Verweerder diende zich bij 

zijn beoordeling te plaatsen op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing en rekening te 

houden met de op dat ogenblik bestaande toestand. Gelet op het feit dat verzoekster ervoor opteerde 

om, na een eerste verblijf in het Rijk, voor langere tijd (van 3 december 2008 tot 9 augustus 2010) terug 

te keren naar Ivoorkust en zij, blijkens de stukken van het door verweerder neergelegde administratief 

dossier, bij haar terugkomst aan de met de grenscontrole belaste diensten verklaarde dat zij meende 

dat het feit dat zij lang in Ivoorkust verbleef niet als een probleem kon beschouwd worden omdat 

niemand haar dient te onderhouden, is het niet kennelijk onredelijk dat verweerder duidelijke over-

tuigingsstukken omtrent het vermogen van verzoekster verlangde en hij bij gebreke aan deze stukken 

oordeelde dat zij niet als ten laste kon beschouwd worden. In zoverre verzoekster stelt dat het niet 

realistisch is te denken dat zij op haar leeftijd nog aan werk zou kunnen geraken, dient te worden 

gesteld het feit dat verzoekster geen inkomen uit een arbeidsbetrekking zou hebben niet tot gevolg heeft 

dat zij ten laste is van een familielid. Een inkomen kan namelijk ook voortvloeien uit andere bronnen. 

Verzoekster betoogt dat haar beide dochters haar ook geld overmaakten tijdens haar verblijf in Ivoor-

kust. Aangezien verzoekster evenwel slechts bewijzen van onregelmatige geldstortingen overmaakte 

die betrekking hebben op de periode november 2009 - juli 2010, terwijl zij reeds vanaf december 2008 in 

Ivoorkust verbleef, kan slechts worden gesteld dat hieruit niet blijkt dat zij gedurende de gehele duur van 

haar afwezigheid van het Belgische grondgebied werd gesteund door haar verwanten in België en dus 

niet blijkt dat zij geen eigen inkomsten zou hebben. Verweerder kon dan ook in redelijkheid verlangen 

dat verzoekster aantoonde dat zij onvermogend was in haar land van herkomst. 

 

Er dient dan ook vastgesteld te worden dat de stelling van verweerder dat verzoekster niet afdoende 

heeft aangetoond dat zij effectief ten laste is van haar in België verblijvende dochter niet kennelijk 

onredelijk of onwettig is.  

 

De door verzoekster aangehaalde rechtspraak, die betrekking heeft op gevallen waarbij de feitelijke 

omstandigheden verschillend zijn van deze in voorliggende zaak, doet geen afbraak aan deze 

vaststelling. 

 

Een manifeste beoordelingsfout of een schending van de materiële motiveringsplicht of van de artikelen 

40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

3.3.3. Verzoekster licht verder niet toe op welke wijze verweerder bij het nemen van de bestreden 

beslissing de artikelen 50 en 52, § 4 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 zou hebben geschon-

den, zodat dit onderdeel van het middel als onontvankelijk dient te worden beschouwd. 
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3.3.4. Het vertrouwensbeginsel, dat verzoekster ook geschonden acht, kan worden omschreven als een 

van de beginselen van behoorlijk bestuur krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een 

vaste gedragslijn van de overheid, of op toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval 

heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 93.104; RvS 25 februari 2009, nr. 190.792). Het vertrouwens-

beginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige verwachtingen zo 

mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 179.021; RvS 23 december 2008, nr. 

189.168). 

 

De uiteenzetting van verzoekster laat niet toe enige schending van het vertrouwensbeginsel vast te 

stellen. Zij toont namelijk niet aan dat verweerder haar ooit enige toezegging zou hebben gedaan of dat 

de genomen beslissing niet conform de vaste gedragslijn zou zijn. 

 

3.3.5. Verzoekster voert tevens nog de schending aan van ‘het beginsel van behoorlijk bestuur’. Zij laat 

evenwel na te duiden welk concreet beginsel van behoorlijk bestuur zij – naast het motiveringsbeginsel 

en het vertrouwensbeginsel – geschonden acht. Dit onderdeel van het middel is, bij gebreke aan de 

vereiste precisie, dan ook onontvankelijk. 

 

Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk 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: 

 

 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf juli 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 

 


