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 nr. 200 654 van 2 maart 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DE VOS 

Elisabethlaan 25/1 

8820 TORHOUT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

11 september 2017 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 10 augustus 2017 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 13 september 2017 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 januari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 februari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. DE VOS verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat C. VANBEYLEN, 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. Verzoekende partij dient op 18 april 2016 een aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie in, dit in functie van haar Nederlandse oom.  
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1.2. Op 10 augustus 2017 wordt beslist tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de 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 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 18/04/2016 werd 

ingediend door: 

(..) 

om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander 

familielid van een burger van de Unie.  

Betrokkene vroeg gezinshereniging aan in functie van haar oom, de genaamde C.M.(..), met 

rijksregisternummer 66.00.02 975-60 van Nederlandse nationaliteit in toepassing van artikel 47/1 2° van 

de wet van 15/12/80.  

Betrokkene vroeg de gezinshereniging aan op basis van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12.1980: ‘de 

niet in artikel 40bis, §2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; …’  

Artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 stelt dat ‘de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, 

moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij 

zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn gezin. De documenten die aantonen dat het andere 

familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de burger van de Unie moet uitgaan van de 

bevoegde overheden van het land van oorsprong of van herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit 

ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de burger van de Unie bewezen worden met elk 

passend middel’.  

.Ter staving van ‘ deeluitmakend van het gezin’ of ‘ten laste’ zijn werden de volgende documenten 

voorgelegd: -  

Attest van residentie n° 56 dd. 27/01/2016 op naam van M. C.(..) waaruit blijkt dat de referentiepersoon 

in Marokko woonachtig was op het adres N°22 Rue Sidi Bennour te Imzouren. - Attest van residentie 

n°1310 dd. 14/12/2015 op naam van H. O. (..) waaruit blijkt dat betrokkene, vóór haar vertrek naar 

België op 12/12/2014, woonachtig was in Marokko op het adres n° 22 Rue Sidi Bennour te Imzouren –  

Administratief attest n° 1287 dd. 22/12/2015 waaruit blijkt dat betrokkene de nicht is van de genaamde 

M. C. (..).  

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het 

gezin van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens. Het is niet omdat de Marokkaanse attesten beweren dat beiden op een bepaald 

moment woonachtig waren op hetzelfde adres in Marokko, dat betrokkene ook effectief deel heeft 

uitgemaakt van het gezin van haar oom. Er dient hierbij te worden opgemerkt dat uit het administratief 

dossier van de oom blijkt dat hij reeds op 19/02/2007 een aanvraag tot vestiging in België heeft 

aangevraagd en dat hij daarvoor woonachtig was in Nederland, meer bepaald in Hilversum. Het is dus 

niet mogelijk dat hij op 27/01/2016 (datum attest) woonachtig was in Marokko, eerder slechts op bezoek 

of op vakantie kan zijn geweest.  

Daarnaast dient er ook te worden opgemerkt dat betrokkene zelf op 21/01/2015 via Spanje op het 

Schengengrondgebied is toegekomen met een visum-D met het oog op gezinshereniging met haar 

toenmalige Belgische echtgenoot, met wie ze op 15/08/2013, was getrouwd in Marokko en bij wie ze op 

zijn adres zou verblijven in Harelbeke. Achteraf bleek het om een schijnhuwelijk te gaan, aangegeven 

door haar echtgenoot zelf.  

Betrokkene is dus België binnengekomen met een heel ander doeleinde en was dus oorspronkelijk niet 

van plan om bij haar oom te verblijven.  

Bovendien is er ook niet aangetoond dat betrokkene en haar oom samen zouden hebben verbleven in 

Nederland en aldaar een gezinscel hebben gevormd.  

Het feit dat betrokkene reeds sedert haar aankomst in België bij haar oom verblijft, nadat ze niet langer 

welkom was bij haar ‘Belgische echtgenoot’, kan niet worden weerhouden als zijnde deel uitmakend van 

het gezin, gezien dit betrekking heeft op de situatie in België en niet in het land van herkomst of in 

Nederland.  

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst ten laste was van de 

referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet blijkt uit de voorgelegde documenten. Er 

werden geen documenten voorgelegd dat betrokkene onvermogend zou zijn geweest in haar land van 

herkomst en er werd niet aangetoond dat zij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van 
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herkomst financieel ten laste was van haar oom. Er is tevens niet aangetoond dat hij over toereikende 

bestaansmiddelen zou beschikken om haar in België ten laste te nemen.  

Betrokkene toont bijgevolg niet afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 47/1, 2° van de 

wet van 15/12/80 om het verblijfsrecht in België te bekomen. De aanvraag tot gezinshereniging wordt 

geweigerd.  

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

Wettelijke basis artikel 7§1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken.  

Hierbij wordt art. 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. Van 

minderjarige kinderen van betrokkene is hier geen sprake, evenmin van een probleem betreffende de 

gezondheid van betrokkene. Verder, wat het gezins- en familieleven betreft: het bevel is het logische 

gevolg van het niet voldoen aan de verblijfsvoorwaarden. Indien het lang verblijf niet kan worden 

toegestaan en er geen andere rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen 

verblijven, wat hier het geval is, is een bevel het enige alternatief.  

Gezien de afhankelijkheidsrelatie tussen betrokkene en de referentiepersoon wordt betwist, is het 

redelijk te stellen dat betrokkene, als volwassen persoon, een eigen gezins- en familieleven in het land 

van herkomst kan uitbouwen.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“Eerste middel: Schending van de artikelen 47/1,2° en 47/3, §2 van de wet van 15 december 1980 

juncto de artikelen 2 en 3 van de wet Motivering bestuurshandelingen en de motiveringsplicht als 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

Schending van de aangevoerde bepalingen doordat de verwerende partij ten onrechte geen rekening 

houdt met de nochtans duidelijke voorgelegde, gelegaliseerde stukken. 

Verzoekster en de referentiepersoon zijn nicht en oom. Dit werd aan de verwerende partij aangetoond 

en de verwerende partij ontkent dit ook niet. 

De referentiepersoon is een unieburger. Ook dit werd aangetoond en niet betwist door de verwerende 

partij. 

Verzoekster en de referentiepersoon woonden samen te Marokko, Al Hoceima, Rue Sidi Banour 

Imzouren nr. 22. 

De verwerende partij heeft dit voordien reeds erkend, waar de verwerende partij in haar vorige – 

ondertussen vernietigde – beslissing erkende dat verzoekster en de referentiepersoon samenwoonde in 

Marokko. (stuk 2) 

Het feit dat de beslissing werd vernietigd en aldus uit de rechtsorde is verdwenen, doet uiteraard niets af 

aan het feit dat de verwerende partij duidelijk dit samenwonen heeft erkend. 

Thans nam de verwerende partij een nieuwe beslissing, en stelt de verwerende partij thans plots dat niet 

zou zijn aangetoond dat verzoekster en haar oom te Marokko samenwoonden. 

Artikel 47/3 § 2 VW stelt dat de samenwoonst in beginsel moet worden bewezen aan de hand van 

documenten die uitgaan van de bevoegde overheden van het land van herkomst. 

Voormeld artikel werd voor verzoekster perfect gevolgd. Verzoekster legde documenten voor, uitgaande 

van de bevoegde Marokkaanse overheid, waaruit ontegensprekelijk blijkt dat verzoekster en de 

referentiepersoon samenwoonden te Marokko. 

Deze attesten werden nochtans op de correcte wijze vertaald en gelegaliseerd, zodat omtrent de 

echtheid van de attesten niet de minste discussie kan bestaan. De verwerende partij betwist trouwens 

niet dat de attesten echt zijn. 

De inhoud van de documenten dient dan ook te worden aanvaard. 

Helemaal overeenkomstig artikel 47/3 VW worden de nodige documenten voorgelegd, waarvan de 

echtheid werd aangenomen, waaruit zwart op wit blijkt dat verzoekster en de referentiepersoon op 

hetzelfde adres woonden. Er is aldus voldaan aan de voorwaarden. 

Niettegenstaande de bewijzen zwart op wit voorliggen, stelt de verwerende partij verder in haar 

beslissing: 

“Het is niet omdat de Marokkaanse attesten beweren dat beiden op een bepaald moment woonachtig 

waren op hetzelfde adres in Marokko, dat betrokkene ook effectief deel heeft uitgemaakt van het gezin 

van haar oom.” 

Verzoekster kan met de beste wil van de wereld dergelijke motivering niet begrijpen. 

De attesten liggen voor. De echtheid van de attesten staat niet ter discussie. De attesten tonen aan dat 

beiden samenwoonden op hetzelfde adres. 

Het ontgaat verzoekster dan ook wat ze nog meer zou moeten aantonen. 
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Bijkomende bewijzen zijn ingevolge artikel 47/3 § 2 VW niet aan de orde. In beginsel moet het 

samenwonen worden bewezen aan de hand van de attesten, dewelke in casu voorliggen en a fortiori 

voldoende zijn. 

Enkel in het geval verzoekster geen dergelijke attesten zou kunnen voorleggen, kan zij de samenwoning 

bewijzen met andere middelen van recht. Gezien alle attesten werden voorgelegd, is dit evenwel niet 

aan de orde. 

De verwerende partij valt blijkbaar over het feit dat de referentiepersoon reeds lange tijd domicilie heeft 

in Europa. De referentiepersoon houdt inderdaad verblijf in België, doch hij houdt evenzeer verblijf in 

Marokko en pendelt op en af. Dat de referentiepersoon een geldig domicilie heeft in België staat 

geenszins in de weg dat de referentiepersoon ook een geldig domicilie heeft in Marokko. 

De documenten liggen voor dat de referentiepersoon domicilie heeft in Marokko, en aldaar samenwoont 

met verzoekster. Deze documenten zijn gelegaliseerd, en de echtheid niet betwist. De inhoud van deze 

documenten dienen te worden aanvaard, en de samenwoonst staat dan ook vast en is op correcte wijze 

bewezen in de zin van artikel 47/3 VW. 

Tot slot beweert de verwerende partij dat verzoekster een schijnhuwelijk zou zijn aangegaan om naar 

België te kunnen komen. Dit is niet alleen niet correct, maar is bijzonder beledigend. Verzoekster is 

inderdaad gehuwd geweest met een Belgische man. Zij werd echter bijna onmiddellijk door haar ex-man 

gedumpt omdat die een ander had. Mocht het inderdaad om een schijnhuwelijk gaan, met de bedoeling 

een verblijfsrecht te bekomen, dan zou verzoekster uiteraard bij haar ex-man gebleven teneinde een 

verblijfsrecht te bekomen en te behouden. Het feit dat de relatie reeds stukliep nog voordat aan een 

verblijfsrecht werd gedacht, toont aan dat het daar geenszins om te doen was. Integendeel. Dat haar ex 

man van haar verlost wilde zijn, en daarom gemakkelijkheidshalve maar inriep dat het om een 

schijnhuwelijk zou gaan, bewijst dit uiteraard geenszins. Hoe dan ook dient ondergeschikt te worden 

opgemerkt dat het al dan niet bestaan van een beweerdelijk schijnhuwelijk geen enkele afbreuk doet 

aan de mogelijkheid om een gezinshereniging te bekomen op grond van artikel 47/1 VW. 

In casu liggen alle bewijzen voor volgens dewelke verzoekster gerechtigd is tot verblijfsrecht op grond 

van gezinshereniging met haar oom. 

De bestreden beslissing is dan ook onwettig.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

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

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

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

de bestuurshandelingen 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 bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk de 

artikelen 47/1, 2° en 47/3, § 2 van de vreemdelingenwet en artikel 52, § 4, 5de lid 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 koninklijk besluit van 8 oktober 1981). Tevens bevat de 

beslissing een motivering in feite, met name dat verzoekende partij niet aantoont ten laste te zijn van de 

referentiepersoon of dat zij een gezin vormde in het land van herkomst of Nederland met de 

referentiepersoon. Verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in 

staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is 

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

 

2.3. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, 

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

de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat 

oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag 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 

gekomen. 

 

2.4. De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 47/1, 2° en artikel 47/3, § 2 van de 

vreemdelingenwet, waarvan de schending ook wordt aangevoerd. 
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Artikel 47/1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Als andere familieleden van een burger van de Unie worden beschouwd : 

1° de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft en die niet 

bedoeld wordt in artikel 40bis, § 2, 2° ; 

2° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; 

3° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die wegens ernstige gezondheidsredenen een 

persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven.” 

 

Artikel 47/3 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1 De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 1°, moeten het bestaan bewijzen van een relatie met 

de burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen en ook het duurzaam 

karakter van die relatie. 

Het duurzaam karakter van de relatie mag met elk passend middel worden bewezen. 

Bij het onderzoek naar het duurzame karakter van de relatie houdt de minister of zijn gemachtigde 

inzonderheid rekening met de intensiteit, de duur en de stabiele aard van de banden tussen de partners. 

§ 2 De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de 

burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van 

zijn gezin. 

De documenten die aantonen dat het andere familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de 

burger van de Unie moeten uitgaan van de bevoegde overheden van het land van oorsprong of van 

herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de 

burger van de Unie bewezen worden met elk passend middel. 

§ 3 De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 3°, moeten bewijzen dat omwille van ernstige 

gezondheidsredenen, zij een persoonlijke verzorging door de burger van de Unie die zij willen 

vergezellen of bij wie zij zich willen voegen, strikt behoeven.” 

 

In de voorbereidende werken van de wet van 19 maart 2014 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, die de artikelen 47/1 tot en met 47/3 in de vreemdelingenwet heeft ingevoegd, wordt het 

volgende gesteld: 

 

“Artikelen 23 en 24 

Dit artikel voegt in Titel II van de wet van 15 december 1980 een nieuw hoofdstuk in dat is gewijd aan 

het verblijf van de “andere” familieleden van een burger van de Unie, waarvan de binnenkomst en het 

verblijf door de lidstaten dienen te worden vergemakkelijkt, en dit krachtens artikel 3, paragraaf 2 van 

Richtlijn 2004/38/EG. 

Er zijn drie categorieën van personen waarvan de binnenkomst en het verblijf volgens het nationale 

recht moet worden vergemakkelijkt. Het betreft: 

• de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft; 

• de familieleden die niet zijn bedoeld in artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, die, in het land 

van herkomst, ten laste zijn van of deel uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; 

• de familieleden die niet zijn bedoeld in artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, voor wie de 

burger van de Unie dwingend en persoonlijk zorg moet dragen wegens ernstige gezondheidsproblemen. 

Over deze “andere” familieleden heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie, in zijn arrest Rahman 

van 5 september 2012, gezegd voor recht: “(…) de wetgever van de Unie heeft een onderscheid 

aangebracht tussen de familieleden van de burger van de Unie omschreven in artikel 2.2. van Richtlijn 

2004/38, die, onder de voorwaarden vermeld in deze richtlijn, een recht van binnenkomst en verblijf 

genieten in het gastland van die burger, en de andere familieleden bedoeld in artikel 3.2., 1e lid, onder 

a), van dezelfde richtlijn, van wie de binnenkomst en het verblijf uitsluitend door deze lidstaat moeten 

worden vergemakkelijkt. (…) uit de indicatief presens “vergemakkelijkt” in dit artikel 3.2. blijkt dat deze 

bepaling de lidstaten een verplichting oplegt een zeker voordeel toe te kennen, in vergelijking met de 

aanvragen voor binnenkomst en verblijf van andere onderdanen van derde landen, aan aanvragen 

ingediend door personen die een speciale band van afhankelijkheid hebben ten opzichte van een burger 

van de Unie. (…)” 

Artikel 25 

Zodra het recht op binnenkomst en verblijf is toegekend aan de leden van de familie in ruime zin, vallen 

zij onder het werkingsgebied van de Richtlijn 2004/38/ EG en dient het geheel van de bepalingen van 
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deze richtlijn, op hen toegepast worden. Bijgevolg krijgen zij, onder andere, een “verblijfkaart van een 

familielid van een burger van de Unie” en kunnen zij na vijf jaar verblijf op het grondgebied van het Rijk, 

een duurzaam verblijfsrecht verwerven (“kaart van duurzaam verblijf van een familielid van een burger 

van de Unie”). 

Om die reden schrijft artikel 25 voor dat op de familieleden in ruime zin van een burger van de Unie de 

bepalingen van Hoofdstuk I van toepassing zijn, onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen van 

Hoofdstuk I/I van Titel II. 

Artikel 26 

Artikel 26 van dit wetsontwerp, dat een nieuw artikel 47/3 invoegt in de wet van 15 december 1980, 

omschrijft de bewijzen die moeten worden geleverd door de familieleden in ruime zin van een burger 

van de Unie om de binnenkomst en het verblijf op het grondgebied van het Rijk te verkrijgen. 

Het duurzaam karakter van de relatie mag met elk passend middel worden bewezen. De minister of zijn 

gemachtigde (de Dienst vreemdelingenzaken) moet bij de beoordeling van het duurzaam karakter van 

de Wat het karakter ten laste betreft, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een vaste 

rechtspraak ontwikkeld: 

“De hoedanigheid van familielid ten laste (…) komt voort uit een feitelijke situatie — ondersteuning 

geboden door de werknemer — zonder dat het noodzakelijk is de redenen vast te stellen waarom op die 

ondersteuning een beroep wordt gedaan.” (Arrest “Lebon” van 18 juni 1987). 

“(…) onder “te hunnen laste zijn” wordt verstaan het feit, voor het familielid van een 

gemeenschapsonderdaan gevestigd in een andere lidstaat in de zin van artikel 43 EG, de materiële 

steun van die onderdaan of diens echtgenoot nodig te hebben om te voorzien in zijn wezenlijke 

behoeften in de Staat van oorsprong of van herkomst van dit familielid op het ogenblik dat het aanvraagt 

zich bij deze onderdaan te voegen. (…) het bewijs van de noodzaak van materiële steun mag met elk 

geschikt middel worden geleverd, terwijl de enkele verbintenis ditzelfde familielid ten laste te nemen, 

uitgaande van de gemeenschapsonderdaan of zijn echtgenoot, niet kan worden beschouwd als een 

gegeven waarbij het bestaan van een situatie van reële afhankelijkheid van het familielid wordt 

vastgesteld.” (Arrest “Jia” van 9 januari 2007). 

Bovendien moeten de documenten die het karakter ten laste of het feit deel uit te maken van het gezin 

bevestigen, krachtens het voorschrift van Richtlijn 2004/38/EG, uitgaan van de bevoegde overheden 

van het land van oorsprong of van herkomst. 

Echter, wanneer de overheden van het land van oorsprong of van herkomst niet dergelijke documenten 

uitreiken, kan de vreemdeling het bewijs van de tenlasteneming of van het feit tot het gezin te behoren, 

elk passend middel, aanbrengen. 

De derde categorie van “andere” familieleden moet het bewijs leveren ernstige gezondheidsproblemen 

te hebben en ook bewijzen dat deze gezondheidsproblemen vereisen dat de burger van de Unie zorg 

moet dragen voor het lid van de familie in ruime zin.” 

 

Verder wijst de Raad er met betrekking tot de interpretatie van het begrip “in het land van herkomst, ten 

laste zijn of deel uitmaken van het gezin van de Burger van de Unie” in artikel 47/1, 2° van de 

vreemdelingenwet op dat – hoewel de bewoordingen “in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin” vermeld in artikel 47/1 van de vreemdelingenwet niet geheel samenvallen – dit 

artikel onbetwistbaar de omzetting vormt van artikel 3, tweede lid, a) van de Burgerschapsrichtlijn (Zie 

memorie van toelichting bij Wetsontwerp van 9 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake 

Asiel en Migratie tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl.St. Kamer, 2013-14, 

doc. nr. 53-3239/001, 20-21). 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“2. Onverminderd een persoonlijk recht van vrij verkeer of verblijf van de betrokkenen vergemakkelijkt 

het gastland overeenkomstig zijn nationaal recht, binnenkomst en verblijf van de volgende personen: 

a)andere, niet onder de definitie van artikel 2, punt 2, vallende familieleden, ongeacht hun nationaliteit, 

die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht 

in eerste instantie geniet, of die vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging 

door de burger van de Unie strikt behoeven;” 

 

De Raad benadrukt dat de doelstelling van artikel 3.2. van de Burgerschapsrichtlijn erin bestaat om het 

vrij verkeer van de burgers van de Unie te vergemakkelijken en de eenheid van het gezin te bevorderen. 

De eventuele weigering om een verblijf toe te staan aan een gezinslid van een burger van de Unie of 

aan een persoon die ten laste is van deze burger van de Unie zou, zelfs indien deze persoon geen 
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nauwe verwant is, er immers toe kunnen leiden dat de burger van de Unie wordt ontmoedigd om vrij 

naar een lidstaat van de Europese Unie te reizen. 

 

Teneinde de eenheid van het gezin in een verruimde betekenis te handhaven en onverminderd het 

verbod van discriminatie om reden van nationaliteit, dient het gastland de positie te onderzoeken van 

personen die niet onder de in deze richtlijn gehanteerde definitie van “familieleden” vallen en die 

derhalve niet automatisch een recht van inreis en verblijf in het gastland genieten op grond van hun 

nationale wetgeving, om na te gaan of inreis en verblijf desondanks niet aan deze personen kan worden 

toegekend, rekening houdend met hun relatie met de burger van de Unie of andere omstandigheden, 

zoals het feit dat zij van deze financieel of lichamelijk afhankelijk zijn (zie punt (6) van de overweging 

van de Burgerschapsrichtlijn). 

 

In dit kader kan nuttig worden verwezen naar het arrest Rahman van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie, waarin wordt gesteld dat artikel 3.2. van de Burgerschapsrichtlijn de lidstaten een 

verplichting oplegt “om aanvragen die zijn ingediend door personen die een bijzondere relatie van 

afhankelijkheid met een burger van de Unie hebben, gunstiger te behandelen dan aanvragen tot 

binnenkomst en verblijf van andere staatsburgers van derde landen”. Om deze verplichting na te komen, 

moeten de lidstaten voor de in artikel 3.2., eerste lid van de Burgerschapsrichtlijn genoemde personen 

voorzien in de mogelijkheid om een beslissing aangaande hun aanvraag te verkrijgen die op een 

nauwkeurig onderzoek van hun persoonlijke situatie is gebaseerd en, in geval van weigering, is 

gemotiveerd. In het kader van dit onderzoek van de persoonlijke situatie van de aanvrager, moet de 

bevoegde autoriteit rekening houden met de verschillende omstandigheden die naargelang het geval 

relevant kunnen zijn, “zoals de mate van financiële of lichamelijke afhankelijkheid en de graad van 

verwantschap tussen het familielid en de burger van de Unie die hij wenst te begeleiden of bij wie hij 

zich wenst te voegen” (HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman, §§ 21-23). 

 

2.5. Hieruit volgt dat voor de “andere, niet onder artikel 2, punt 2), vallende familieleden’, een bijzondere 

relatie van afhankelijkheid met de Unieburger vereist is. In het licht hiervan heeft de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris dan ook niet kennelijk onredelijk of in strijd met het bepaalde in artikel 47/1, 

2° van de vreemdelingenwet geoordeeld dat niet is aangetoond dat verzoekende partij in Marokko of 

Nederland deel uitmaakte van het gezin van haar oom. Immers betwist verzoekende partij niet dat de 

oom reeds in 2007 een vestigingsaanvraag in België heeft ingediend en dat hij daarvoor in Nederland 

woonachtig was.  

 

2.6. Waar de verzoekende partij in het verzoekschrift komt te stellen dat de oom eveneens verblijf houdt 

in Marokko en dat hij op en af pendelt, toont zij geenszins aan dat de bevindingen van de verwerende 

partij dat de oom reeds jarenlang in Europa resideert en dat aangenomen kan worden dat hij soms op 

bezoek of op vakantie gaat in Marokko kennelijk verkeerd zijn. Het loutere feit dat de oom af en toe naar 

Marokko afreist om aldaar op hetzelfde adres te verblijven als de verzoekende partij, maakt geenszins 

dat daaruit kan besloten worden dat verzoekende partij deel uitmaakt van het gezin van haar oom.  

 

Gelet op de niet betwiste vaststellingen waaruit blijkt dat de oom reeds meerdere jaren woonachtig is in 

Nederland/België dit terwijl verzoekende partij zelf verbleef in Marokko, is het geenszins kennelijk 

onredelijk van de verwerende partij om vast te stellen dat verzoekende partij met de door haar 

voorgelegde attesten niet aannemelijk maakt dat zij in het land van herkomst of Nederland deel 

uitmaakte van het gezin van de Nederlandse referentiepersoon.  

 

2.7. Waar de verzoekende partij erop wijst dat de verwerende partij in een eerdere beslissing erkende 

dat zij deel uitmaakte van het gezin van haar oom in Marokko, wijst de Raad er in de eerste plaats op 

dat deze beslissing vernietigd werd wat maakt dat deze beslissing geacht wordt nooit te hebben bestaan 

en verzoekende partij zich hierop ook niet meer kan beroepen. Deze beslissing werd bovendien 

vernietigd door de Raad bij arrest nr. 182 260 van 14 februari 2017 omdat deze beslissing een 

tegenstrijdigheid bevatte zodat er een motiveringsgebrek aan kleefde. De Raad oordeelde dat de 

verwerende partij niet verduidelijkte waarom de attesten die aantonen dat verzoekster en de 

referentiepersoon tot 12 december 2014 op hetzelfde adres woonden in Marokko, niet volstaan om aan 

te tonen dat verzoekster in Marokko deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon. De Raad 

concludeerde: “In casu wordt aangetoond dat de bestreden beslissing niet steunt op een correcte 

feitenvinding: er wordt niet verduidelijkt waarom bepaalde stukken niet kunnen aantonen dat verzoekster 

deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon in Marokko. Tevens zijn de motieven in dit 

verband niet geheel vrij van een tegenstrijdigheid en tevens wordt benadrukt dat uit de bestreden 

beslissing niet blijkt dat de voorwaarde (ten laste zij of deel uitmaken van het gezin) niet cumulatief 
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werden toegepast.” De Raad wijst erop dat het de verwerende partij toekomt een nieuwe beslissing te 

nemen rekening houdende met de onverbrekelijk met het dictum verbonden motieven van voormeld 

arrest. De Raad stelt vast dat de verwerende partij in de thans bestreden beslissing duidelijk aangeeft 

waarom zij de voorgelegde Marokkaanse attesten niet aanvaard als bewijs dat verzoekende partij in 

Marokko deel uitmaakte van het gezin van de Nederlandse referentiepersoon, met name omdat de oom 

reeds meerdere jaren resideert in Europa zodat het niet mogelijk is dat hij op datum van het attest 

woonachtig was in Marokko, eerder dat hij aldaar op bezoek of vakantie kan zijn geweest. De 

verwerende partij ontkent derhalve ook niet dat de verzoekende partij en de Nederlandse oom op 

hetzelfde adres verbleven in Marokko, maar wijst erop dat dit slechts gebeurde in het kader van 

bezoeken of vakantie van de oom en aldus niet afdoende is om aan te tonen dat verzoekende partij ook 

effectief deel uitmaakte van het gezin van haar oom. Evenmin blijkt dat verzoekende partij in Nederland 

samen met haar oom zou verbleven hebben en aldaar een gezinscel zou gevormd hebben. Verder 

wordt door de verwerende partij ook nagegaan of verzoekende partij ten laste was van de 

referentiepersoon in het land van herkomst, hetgeen niet het geval blijkt. De Raad wijst er nog op dat 

verzoekende partij ook niet betwist dat zij niet bewezen heeft ten laste te zijn van haar Nederlandse oom 

in Marokko of elders dan in België.  

 

2.8. Verder merkt de Raad op dat het niet is omdat attesten uitgaan van autoriteiten de verwerende 

partij deze niet mag aftoetsen aan de feitelijkheden die de zaak van de verzoekende partij kenmerken 

om te oordelen dat deze attesten geen bewijs vormen van het feit dat verzoekende partij in Marokko 

effectief deel uitmaakte van het gezin van de Nederlandse referentiepersoon.  

 

2.9. Verzoekende partij betwist voorts de vaststellingen omtrent het schijnhuwelijk, maar zij houdt het 

dienaangaande op een bloot betoog terwijl uit de stukken van het administratief dossier wel degelijk 

blijkt dat zij naar België is gekomen met het oog op het vervoegen van haar echtgenoot, en niet de 

Nederlandse referentiepersoon, maar dat haar echtgenoot de diensten gealarmeerd heeft over het feit 

dat het hier om een schijnhuwelijk gaat. Wat er ook van zij, de verzoekende partij doet met haar betoog 

dienaangaande geen afbreuk aan de pertinente en kennelijk redelijke vaststellingen dat zij niet heeft 

aangetoond in Marokko of elders dan België deel te hebben uitgemaakt van het gezin van de 

Nederlandse referentiepersoon, zijnde haar oom. Evenmin heeft zij aangetoond ten laste te zijn geweest 

van haar oom in Marokko of elders dan in België.  

 

2.10. Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.11. In een tweede middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“Tweede middel: Schending van het vertrouwensbeginsel, de artikelen 2 en 3 van de wet Motivering 

bestuurshandelingen en de motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

Schending van de aangevoerde bepalingen doordat de verwerende partij voordien de samenwoonst 

erkende, en dit thans niet meer doet, terwijl verzoekster er op mocht vertrouwen dat de samenwoonst 

inderdaad werd erkend. 

 

Bij beslissing van 13 oktober 2016 erkende de verwerende partij dat verzoekster inderdaad samen met 

de heer C. (..) op hetzelfde adres woonde te Marokko. 

Zo stelde de verwerende partij onder meer: (stuk 2) 

 

“Betrokkene legt volgende bewijzen voor: 

- Administratief attest d.d. 14.12.2015 op naam van betrokkene (N° 1310) + administratief attest d.d. 

27.01.2016 op naam van de referentiepersoon (N° 56) waaruit blijkt dat betrokkenen op hetzelfde adres 

verbleven hebben tot voor haar vertrek naar België op 12.12.2014. Het feit dat betrokkene op hetzelfde 

adres woonachtig was bewijst niet automatisch dat betrokkene ten laste was van de referentiepersoon 

in het land van herkomst” 

Aldus erkende de verwerende partij de samenwoning te Marokko. 

Verzoekster mocht er aldus op vertrouwen dat dit niet meer in twijfel zou worden getrokken. 

Het feit dat de beslissing werd vernietigd en aldus uit de rechtsorde is verdwenen, doet uiteraard niets af 

aan het feit dat de verwerende partij duidelijk dit samenwonen heeft erkend. 

Thans nam de verwerende partij een nieuwe beslissing, en stelt de verwerende partij thans plots dat niet 

zou zijn aangetoond dat verzoekster en haar oom te Marokko samenwoonden. 

De beslissing werd echter genomen op grond van precies dezelfde documenten. 
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Eerder erkende de verwerende partij aan de hand van de voorgelegde stukken dat er van een 

samenwoonst sprake was, en thans stelt de verwerende partij dan weer dat aan de hand van deze 

zelfde voorgelegde stukken de samenwoonst niet bewezen zou zijn. 

Verzoekster mocht er op vertrouwen dat dit gegeven niet meer in twijfel zou worden getrokken, daar 

waar dit gegeven uitdrukkelijk was erkend. 

Aldus schendt de bestreden beslissing de voormelde bepalingen.” 

 

2.12. Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de 

rechtmatige verwachtingen welke de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit 

houdt in dat de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in een concreet geval heeft gedaan (RvS 22 maart 2004, nr. 

129.541). Het  vertrouwensbeginsel houdt in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd. 

 

2.13. Verzoekende partij kan niet gevolgd worden waar zij meent dat het vertrouwensbeginsel is 

geschonden. Immers gaat zij voorbij aan de motieven van het arrest van de Raad nr. 182 260 van 14 

februari 2017 waaruit duidelijk de redenen blijken waarom de voorgaande beslissing inzake haar 

aanvraag werd vernietigd, met name omdat er een tegenstrijdigheid is in de motieven “en niet 

verduidelijkt waarom bepaalde stukken niet kunnen aantonen dat verzoekster deel uitmaakte van het 

gezin van de referentiepersoon in Marokko”, motieven waaraan de verwerende partij thans met de 

bestreden beslissing wel degelijk aan tegemoet is gekomen.  

 

De Raad wijst erop dat de verwerende partij gehouden is de wet toe te passen - het is de gemachtigde 

van de staatssecretaris immers niet toegestaan om in strijd met de door de wetgever voorziene 

voorwaarden te handelen (cf. Cass.12 december 2005, AR C040157F) - en bijgevolg in casu dient te 

beoordelen of verzoekende partij voldoet aan de voorwaarden om op grond van artikel 47/1 van de 

vreemdelingenwet verblijfsrecht te verkrijgen. Nu verzoekende partij niet heeft aangetoond in het land 

van herkomst of elders ten laste te zijn van haar Nederlandse oom en evenmin aldaar deel heeft 

uitgemaakt van diens gezin, en deze vaststellingen stroken met de gegevens van het administratief 

dossier, is het geenszins kennelijk onredelijk noch onjuist om de verblijfsaanvraag van verzoekende 

partij te weigeren.  

 

De Raad benadrukt nogmaals dat de verwerende partij ook niet ontkent dat verzoekende partij en haar 

oom in Marokko samen verbleven hebben op hetzelfde adres maar oordeelt dat het niet mogelijk is 

geweest dat de oom in Marokko effectief woonachtig was nu hij reeds meerdere jaren in Europa 

resideert zodat de voorgelegde attesten enkel een bewijs vormen dat hij aldaar slechts op bezoek of op 

vakantie kwam en onder die omstandigheden aldus af en toe verbleef op hetzelfde adres in Marokko als 

verzoekende partij. Het is geenszins kennelijk onredelijk om gelet op deze gegevens te besluiten dat de 

voorgelegde attesten geen bewijs vormen van het feit dat verzoekende partij in Marokko deel uitmaakte 

van het gezin van haar oom.  

 

2.14. Verzoekende partij toont met haar betoog geen schending van de motiveringsplicht noch een 

schending van het vertrouwensbeginsel aan.  

 

2.15. Het tweede middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee maart tweeduizend achttien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT S. DE MUYLDER 


