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 nr. 202 021 van 30 maart 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. VANDERMEEREN 

Tentoonstellingslaan 78/11 

2020 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 6 november 2017 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 3 oktober 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 14 november 2017 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 januari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 februari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat V. VANDERMEEREN 

verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 3 oktober 2017 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen 

worden thans bestreden en zijn gemotiveerd als volgt: 
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“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM 

HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

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 06.04.2017 werd 

ingediend door: 

 

Naam: E(…) J(…) 

Voornaam: A(…) 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

 

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 op 06.04.2017 gezinshereniging aan met zijn broer, zijnde E(…) J(…) F(…), van 

Nederlandse nationaliteit, met rijksregisternummer (…).. 

 

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 

passen middel’. 

 

Ter staving van bovenstaande voorwaarden van artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 werden 

volgende documenten voorgelegd: 

 

- ‘attestation administrative de residence’ n°123 en °124 dd. 09.06.2016 op naam van betrokkene en de 

referentiepersoon waaruit blijkt dat beiden, toen ze nog in Marokko woonden, op hetzelfde adres 

woonachtig waren. Uit deze attesten blijkt tevens dat de referentiepersoon in 2003 met onbekende 

bestemming Marokko heeft verlaten, en dat met onbekende bestemming uit Marokko is vertrokken in 

2008. 

- ‘attestation de revenu global impose au titre de l’annee 2016’ n°1869 dd. 15.06.2016 op naam van 

betrokkene waaruit zou moeten blijken dat betrokkene in 2016 geen inkomsten had in Marokko. Echter, 

uit het voorgelegde attest blijkt dat dit attest werd afgeleverd op basis van een verklaring op eer van 

betrokkene. Uit bijkomende gegevens van het administratief dossier blijkt bovendien dat dit steeds het 

geval is bij dergelijke attesten, en dat niet alle inkomsten dienen aangegeven te worden (zodat het 

voorleggen van dergelijk attest niet uitsluit dat betrokkene toch inkomsten heeft). Bovendien dient 

opgemerkt te worden dat betrokkene gedurende de periode waarop dit attest betrekking heeft niet 

langer in Marokko woonachtig was. Louter dit attest kan dan ook niet aanvaard worden als afdoende 

bewijs van onvermogen van betrokkene. 

- ‘attestation de soutien de famille’ n°546 dd. 23.03.2017 waarin de lokale Marokkaanse autoriteiten 

verklaren dat betrokkene ten laste is van zijn broer, de referentiepersoon: echter, dit attest zegt enkel 

iets over de situatie vanaf maart 2017, op een moment dat betrokkene reeds in België verbleef en 

enkele weken voor de huidige aanvraag gezinshereniging werd ingediend. In het kader van de huidige 

aanvraag dient betrokkene aan te tonen dat hij reeds van in het land van herkomst ten laste was van de 

referentiepersoon. Er dient tevens opgemerkt te worden dat uit dit attest niet blijkt op basis van welke 

gegevens de Marokkaanse autoriteiten hebben vastgesteld dat betrokkene ten laste zou worden 
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genomen door zijn broer. Het voorgelegde attest wordt dan ook beschouwd als een verklaring op eer 

waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan worden uitgesloten; er werden geen overige documenten 

voorgelegd om de inhoud van het attest te staven. Het voorgelegde document kan dan ook niet 

aanvaard worden als afdoende bewijs in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

- bewijzen geldstortingen (deels onleesbaar) vanwege de referentiepersoon ten gunste van betrokkene 

dd. 27.08.2015, 30.12.2015, 29.03.2016, 29.07.2016, 14.10.2016, 24.11.2016, 20.01.2017, 27.02.2017 

en 24.03.2017; betalingen ten gunste van betrokkene dd. 28.09.2016 en 28.12.2016: echter, uit het 

geheel van de beschikbare gegevens, met name de vermelding op de voorgelegde documenten en de 

gegevens van het administratief dossier van betrokkene, blijkt dat betrokkene ten tijde van deze 

stortingen reeds in België verbleef. Deze gegevens tonen dan ook niet aan dat betrokkene reeds van in 

het land van herkomst financieel ten laste was van de referentiepersoon. 

- aankopen Colruyt door de referentiepersoon dd. 11.01.2016 en 29.02.2016: niet alleen kunnen deze 

aankopen niet aan betrokkene gelinkt worden, ook dateren ze van na de aankomst van betrokkene in 

België. 

- verklaring lidmaatschap dd. 13.10.2016 en schrijven De Voorzorg dd. 25.10.2016 waaruit blijkt dat 

betrokkene werd ingeschreven als persoon ten laste bij de referentiepersoon; brief Zorginstituut 

Nederland dd. 07.12.2016: echter, een inschrijving ten laste bij de mutualiteit/zorgverzekering heeft niet 

dezelfde betekenis en inhoud als ten laste zijn in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging, 

en kan dan ook niet aanvaard worden als afdoende bewijs. 

- werkgeversverklaring GOM dd. 17.08.2015 op naam van de referentiepersoon en bijbehorende 

loonfiches voor de periode augustus - oktober 2015, februari - april 2016, juli - september 2016 en 

januari - maart 2017; loonfiches (Van Berkel BV) op naam van de referentiepersoon voor de periode 

maart - april 2016. 

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 referentie-persoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens. Uit de beschikbare gegevens blijkt weliswaar dat hij op 20.09.2016 in België 

gedomicilieerd werd op het adres van de referentiepersoon. Dit doet echter geen afbreuk aan de 

vaststelling dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond dat hij reeds van in het land van herkomst 

deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon. Uit de voorgelegde attest dd. 09.06.2016 blijkt 

weliswaar dat beiden in het verleden in Marokko op hetzelfde adres hebben gewoond: echter, dat 

betrokkenen als broers ooit gezamenlijk deel uitmaakten van het gezin van hun ouders, is niet wat in het 

kader van een aanvraag gezinshereniging overeenkomstig artikel 47/1, 2° dient aangetoond te worden. 

Betrokkene verblijft reeds meerdere jaren in België, de referentiepersoon is sedert 24.10.2015 in België 

gevestigd, komende van Nieuw-Vennep (Nederland). Van een gezamenlijke vestiging in het land van  

herkomst of origine voorafgaandelijke aan de aanvraag tot gezinshereniging kan dus geen sprake zijn. 

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 betrokkene niet afdoende heeft aangetoond 

onvermogend te zijn, er niet werd aangetoond dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het 

land van herkomst of origine financieel ten laste was van de referentiepersoon, en er niet blijkt dat zowel 

betrokkene als de referentiepersoon niet ten laste vielen en/of vallen van de Belgische staat. 

Het gegeven dat betrokkene sedert september 2016 tot op heden op het adres van de referentiepersoon 

gedomicilieerd is, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Immers, louter het gegeven dat 

betrokkene op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot 

gevolg dat hij ook ten laste was/is van de referentiepersoon. Immers, de voorwaarde van het ten laste 

zijn dient op een actieve wijze te worden aangetoond en valt niet impliciet af te leiden uit het feit dat men 

onder hetzelfde dak woont (arrest RvV nr. 145.912 dd. 21.05.2015). Bovendien heeft deze situatie 

betrekking op de toestand in België, niet op deze in het land van herkomst. 

Het komt toe aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren (arrest RvS nr. 222.809 dd. 12.03.2013). 

Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt niet afdoende dat betrokkene reeds in het land van 

herkomst ten laste was van de burger van de Unie of in het land van herkomst reeds deel uitmaakte van 

het gezin van de burger van de Unie, en dit in de periode voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging. Betrokkene toont dus niet afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 

47/1, 2° van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging. 

 

De aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd. Het AI van betrokkene dient te worden ingetrokken. 

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. 
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Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Het gegeven dat 

de broer van betrokkene zich in België gevestigd heeft, kan een bevel aan betrokkene niet in de weg 

staan. Immers, betrokkene behoort niet tot het originele kerngezin van de referentiepersoon, derhalve 

kan het aangehaalde gezinsleven van beide niet als argument worden aangehaald waarom het bevel 

niet zou mogen worden genomen. De aangehaalde afhankelijkheidsrelatie tegenover de 

referentiepersoon wordt betwist. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden 

dat hij ook een leven kan opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van de 

referentiepersoon en ondanks het precaire verblijf in België. Nergens uit het dossier blijkt dat hij daar 

niet toe in staat zou zijn. Er dient tevens opgemerkt te worden dat de huidige beslissing geen weigering 

van voortgezet verblijf inhoudt. Er is geen sprake van minderjarige kinderen in België, noch van enige 

medische problematiek op naam van betrokkene.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel werpt de verzoekende partij de schending op van de artikelen 2 en 3 van de 

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

47/1, 2° en 62 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), het beginsel 

van de fair play, het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en 

het redelijkheidsbeginsel. Zij verwijt de verwerende partij ook machtsoverschrijding. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Deze motiveringsplicht heeft drie onlosmakelijk met elkaar verbonden verplichtingen tot gevolg: 

1. motieven van de rechtshandeling moeten kenbaar zijn 

2. zij moeten beantwoorden aan de realiteit 

3. tenslotte moeten zij draagkrachtig zijn en deze beslissing effectief verantwoorden 

Dat de overheid verplicht is in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

grondslag liggen van de beslissing; Dat deze motieven ook afdoende moeten zijn; Dat er slechts sprake 

kan zijn van een afdoende motivering wanneer de motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies 

en volledig geformuleerd werd; Dat de beslissing niet correct genomen werd; Dat de argumenten 

gehanteerd door verwerende partij niet beantwoorden aan de realiteit; Dat verzoeker wel degelijk binnen 

de termijn van 3 maanden de bewijzen van onvermogen en de bewijzen dat hij ten laste genomen was 

in het verleden bij het gemeentebestuur heeft binnengebracht; Dat hiernavolgende motivering niet 

afdoende is en totaal niet ter zake is: Dat verzoeker wel degelijk aangetoond heeft dat hij onvermogend 

was in het land van herkomst en dat de referentiepersoon hem ten laste genomen had in het verleden; 

Dat verwerende partij rekening dient te houden met deze stukken; Dat verzoeker een attest van de 

belastingen bijvoegt dd. 15/06/2016 dat gaat over de jaren 2015 en 2016, waarin bevestigd wordt dat hij 

over geen enkel inkomen beschikt; dat het tegendeel van deze verklaring door DYZ niet bewezen wordt; 

Dat er tal van geldstortingen in het kader van onderhoud naar verzoeker in Marokko gedaan werden; dat 

er door DVZ niet op afdoende wijze bewezen wordt dat verzoeker niet in Marokko zou verbleven 

hebben; Dat verzoeker bovendien niet verplicht is te bewijzen dat hij met zijn familielid in Nederland zou 

hebben gewoond; Het beginsel van de fairplav houdt in dat de overheid zich onpartijdig moet opstellen 

bij het nemen van een besluit en de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht dient te nemen; Dat 

zulks een flagrante schending is van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het beginsel van fair play; Dat 

men de bewijswaarde van de stukken van verzoeker naast zich neerlegt; Dat het 

zorgvuldigheidsbeginsel stelt dat de beslissingen dienen te stoelen op een correcte en volledige 

feitenvinding en met kennis van alle relevante gegevens; dat men niet zomaar de relevantie van alle 

gegevens in twijfel kan trekken en hier geen rekening mee houdt; Dat het rechtszekerheidsbeginsel in 

combinatie met het vertrouwensbeginsel inhoudt dat de rechtsonderhorige erop moet kunnen 

vertrouwen dat de administratieve overheid een vaste gedragslijn zal blijven aanhouden en dat de 

rechtsonderhorige bij het uitblijven van enig handelen van de administratieve overheid ervan mag 

uitgaan dat er geen reden zal bestaan dat het bestuur anders zal handelen dan de schijn die hij heeft 

opgewekt door te verzuimen te handelen. De rechtsonderhorige mag er dan ook op rekenen dat hij niet 

langer in een rechtsonzekere positie verkeerd, zodat hij erop kan vertrouwen dat er geen reden bestaat 

dat de administratie een andere gedragslijn zal aannemen;” 

 

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

bestuurshandelingen, alsook artikel 62 van de Vreemdelingenwet, verplichten de overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op 

een “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 
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moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing 

te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de 

voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf 

de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of 

minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist 

zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar 

beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, 

Staelens) 

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer een beslissing steunt op feitelijk 

juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van 

de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts 

over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het 

redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele 

redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931, VAN LAETHEM). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

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

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

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht 

voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van 

hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op 

een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349).  

 

Het vertrouwensbeginsel kan verder 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). Het vertrouwensbeginsel 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). 

 

2.1.3. De bestreden beslissing stelt dat de betrokkene niet voldoet aan de vereiste voorwaarden om te 

genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van broer van een 

burger van de Unie. 

 

In eerste instantie stelt verzoeker dat hij wel degelijk binnen de termijn van drie maanden de bewijzen 

van onvermogen en de bewijzen dat hij ten laste was in het verleden bij het gemeentebestuur heeft 

binnengebracht. 

 

Verzoeker gaat echter uit van een verkeerde lezing van de bestreden beslissing nu nergens kan worden 

gelezen dat wordt betwist dat de verzoeker binnen de termijn van drie maanden stukken heeft 

binnengebracht.  

 

De verzoeker stelt verder dat hij wel degelijk heeft aangetoond dat hij onvermogend was in het land van 

herkomst en dat de referentiepersoon hem ten laste heeft genomen in het verleden. De bestreden 

beslissing zou dan ook geen rekening houden met deze stukken. 

 

In de bestreden beslissing valt betreffende de door de verzoeker voorgelegde stukken het volgende te 

lezen: 

 

“- ‘attestation administrative de residence’ n°123 en °124 dd. 09.06.2016 op naam van betrokkene en de 

referen-tiepersoon 

waaruit blijkt dat beiden, toen ze nog in Marokko woonden, op hetzelfde adres woonachtig waren. Uit 

deze attesten blijkt tevens dat de referentiepersoon in 2003 met onbekende bestemming Marokko heeft 

verlaten , en dat met onbekende bestemming uit Marokko is vertrokken in 2008. 
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- ‘attestation de revenu global impose au titre de l’annee 2016’ n°1869 dd. 15.06.2016 op naam van 

betrokkene waaruit zou moeten blijken dat betrokkene in 2016 geen inkomsten had in Marokko. Echter, 

uit het voorgelegde attest blijkt dat dit attest werd afgeleverd op basis van een verklaring op eer van 

betrokkene. Uit bijkomende gegevens van het administratief dossier blijkt bovendien dat dit steeds het 

geval is bij dergelijke attesten, en dat niet alle inkomsten dienen aangegeven te worden (zodat het 

voorleggen van dergelijk attest niet uitsluit dat betrokkene toch inkomsten heeft). Bovendien dient 

opgemerkt te worden dat betrokkene gedurende de periode waarop dit attest betrekking heeft niet 

langer in Marokko woonachtig was. Louter dit attest kan dan ook niet aanvaard worden als afdoende 

bewijs van onvermogen van betrokkene. 

- ‘attestation de soutien de famille’ n°546 dd. 23.03.2017 waarin de lokale Marokkaanse autoriteiten 

verklaren dat betrokkene ten laste is van zijn broer, de referentiepersoon: echter, dit attest zegt enkel 

iets over de situatie vanaf maart 2017, op een moment dat betrokkene reeds in België verbleef en 

enkele weken voor de huidige aanvraag gezinshereniging werd ingediend. In het kader van de huidige 

aanvraag dient betrokkene aan te tonen dat hij reeds van in het land van herkomst ten laste was van de 

referentiepersoon. Er dient tevens opgemerkt te worden dat uit dit attest niet blijkt op basis van welke 

gegevens de Marokkaanse autoriteiten hebben vastgesteld dat betrokkene ten laste zou worden 

genomen door zijn broer. Het voorgelegde attest wordt dan ook beschouwd als een verklaring op eer 

waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan worden uitgesloten; er werden geen overige documenten 

voorgelegd om de inhoud van het attest te staven. Het voorgelegde document kan dan ook niet 

aanvaard worden als afdoende bewijs in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

- bewijzen geldstortingen (deels onleesbaar) vanwege de referentiepersoon ten gunste van betrokkene 

dd. 27.08.2015, 30.12.2015, 29.03.2016, 29.07.2016, 14.10.2016, 24.11.2016, 20.01.2017, 27.02.2017 

en 24.03.2017; betalingen ten gunste van betrokkene dd. 28.09.2016 en 28.12.2016: echter, uit het 

geheel van de beschikbare gegevens, met name de vermelding op de voorgelegde documenten en de 

gegevens van het administratief dossier van betrokkene, blijkt dat betrokkene ten tijde van deze 

stortingen reeds in België verbleef. Deze gegevens tonen dan ook niet aan dat betrokkene reeds van in 

het land van herkomst financieel ten laste was van de referentiepersoon. 

- aankopen Colruyt door de referentiepersoon dd. 11.01.2016 en 29.02.2016: niet alleen kunnen deze 

aankopen niet aan betrokkene gelinkt worden, ook dateren ze van na de aankomst van betrokkene in 

België. 

- verklaring lidmaatschap dd. 13.10.2016 en schrijven De Voorzorg dd. 25.10.2016 waaruit blijkt dat 

betrokkene werd ingeschreven als persoon ten laste bij de referentiepersoon; brief Zorginstituut 

Nederland dd. 07.12.2016: echter, een inschrijving ten laste bij de mutualiteit/ zorgverzekering heeft niet 

dezelfde betekenis en inhoud als ten laste zijn in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging, 

en kan dan ook niet aanvaard worden als afdoende bewijs. 

- werkgeversverklaring GOM dd. 17.08.2015 op naam van de referentiepersoon en bijbehorende 

loonfiches voor de periode augustus - oktober 2015, februari - april 2016, juli - september 2016 en 

januari - maart 2017; loonfiches (Van Berkel BV) op 

naam van de referentiepersoon voor de periode maart - april 2016.” 

 

Het is de Raad niet duidelijk op welke stukken de verzoekende partij doelt. Door louter algemeen te 

stellen dat er stukken voorhanden zijn die zouden aantonen dat verzoeker reeds in het land van 

herkomst onvermogend was en ten laste van de referentiepersoon was, maakt hij niet aannemelijk dat 

de beoordeling van de bestreden beslissing op een kennelijk onredelijke manier tot stand is gekomen. 

Het louter niet eens zijn met de verwerende partij volstaat uiteraard niet. De zorgvuldigheidsplicht die op 

de overheid berust, geldt evenzeer voor de verzoeker. 

 

Vervolgens voegt de verzoeker nog een attest van de belastingen van 15 mei 2016 bij, betreffende de 

jaren 2015 en 2016, waar zou worden bevestigd dat hij over geen enkel inkomen beschikt. 

 

Uit de aanvraag blijkt evenwel dat hij daarover geen gewag heeft gemaakt, zodat hij dit element niet 

voor de eerste keer kan inroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De Raad zou immers 

zijn bevoegdheid overschrijden indien hij rekening zou houden met elementen die niet aan de 

verwerende partij zijn voorgelegd. Voor de beoordeling van de wettigheid van een bestuurshandeling 

moet de Raad zich plaatsen op het ogenblik van het nemen van die bestuurshandeling, rekening 

houdend met de alsdan voorhanden zijnde feitelijke en juridische gegevens (RvS 26 maart 2013, nr. 

222.999).  

 

Vervolgens stelt de verzoeker dat er tal van geldstortingen in het kader van onderhoud naar verzoeker 

in Marokko werden gedaan en dat hierover niet op afdoende wijze door de verwerende partij wordt 

bewezen dat hij niet in Marokko zou hebben verbleven. 
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Betreffende geldstortingen stelt de bestreden beslissing het volgende: 

 

“- bewijzen geldstortingen (deels onleesbaar) vanwege de referentiepersoon ten gunste van betrokkene 

dd. 27.08.2015, 30.12.2015, 29.03.2016, 29.07.2016, 14.10.2016, 24.11.2016, 20.01.2017, 27.02.2017 

en 24.03.2017; betalingen ten gunste van betrokkene dd. 28.09.2016 en 28.12.2016: echter, uit het 

geheel van de beschikbare gegevens, met name de vermelding op de voorgelegde documenten en de 

gegevens van het administratief dossier van betrokkene, blijkt dat betrokkene ten tijde van deze 

stortingen reeds in België verbleef. Deze gegevens tonen dan ook niet aan dat betrokkene reeds van in 

het land van herkomst financieel ten laste was van de referentiepersoon.” 

 

In de bestreden beslissing kan worden gelezen dat de verzoekende partij ten tijde van de stortingen 

reeds in België verbleef waardoor deze gegevens niet aantonen dat verzoeker reeds in het land van 

herkomst financieel ten laste van de referentiepersoon was. De Raad kan niet anders dan vaststellen 

dat de verzoeker zich beperkt tot algemene beweringen. Het louter niet eens zijn met de verwerende 

partij volstaat uiteraard niet.  

 

Het is de Raad niet duidelijk op welke stukken de verzoekende partij doelt. Door louter algemeen te 

stellen dat er stukken voorhanden zijn die zouden aantonen dat verzoeker reeds in het land van 

herkomst onvermogend was en ten laste van de referentiepersoon was, maakt hij niet aannemelijk dat 

de bestreden beslissing op een kennelijk onredelijke manier tot stand is gekomen. Het louter niet eens 

zijn met de verwerende partij volstaat uiteraard niet. De zorgvuldigheidsplicht die op de overheid berust, 

geldt evenzeer voor de verzoeker. 

 

Vervolgens stelt de verzoeker dat hij niet verplicht is om te bewijzen dat hij met zijn familielid in 

Nederland zou hebben gewoond.  

 

De verzoeker gaat uit van een verkeerde lezing van de bestreden beslissing gezien deze niet stelt dat 

verzoeker dient te bewijzen dat hij met zijn broer in Nederland heeft gewoond. Het is de Raad dan ook 

niet duidelijk op welke passage uit de bestreden beslissing verzoeker doelt. Betreffende Nederland stelt 

de bestreden beslissing slechts dat de verzoeker reeds meerdere jaren in België verbleef en dat de 

referentiepersoon sedert 24 oktober 2015 naar België is verhuisd uit Nederland en dat het niet kan dat 

de verzoeker en de referentiepersoon voor hun aanvraag gezinshereniging in België samen in Marokko 

verbleven. De verzoeker weerlegt dit niet. 

 

Ten slotte verwijst de verzoeker nog naar enkele beginselen van behoorlijk bestuur en beperkt hij zich 

tot vaagheden en algemene theoretische beweringen die hij niet concreet toepast op de bestreden 

beslissing. Op deze manier maakt verzoeker niet aannemelijk dat de bestreden beslissing op een 

kennelijk onredelijk manier is genomen. 

 

Het eerste middel kan niet worden aangenomen. 

 

2.2.1. In het tweede middel werpt de verzoekende partij de schending op van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het 

EVRM). 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“(…) Dat het recht op gezinshereniging dient gerespecteerd te worden; Dat door het uitvaardigen van de 

kwestieuze beslissing geen juist evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen van verzoeker in het 

kader van de eerbied voor zijn gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische openbare orde 

anderzijds; Dat de kwestieuze beslissing helemaal niet op zorgvuldige wijze genomen werd”. 

 

2.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

"1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan niet betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ’ s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 
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van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

2.2.3. De verzoeker stelt dat het recht op gezinshereniging dient te worden gerespecteerd en dat de 

bestreden beslissing geen juist evenwicht bevat tussen de belangen van verzoeker en zijn gezinsleven 

enerzijds en de belangen van de Belgische openbare orde anderzijds en dat de bestreden beslissing in 

zijn geheel op een onzorgvuldige wijze werd genomen. 

 

De Raad kan echter niet anders dan vaststellen dan dat de verzoekende partij zich beperkt tot 

algemeenheden en loutere beweringen. Door louter te stellen dat het recht op gezinshereniging dient te 

worden gerespecteerd, dat er geen juist evenwicht is gevonden en dat de beslissing onzorgvuldig is 

genomen, maakt hij dit niet aannemelijk. Het loutere gegeven dat hij het niet eens is met de verwerende 

partij volstaat uiteraard niet. 

 

Bovendien laat verzoeker volgend motief ongemoeid: “Immers, betrokkene behoort niet tot het originele 

kerngezin van de referentiepersoon, derhalve kan het aangehaalde gezinsleven van beide niet als 

argument worden aangehaald waarom het bevel niet zou mogen worden genomen. De aangehaalde 

afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon wordt betwist. Betrokkene is een volwassen 

persoon waarvan mag verwacht worden dat hij ook een leven kan opbouwen in het land van herkomst 

of origine zonder de nabijheid van de referentiepersoon en ondanks het precaire verblijf in België. 

Nergens uit het dossier blijkt dat hij daar niet toe in staat zou zijn. Er dient tevens opgemerkt te worden 

dat de huidige beslissing geen weigering van voortgezet verblijf inhoudt. Er is geen sprake van 

minderjarige kinderen in België, noch van enige medische problematiek op naam van betrokkene.” 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt 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 dertig maart tweeduizend achttien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 


