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 nr. 205 070 van 8 juni 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  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 10 januari 2018 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 december 2017 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 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 16 januari 2018 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 april 2018. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat W. PEETERS verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat E. MATTERNE 

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 1 juli 2017 een aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie in, in functie van haar Belgische vader.  

 

1.2. Op 19 december 2017 wordt beslist tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 
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“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN ZONDER 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 1/07/2017 werd 

ingediend door: 

Naam: A. A. (..) 

Voornaam: J. (..) 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: 09.09.1993 

Geboorteplaats: Temsamane 

Identificatienummer in het Rijksregister: xxxxxxxxxx 

Verblijvende te (..) ANTWERPEN 

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 vraagt gezinshereniging in functie van zijn Belgische vader, de genaamde A. A., M. (..) (RR 

xxxxxxxxxxxxx) in toepassing van artikel 40 ter, §2, eerste lid, 1° van de wet van 15/12/80. 

De bepalingen van artikel 40ter zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 'de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich 

bij hem voegen; 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: 'de bloedverwanten in neergaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of 

partner als bedoeld onder 1 ° of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn 

(...)'. 

Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen 'ten laste' te zijn van de Belgische 

referentiepersoon. 

Het concept ten laste veronderstelt dat betrokkene reeds ten laste was van de referentiepersoon in het 

land van herkomst of origine, m.a.w. dat er reeds een afhankelijkheidsrelatie bestond, en heden ook in 

België ten laste komt. 

Er werd reeds een bijlage 19ter ingediend 29/12/2016 dewelke werd geweigerd op 26/06/2017, omdat 

het ten laste zijn in het land van herkomst onvoldoende was aangetoond. 

Er worden nieuwe bewijsstukken voorgelegd: 

Attesten van onvermogen in het verleden Marokko: 

Als bewijs van onvermogen legt betrokkene een document voor van de Direction Générale Des Impôts 

te Nador dd 15/12/2016 voor het jaar 2015/2016 waaruit moet blijken dat betrokkene geen 

eigendommen bezit en geen inkomen heeft. Dit bewijs werd afgeleverd op verklaring op eer vanwege de 

betrokkene. Echter gezien een verklaring op eer niet op zijn feitelijkheid en waarachtigheid kan getoetst 

worden, kan deze niet in overweging genomen worden als afdoende bewijs van onvermogen van 

betrokkene. 

Bewijzen van het overmaken van geld in het land van herkomst (MAROKKO): 

• Overmaken van geld via Western Union van de Belgische referentiepersoon aan betrokkene tussen 

 25/01/2012 en 26/04/2014: 

• Internationale overschrijving van de Belfius bank dd 23/01/2013 van 100€ (van de vader naar de 

zoon in Marokko): 

• 'Ordre de Mise a Disposition' van de Attijariwafa bank (overmaken van 3.500 Marokkaanse Dirham 

= 314€) dd 10/10/2013. 

•  Verklaring van de Attijariwafa bank dd 6/12/2013 dat de vader (89000 Marokkaanse Dirham - 

8000€) overmaakte aan zijn zoon in Marokko. 

Attesten van onvermogen in het verleden Frankrijk: 

• Attest van 'Direction Général Des Finances Publiques' dd 4/07/2017 dat betrokkene onbekend is bij 

de dienst persoonlijke belastingen van Cavaillon. Betrokkene verbleef toen reeds in België, zodat 

het dan ook meer dan logisch is dat hij niet langer gekend stond bij deze dienst in Frankrijk. 

Bewijzen van het overmaken van geld in het land van herkomst FRANKRIJK: 

• Overmaken van geld via Western Union van de Belgische referentiepersoon naar betrokkene tussen 

 26/04/2014 en 30/03/2016 

Bewijzen van onvermogen in België: 

• Document van de Federale overheidsdienst Financiën dd 13/07/2017 te Antwerpen dat betrokkene 

voor het jaar 2016 geen inkomensgegevens kon voorleggen. 
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• Huurcontract ((..) Berchem) dd 12/02/2016. 

• Ziekenkostenverzekering van gans de familie. 

• Als inkomsten van de referentiepersoon wordt een attest van de mutualiteit De Voorzorg voorgelegd 

dd 17/07/2017 (over een periode van 1/07/2016 tot 30/06/2017) waaruit blijkt dat de Belgische 

referentiepersoon een inkomen uit arbeidsongeschiktheid en invaliditeitsuitkering geniet, 

(gemiddelde van 1500€). 

Uit het geheel van de voorgelegde documenten blijkt niet afdoende dat betrokkene voorafgaand aan de 

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

referentiepersoon. Immers, hij heeft noch afdoende aangetoond effectief onvermogend te zijn, noch 

afdoende bewezen voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst financieel 

en/of materieel ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon. 

Gezien het onvermogen van betrokkene niet is aangetoond in Marokko en ook niet in Frankrijk vormt het 

overmaken van geld op zich onvoldoende bewijs van de afhankelijkheid van betrokkene tegenover de 

referentiepersoon. Het is immers niet omdat betrokkene het geld toegestuurd kreeg, dat hij er ook was 

op aangewezen om in zijn levensonderhoud te voorzien. 

Bovendien blijkt uit het dossier van betrokkene dat hij in het bezit was van een Franse tijdelijke 

verblijfsvergunning afgeleverd dd. 01/05/2014 en geldig tot 30/04/2017. Betrokkene was met een D-

visum naar Frankrijk gekomen om er te werken als seizoensarbeider. Betrokkene was dus in staat om in 

zijn eigen behoeften te voorzien alvorens hij naar België is gekomen. Dit gegeven strookt niet met de 

voorgelegde verklaring van de vader waarin staat dat zijn zoon niet heeft gewerkt in Frankrijk. 

Uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt dat betrokkene sedert 29/12/2016 op het adres van 

de referentiepersoon gedomicilieerd is. Echter, louter het gegeven dat betrokkene op hetzelfde adres 

gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot gevolg dat hij ook ten laste 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). Verder werd geen enkel document voorgelegd waaruit moet blijken dat betrokkene heden 

ten laste is van de referentiepersoon. Enkel het feit dat betrokkenen op hetzelfde adres wonen is niet 

voldoende, (huurcontract, attest van de FOD financiën). 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste vooraarden van artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980 om 

het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

“EERSTE MIDDEL: Schending van de artikelen 40bis, §2, eerste lid, 3° en 40ter van de 

Vreemdelingenwet dd. 15 december 1980, van de artikelen, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 

Wetboek, van de materiële motiveringsplicht, alsook van de zorgvuldigheidsplicht, door een beslissing 

die op kennelijk onredelijke wijze werd genomen: 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris stelt ter motivering van de bestreden beslissing dat verzoeker 

niet voldoet aan de voorwaarden vereist door artikel 40ter van de Vreemdelingenwet om verblijfsrecht in 

België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

Meer bepaald, zo blijkt uit de motivering, is de gemachtigde van de Staatssecretaris van oordeel dat uit 

de ter staving van de aanvraag voorgelegde stukken niet afdoende zou blijken dat verzoeker 

voorafgaand aan de aanvraag en van in het land van herkomst ten laste was van zijn vader, de 

Belgische referentiepersoon. 

Ter staving van zijn aanvraag legde verzoeker tal van bewijzen voor dat hem door zijn vader geld werd 

overgemaakt, hetzij via Western Union, hetzij via een bank, in de periode voor hij naar België "kwam en 

toen hij hetzij in Marokko, hetzij in Frankrijk-verbleef. 

In de motivering van de bestreden beslissing verwijst de gemachtigde van de Staatssecretaris hier op 

gedetailleerde wijze naar, doch zonder de waarachtigheid van deze verrichtingen of de bewijskracht van 

de voorgelegde stukken te betwisten. 

Evenwel stelt de gemachtigde van de Staatssecretaris: 

"Gezien het onvermogen van betrokkene niet is aangetoond in Marokko en ook niet in Frankrijk vormt 

het overmaken van geld op zich onvoldoende bewijs van de afhankelijkheid van betrokkene tegenover 

de referentiepersoon. Hel is immers niet omdat betrokkene het geld 'voorzien toegestuurd kreeg, dat 

hij er ook was op aangewezen om in zijn levensonderhoud te voorzien.” 
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Het ten laste zijn van zijn vader, zoals door de wet vereist, wordt derhalve door de gemachtigde van de 

Staatssecretaris met als bewezen aanvaard om reden dat het onvermogen van verzoeker niet zou zijn 

aangetoond, noch in Marokko, noch in Frankrijk. 

Ter staving van zijn aanvraag, legde verzoeker verschillende van de bevoegde autoriteiten afkomstige 

documenten voor ten bewijze van zijn onvermogen zowel in Marokko als in Frankrijk. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris maakt hiervan echter een onjuiste beoordeling. 

m.b.t. onvermogen in Marokko 

Als bewijs van zijn onvermogen in Marokko legde verzoeker een attest voor van de belastingdienst te 

Nador - Marokko dd. 15 december 2016, waarin wordt gesteld dat hij geen eigendommen bezit en geen 

inkomen heeft, (stuk 2) 

De gemachtigde van de Staatssecretaris stelt hierover: 

«Dit bewijs werd afgeleverd op verklaring van eer vanwege de betrokkene. Echter gezien een verklaring 

op eer met op zijn feitelijkheid en waarachtigheid kan getoetst worden, kan deze met m overweging 

genomen worden als afdoende bewijs van onvermogen van betrokkene " 

Een eenvoudige , lezing van hef betreffende stuk leert echter dat dit geenszins een verklaring op eer 

van verzoeker betreft. 

Het attest vermeldt uitdrukkelijk: "Z 'inspecteur des impôts soussigné, atteste que ( )" (vrij vertaling: 'de 

ondergetekende inspecteur van belastingen attesteert dat') 

Het document wordt inderdaad ook door de betreffende inspecteur ondertekend en van een 

dienststempel voorzien. 

De in het stuk vervatte verklaring gaat derhalve uit van de bevoegde Marokkaanse autoriteiten (de 

inspecteur) en met van verzoeker, noch kan uit het document worden afgeleid dat het louter melding 

maakt van een door verzoeker afgelegde verklaring. 

De tekst is duidelijk en de lezing welke de gemachtigde van de Staatssecretaris eraan geeft miskent de 

bewijskracht van de akte. 

Dat dit stuk louter een verklaring op eer betreft van verzoeker kan evenmin worden afgeleid uit de 

onderaan het document geplaatste vermelding luidende als volgt:. 

'Attestation délivree à Me A. A. A. (..) CIN S 395006, sur sa demande, au vu de La déclaration sur l 

honneur pour servir et valoir ce que de droit. " 

(vrije vertaling: 'attest afgeleverd aan M. A. A. A. (..) CIN S 395006 op zijn verzoek, gelet op de 

verklaring op eer om te dienen en te gelden als naar recht') 

Aangezien verzoeker, ingevolge zijn precaire verblijfsstatus, niet naar Marokko kon reizen om dit attest 

van de belastingdienst te bekomen, verzocht hij zijn oom om daartoe het nodige te doen. 

Daar deze een attest vroeg voor een derde en niet voor zichzelf, en hij niet over een uitdrukkelijke 

volmacht van zijn neef beschikte, diende hij op eer te verklaren dat hij wel degelijk in opdracht en 

namens verzoeker handelde. 

Dit is dan ook de enige betekenis van de betreffende passage in het voorgelegde document, en 

verklaart tevens waarom er slechts van 'een verklaring op eer' sprake is in de context van de vermelding 

dat het attest aan een derde en niet aan verzoeker persoonlijk werd afgegeven. 

m.b.t. onvermogen in Frankrijk , 

Als bewijs van zijn onvermogen, in Frankrijk legde verzoeker een op 4 juli 2017 gedateerd document 

voor van de belastingdienst in Cavaillon waarin wordt gesteld dat verzoeker bij deze dienst onbekend is. 

(stuk 3) 

De gemachtigde van de Staatssecretaris stelt hierover: 

"Betrokkene verbleef toen reeds in België, zodat het dan ook meer dan logisch is dat hij niet langer 

gekend stond bij deze dienst in Frankrijk " 

Ook hier wordt een verkeerde lezing gegeven van het betreffende stuk. 

De Franse belastingdienst stelt immers niet dat verzoeker "niet langer" bij hen gekend is, doch wel dat 

hij onbekend is ('est inconnu'). 

Uit het voorgelegde attest, noch enig ander element van het dossier, kan worden afgeleid dat verzoeker 

ooit, op een eerder tijdstip van 4 juli 2017. wel bij deze dienst gekend zou zijn. 

De lezing welke de gemachtigde van de Staatssecretaris aan dit document geeft, is onjuist, niet 

verzoenbaar met de bewoordingen van de tekst en miskent derhalve de bewijskracht van deze akte. 

Uit het voorgaande blijkt derhalve dat de gemachtigde van de Staatssecretaris de bewijskracht van de 

als bewijs voorgelegde akten m.b.t. het onvermogen van verzoeker in Marokko en Frankrijk miskent en 

aldus de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek schendt. 

De interpretatie welke de gemachtigde van de Staatssecretaris eraan geeft en de conclusie dat het 

onvermogen van verzoeker niet zou zijn aangetoond, wordt niet gesteund door de bewoordingen van 

deze stukken. 

Door de bestreden beslissing wordt derhalve de bewijskracht van deze akten miskend. 

Tevens dient een schending van de materiële motiveringsplicht weerhouden te worden. 
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Inzake de materiële motiveringplicht dient te worden gesteld dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet bevoegd is zijn 

beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. 

De Raad is iiï de uitoefening van zijn wettelijk toezicht echter wel 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen, (cf. 

RvSt., 7 december 2001, nr. 101.624) 

Zoals verzoeker hoger reeds heeft aangetoond, maakte de gemachtigde van de Staatssecretaris geen 

correcte beoordeling van de voorgelegde attesten van de Marokkaanse en Franse belastingdiensten. 

De bestreden beslissing werd derhalve ook niet op redelijke wijze gemotiveerd. 

Eveneens schendt de gemachtigde van de Staatsecretaris hierdoor het zorgvuldigheidsbeginsel nu zijn 

beoordeling van het onvermogen van verzoeker in Marokko en Frankrijk een verkeerde interpretatie 

inhoudt van de voorgelegde stukken en hij tot conclusies komt die er niet redelijk door worden 

verantwoord. 

Volgens vaststaande rechtspraak legt het zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting op om 

haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding, 

hetgeen inhoudt dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens 

van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken, (cf. RvSt. 2 februari 2007, nr. 167.411, 

RvSt. 14 februari 2006, nr. 154.954) 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van 

de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen. 

De bestreden beslissing dient te worden vernietigd.” 

 

2.2. Verzoekende partij voert de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling is 

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

niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, 

nr. 111.954). 

 

2.3. Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411) 

 

2.4. De bestreden beslissing tot weigering van verblijf is het resultaat van een aanvraag tot 

gezinshereniging die werd ingediend door de verzoekende partij als descendent van een Belgische 

onderdaan en werd genomen op grond van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet luidt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen;” 

 

Zoals blijkt verwijst artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, wat betreft descendenten van een Belg, naar 

de bepalingen van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, meer bepaald: 

 

“§ 2 

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

(...) 

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

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

hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde 

geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 

gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 

gegeven;” 
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Overeenkomstig artikel 40ter, §2, eerste lid van de Vreemdelingenwet is artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° 

van de Vreemdelingenwet ook van toepassing op bloedverwanten in neerdalende lijn van een Belg die 

niet zijn recht op vrij verkeer binnen de lidstaten van de Europese Unie heeft uitgeoefend. 

 

2.5. Aangezien verzoekende partij ouder is dan 21 jaar, zal zij, om aan de door de wet gestelde 

vereisten te voldoen, het bewijs moeten leveren dat zij ten laste is van de ascendent in functie van wie 

zij het verblijfsrecht vraagt. De gemachtigde steunt de bestreden weigeringsbeslissing op de vaststelling 

dat de betrokkene niet heeft aangetoond reeds van in het land van herkomst of origine financieel en/of 

materieel ten laste te zijn van de referentiepersoon. 

 

De Raad verwijst naar de interpretatie van het begrip “ten laste” van het Hof van Justitie in de arresten 

Jia (HvJ C-1/05, 9 januari 2007, par. 35 en 37) en Reyes (zaak C-423/12 van 16 januari 2014). Daaruit 

volgt dat meerderjarige kinderen slechts een verblijfsrecht erkend kunnen zien indien ze materieel 

worden ondersteund door de ascendent, die een burger is van de Unie, die in België verblijft omdat ze 

niet in hun eigen basisbehoeften kunnen voorzien en dat die afhankelijkheid reeds bestaat in het land 

van oorsprong of herkomst tot op het moment van de aanvraag. In het arrest Reyes van het Hof van 

Justitie wordt dit verwoord als volgt: 

 

“20 In dit verband moet worden vastgesteld dat, wil een rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn 

van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie als „ten laste” van die burger in de zin van artikel 2, 

punt 2, sub c, van richtlijn 2004/38 kunnen worden beschouwd, het bestaan van een situatie van reële 

afhankelijkheid moet worden aangetoond (zie in die zin arrest Jia, reeds aangehaald, punt 42). 

21 Deze afhankelijkheid vloeit voort uit een feitelijke situatie die wordt gekenmerkt door de 

omstandigheid dat het familielid materieel wordt gesteund door de burger van de Unie die gebruik heeft 

gemaakt van zijn verkeersvrijheid, of door diens echtgenoot (arrest Jia, reeds aangehaald, punt 35). 

22 Om vast te stellen of er sprake is van een dergelijke afhankelijkheid, moet het gastland beoordelen of 

de rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie, 

gezien zijn economische en sociale toestand niet in zijn basisbehoeften voorziet. De noodzaak van 

materiële steun moet in de het land van oorsprong of van herkomst van een dergelijke bloedverwant 

bestaan op het moment dat hij verzoekt zich bij die burger te mogen voegen (zie in die zin arrest Jia, 

reeds aangehaald, punt 37).” 

 

2.6. De Raad acht het niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde de voorwaarde bepaald in artikel 

40bis, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet dat men ten laste moet zijn van de ascendent, burger van de 

Unie, die men begeleidt of vervoegt, invult door in casu het bewijs te vragen van de descendent dat hij 

in het verleden in het land van herkomst, dus voor zijn aankomst in het Rijk, en tot op het moment van 

de aanvraag om gezinshereniging ten laste is van deze referentiepersoon. 

 

2.7. Verzoekende partij spitst in eerste instantie gans haar betoog toe op de motieven waarom de door 

haar voorgelegde documenten haar onvermogen in Marokko niet hebben aangetoond, maar zij gaat 

eraan voorbij dat de verwerende partij er tevens op gewezen heeft dat zij in bezit was van een Franse 

verblijfsvergunning geldig van 1 mei 2014 tot 30 april 2017 daar zij met een D-visum (visum lang verblijf) 

naar Frankrijk is gegaan (binnenkomst via Marseille op 30 april 2014 blijkens inreisstempel in het 

paspoort van verzoekende partij) om aldaar te werken als seizoensarbeider. De verwerende partij 

oordeelt dat hieruit blijkt dat zij in staat was om in haar eigen behoeften te voorzien alvorens naar België 

te komen en dat de verklaring van de vader dat verzoekende partij niet gewerkt heeft in Frankrijk aldus 

niet klopt.  

 

Bijgevolg meent de verwerende partij dat aangezien verzoekende partij voor haar komst naar België 

gewerkt heeft in Frankrijk zij dus in staat was om zelf in haar behoeften te voorzien en bijgevolg niet 

blijkt dat zij voor haar komst naar België ten laste was van haar vader. Het is geenszins kennelijk 

onredelijk van de verwerende partij om te oordelen dat, nu blijkt dat verzoekende partij voor haar komst 

naar België in Frankrijk gewerkt heeft, hieruit kan besloten worden dat zij in staat was in haar eigen 

behoeften te voorzien. Verzoekende partij maakt dan ook niet aannemelijk dat zij voor haar komst naar 

België effectief ten laste was van haar Belgische vader. De verwerende partij kan daarbij gevolgd 

worden dat het louter toesturen van geld niet maakt dat verzoekende partij hiervan afhankelijk was om 

in haar levensonderhoud te voorzien.  

 

Verzoekende partij wijst er wel op dat zij een attest van de belastingdienst van Cavaillon heeft 

voorgelegd waarbij deze stelt dat zij aldaar onbekend is. Verzoekende partij slaagt er evenwel niet in 

aannemelijk te maken dat de verwerende partij van een verkeerde lezing van dit attest uitgaat waar zij 
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stelt dat dit attest op een ogenblik werd afgeleverd dat verzoekende partij reeds in België was en het 

dus niet onlogisch is dat verzoekende partij aldaar niet gekend is. Immers wordt op dit attest op datum 

van 4 juli 2017 niet meer gesteld dan dat verzoekende partij onbekend is bij de belastingdienst in 

Cavaillon.  Bovendien wijst de Raad erop dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat 

verzoekende partij, naar aanleiding van de voorbereidingen van haar repatriëring naar Frankrijk in 2015, 

verklaarde in Bastia te werken en te verblijven in Nîmes bij haar grootouders. Het is dan ook geenszins 

kennelijk onredelijk van de verwerende partij te oordelen dat verzoekende partij in Frankrijk 

tewerkgesteld was en in haar eigen behoeften kon voorzien nu er geen attesten voorliggen noch van de 

belastingdienst van Bastia, noch van Nîmes waaruit het tegendeel zou blijken.  

 

De Raad stelt aldus vast dat het motief dat verzoekende partij niet heeft aangetoond in Frankrijk 

onvermogend te zijn, land waar zij verbleef voor haar komst naar België, aldus staande blijft en op 

zichzelf voldoende draagkrachtig is om de bestreden beslissing te schragen.  

 

Daarenboven wijst de Raad er nog op dat het voorts niet kennelijk onredelijk is dat de gemachtigde 

oordeelt dat het Marokkaans ‘attestation du revenu global impose au titre de l’année 2016” van de 

Direction generale des impots van 15 december 2016 niet in overweging kan worden genomen. In 

tegenstelling tot wat verzoekende partij stelt in haar verzoekschrift, wordt in dit attest wel degelijk 

vermeld dat het afgeleverd wordt op de verklaring op eer van ene A. A. A. die blijkens het verzoekschrift 

de oom van verzoekende partij zou zijn. Het betoog dat de in het stuk vervatte verklaring uitgaat van de 

bevoegde Marokkaanse autoriteiten en niet werd opgemaakt op de verklaring op eer van voormelde 

persoon kan niet overtuigen.  

De Raad benadrukt dat wat betreft het “ten laste” zijn van de referentiepersoon, er geen wettelijke 

bewijsregeling voorhanden is en het bewijs van het vervuld zijn van deze voorwaarde aldus vrij is. Deze 

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

oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarde levert. Hierop oefent de Raad een 

marginale wettigheidstoetsing uit. In casu vermocht verwerende partij aldus de bewijswaarde van de 

voorgelegde stukken te beoordelen en het komt de Raad nog niet kennelijk onredelijk voor waar werd 

geoordeeld dat de stukken afkomstig van de Marokkaanse autoriteiten op zich genomen niet voldoende 

bewijskrachtig is om aan te tonen dat verzoekende partij in Marokko onvermogend is nu dit stuk enkel 

werd afgeleverd op basis van een verklaring op eer en dergelijke verklaring aldus niet getoetst kan 

worden op haar feitelijkheid en waarachtigheid.  

Het argument dat haar oom niet over een volmacht beschikte en dat hij daarom een verklaring op eer 

diende af te leggen dat hij wel degelijk in opdracht van verzoekende partij handelde, is een eigen 

interpretatie van de verzoekende partij die niet ondersteund wordt door hetgene wat blijkt uit het attest. 

Bijgevolg betreft dit een loutere bewering die niet vermag afbreuk te doen aan de desbetreffende 

motieven van de bestreden beslissing.  

 

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

 

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

 

“TWEEDE MIDDEL: Schending van artikel 8 van hel Europees Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden dd. 4 november 1950. 

 

Verzoeker meent eveneens dat de bestreden beslissing een schending inhoudt van artikel 8 EVRM, nu 

het feit dat hem het recht op verblijf in België wordt ontzegd meteen ook op noodzakelijke wijze betekent 

dat hij niet langer kan samenblijven met zijn vader. 

Artikel 8 van het EVRM waarborgt eenieder de eerbiediging van zijn recht op privé-, familie-en 

gezinsleven. 

De uitzonderingen hierop dienen beperkend te worden geïnterpreteerd. 

Eén en ander is relevant in het dossier van verzoeker, nu er immers in casu geen betwisting kan zijn 

over het feit dat verzoeker op heden met zijn vader samenwoont en met hem op stabiele wijze een 

effectief gezin vormt. 

Verzoeker een wettelijk verblijf in België ontzeggen komt derhalve neer op een ongeoorloofde 

inmenging van het openbaar gezag in het beschermde familie- en gezinsleven van verzoeker, 

aangezien geenszins elementen voorhanden zijn om te stellen dat deze inmenging nodig is in het 

openbaar belang van het land. 

Luidens de bepalingen van dit artikel zelf is dergelijke overheidsinmenging immers enkel mogelijk indien 

bij de wet voorzien en in een democratische samenleving nodig in het belang van 's lands veiligheid, de 

openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en 
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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. 

Op geen enkele wijze toont de bestreden beslissing aan of wordt aannemelijk gemaakt dat de weigering 

van een legaal verblijf aan verzoeker nodig is om één van de in artikel 8.2 EVRM opgesomde redenen. 

Derhalve betekent dit een inbreuk' op artikel 8 EVRM, welk in de Belgische rechtsorde rechtstreekse 

werking heeft en voorrang geniet op Belgische wettelijk bepalingen die ermee onverenigbaar zouden 

zijn. 

De: bestreden beslissing dient derhalve te worden vernietigd.” 

 

2.10. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

In casu refereert de verzoekende partij aan de band die zij heeft met haar vader die in België verblijft. 

 

Daar waar de gezins- of familieband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen 

wordt verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest 

Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige 

kinderen “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que 

soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten 

zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn 

dan de gewone affectieve banden). Bij de beoordeling of er al dan niet een gezins- of familieleven 

bestaat, moet rekening worden gehouden met alle indicaties die de verzoekende partij dienaangaande 

aanbrengt, zoals bv. het samenwonen, de financiële afhankelijkheid van het meerderjarig kind ten 

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

banden tussen ouder en kind. Vooreerst dient vastgesteld te worden dat in de bestreden beslissing er 

op gewezen werd dat de verzoekende partij niet bewezen heeft dat zij afhankelijk is van haar vader. Het 

loutere gegeven dat verzoekende partij in België samenwoont met haar vader toont geenszins aan dat 

zij van haar vader afhankelijk is en dat haar relatie met haar vader de gewone affectieve banden 

overstijgt.  

 

De Raad kan aldus niet vaststellen dat er sprake is van een bijzondere afhankelijkheidsband tussen de 

verzoekende partij enerzijds en haar vader anderzijds. De verzoekende partij maakt dan ook geen 

beschermingswaardig gezin in de zin van artikel 8 van het EVRM aannemelijk. Gelet op het niet 

voorhanden zijn van een beschermingswaardig gezin in de zin van artikel 8 van het EVRM, minstens 

toont de verzoekende partij het bestaan hiervan niet aan, diende de verwerende partij niet over te gaan 

tot een belangenafweging in het kader van artikel 8 van het EVRM. 

 

Met de bestreden beslissing werd aan de verzoekende partij het verblijfsrecht op grond van artikel 40ter 

van de Vreemdelingenwet geweigerd. De Raad van State wees er in zijn arrest nr. 231.772 van 26 juni 

2015 op dat ook al primeert artikel 8 van het EVRM op de bepalingen van de Vreemdelingenwet, dit niet 

wil zeggen dat aan de administratieve overheid een belangenafweging wordt opgelegd, daar de 

wetgever deze reeds voorzien heeft in het kader van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

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: 
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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 acht juni tweeduizend achttien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


