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 nr. 206 327 van 2 juli 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. MBOG 

Jozef Buerbaumstraat 44 

2170 MERKSEM 

  tegen: 

 

de Gemeente MOL, vertegenwoordigd door de burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, handelend in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigster van 

haar minderjarig kind X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 23 februari 2018 heeft 

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

Mol van 2 februari 2018 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 20). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 26 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. MBOG, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. BUSSCHAERT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij dient op 22 september 2017 een aanvraag in van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie op grond van artikel 47/2 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). 

 

Er wordt de verzoekende partij een bijlage 19ter overhandigd waarin staat dat zij ten laatste op 21 

december 2017 bewijzen moet overmaken dat zij ten laste van de burger van de Unie was voor zij naar 

België kwam of moet bewijzen dat zij inwoonde bij de burger van de Unie voor deze burger naar België 

kwam. 
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De gevraagde documenten werden echter niet overgemaakt. 

 

Op 2 februari 2018, met kennisgeving op 13 februari 2018, neemt de burgemeester van de gemeente 

Mol de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 20). Dit is de bestreden 

beslissing met de volgende motieven: 

 

“(…) 

 

in uitvoering van artikel 52, §3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag van 

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie of van een identiteitskaart voor 

vreemdelingen , die op 22-09-2017 werd ingediend door: 

 

Naam: A. 

Voorna(a)m(en): J.J. G. 

Nationaliteit: Suriname 

Geboortedatum: 22-8-2001 

Geboorteplaats: P. (Suriname) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te verklaart te verblijven te: (…) 

om de volgende reden geweigerd:  

 

X De betrokkene heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij/zij zich in de voorwaarden 

bevindt om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van 

burger van de Unie.  

ontbrekende documenten; bewijzen dat zij ten laste van de EU burger was voordat deze In België 

aankwam of bewijzen dat zij inwoonde bij dé burger van de EU (= dat hij met hem samenwoonde) 

voordat deze in België aankwam 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het eerste middel van het verzoekschrift luidt: 

 

“Eerst middel: Schending van artikel 20, 24, van de Europese Verblijfsrecht 2004/38/EEG, betreffende 

het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en 

hun familieleden 

 

Aangezien artikel 20 Verblijfsrichtlijn bepaalt dat familieleden van E.U.-onderdanen die niet de 

nationaliteit van een lidstaat bezitten een duurzaam verblijfsrecht genieten. 

Dat artikel 24 van de richtlijn bepaalt dat EU-onderdanen en hun familieleden op dezelfde rechten 

aanspraak kunnen maken als de onderdanen van het gastland. 

Aangezien verzoekster een familielid is van een EU-burger, meer bepaald een Franse onderdaan, 

toegelaten tot verblijf van onbepaalde duur in het Rijk. De verwantschap van verzoekster en de EU- 

burger werd voldoende aangetoond. 

Dat uit het enkele feit dat verzoekster een familielid is van een E-U burger, volgt al dat zij recht heeft op 

een duurzaam verblijfsrecht; 

 

Dat dit recht op een duurzaam verblijf van verzoekster impliceert dat ze een verblijfsvergunning zou 

mogen krijgen en dat er tegen haar geen bevel om het grondgebied te verlaten betekend mag worden; 

Aangezien verzoekster geen enkel gevaar betekent voor de openbare orde of de openbare veiligheid 

zodat zij niet onder de uitsluitingsgronden valt; 

Dat zelfs indien de dienst vreemdelingenzaken van oordeel zou zijn dat verzoekster een gevaar zou 

betekenen voor de openbare orde en of nationale veiligheid, dan zou zij haar hiervan in kennis moeten 

stellen en haar de mogelijkheid bieden om zich te verdedigen; 

Dat uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing dd. 19.05.2016 de bepaling van art 20, 24, van 

de Europese Verblijfsrecht 2004/38/EEG schendt;” 

 

2.2. De verwerende partij merkt het volgende op in haar nota met opmerkingen: 
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“(…) 

 

1. Over het recht op vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten 

voor Unieburgers en hun familieleden 

Verzoeker beweert recht te hebben op een duurzaam verblijfsrecht in het Rijk op basis 

van de verwantschap met een EU-burger waaruit volgt dat de verzoeker een 

verblijfsvergunning zou mogen krijgen en dat er tegen haar geen bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend mag worden. 

 

De vreemdelingenwet van 15 december 1980 bepaalt echter dat de vreemdeling 

gemachtigd moet worden door de Minister of zijn gemachtigde om langer dan drie 

maanden in het Rijk te mogen verblijven. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. 

Bovendien heeft de verzoeker geen bevel gekregen om het grondgebied te verlaten, 

maar werd enkel het verblijf van meer dan drie maanden geweigerd. 

De verzoeker heeft geen aanvraag om duurzaam verblijfsrecht ingediend. Een duurzaam verblijfsrecht 

kan pas verkregen worden na een periode van vijfjaar ononderbroken verblijf en gezamenlijke vestiging 

met de EU-burger in het Rijk. 

 

De verwerende partij heeft de wettelijke voorschriften correct toegepast bij het opmaken van de 

weigeringsbeslissing op 2 februari 2018. De verzoeker werd terecht verzocht om de nodige 

bewijsstukken voor te leggen in het kader van de ingediende aanvraag, en heeft dit verzoek niet 

ingewilligd. 

De bestreden beslissing dateert van 2 februari 2018, en niet van 19 mei 2016 zoals vermeld in het 

verzoekschrift. 

(…)” 

 

2.3. In de synthesememorie repliceert de verzoekende partij hierop als volgt: 

 

“De verwerende partij stelt in de nota met opmerkingen dat verzoekster aan de voorwaarden van de wet 

van 15.12.1980 op de toegang tot het grondgebied het verblijf de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen dient te voldoen om een verblijfsrecht in België te mogen bekomen. Verzoekster kan 

beroep doen op de bepalingen aangaande het vrij verkeer van Unieburgers om een verblijfsvergunning 

in België te bekomen. 

 

Verzoekster is van oordeel dat de bepalingen van het vrij verkeer van Uniburgers en hun familieleden 

dienen in casu toegepast te worden. De bepalingen van de wet van 15 december 1980 mogen niet 

ervoor zorgen dat familieleden van Uniburger onmogelijk in België blijven; verzoekster is de zus van een 

unieburger en dit kan niet betwist worden. Verzoekster kan ook onmogelijk aantonen dat ze ten laste 

was van haar broer vanuit het buiteland vermits de broer in België is geboren toen verzoeker er al was. 

De schoolrattesten van verzoekster tonen duidelijk aan dat ze ononderbroken in België woonde voor de 

geboorte van haar broer. De strikte toepassing van de wet van 15.12.1980 betekent in casu dat 

verzoekster nooit bij haar broer kan blijven.” 

 

2.4. Vooreerst kan de verzoekende partij niet op dienstige wijze de schending van de artikelen 20 en 24  

van de richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 aanvoeren. Deze richtlijn werd omgezet in de Belgische 

rechtsorde, eerst door de wet van 15 september 2006 en later door de wet van 8 juli 2011 tot wijziging 

van de vreemdelingenwet wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging. Na de omzetting van een 

richtlijn kunnen particulieren slechts op dienstige wijze een beroep doen op de bepalingen van de 

richtlijn indien de nationale omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, 

C-253/96 tot en met C-258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-

141/91, C-278/91 en C-279/91, Suffritti, punt 13; RvS 2 april 2003, nr. 117.877). De verzoekende partij 

toont niet aan dat de richtlijn niet correct zou zijn omgezet. 

 

Bovendien voorziet deze richtlijn onder de uiteenzetting “definities” dat als familielid in het kader van de 

richtlijn wordt beschouwd:  

 

“Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder: 

1. „burger van de Unie”: eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit; 

2. „familielid”: 

a) de echtgenoot; 
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b) de partner, met wie de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat een 

geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voorzover de wetgeving van het gastland geregistreerd 

partnerschap gelijk stelt met huwelijk en aan de voorwaarden van de wetgeving van het gastland is 

voldaan; 

c) de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als 

bedoeld onder b), beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn; 

d) de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als 

bedoeld onder b), die te hunnen laste zijn;” 

 

De verwerende partij merkt terecht op dat de verzoekende partij zich enkel kan beroepen op de 

Belgische wetgeving. Tot slot is het correct dat de bestreden beslissing geen bevel om het grondgebied 

te verlaten bevat. Het gegeven dat de Belgische wetgeving in dit geval het gevolg zou hebben dat de 

verzoekende partij nooit bij haar broer kan verblijven, doet hieraan geen afbreuk. Ten overvloede merkt 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) op dat de bestreden beslissing niet is 

genomen omwille van een reden die de openbare orde of de openbare veiligheid betreft. 

 

Het eerste middel is onontvankelijk. 

 

2.5. Het tweede middel in het verzoekschrift luidt als volgt: 

 

“Tweede middel: Schending van artikel 3 van de wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer 

bepaald, het redelijkheidsbeginsel; 

 

De motivering van de bestreden beslissing is niet correct. 

In de bestreden beslissing stelt de verwerende partij dat verzoekster diende aan te tonen dat ze ten 

laste was van de EU-burger of dat ze samen met de EU-burger in het buitenland hebben gewoond. 

Er dient hier gepreciseerd et worden dat de EU-Burger in kwestie op 24.07.2016 in België is geboren. 

Hij was slechts 1 jaar oud op het moment waarop verzoekster haar aanvraag indiende. 

Er dient tevens benadrukt te worden dat verzoekster reeds in België verbleef op het moment van de 

geboorte van de referentiepersoon. In deze bijzondere situatie vereist het redelijkheidsbeginsel dat 

verzoekster gehoord wordt over deze situatie van overmacht. 

 

Gelet op het feit dat de verwerende partij met het bijzonder karakter van de situatie geen rekening hield, 

kunnen we vaststellen dat de bestreden beslissing de bepalingen van artikel 3 van de wet van 

29.07.1991 alsmede de beginselen van behoorlijk bestuur schendt.” 

 

2.6. De verwerende partij antwoordt hierop in haar nota met opmerkingen: 

 

“2. Over de motivering van de beslissing 

 

Verzoeker beweert dat de bestreden beslissing niet correct gemotiveerd zou zijn. 

Terzake kan verwezen worden naar het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen van 25 oktober 2017 waarin wordt gesteld: 

"2.2.1. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet 

verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen 

die aan de beslissingen ten grondslag liggen, en dat op een "afdoende" wijze. Het 

afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dat 

ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben en 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 zelfde 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. 

Verzoeker voert dan wel de schending aan van de formele motiveringsplicht, maar 

brengt geen enkel concreet argument aan waaruit zou kunnen blijken dat niet is voldaan 
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aan de vereisten van deze verplichting. Een schending ervan is dan ook niet 

aannemelijk gemaakt." 

 

Uit de bijlage 3 blijkt duidelijk dat de beslissing gemotiveerd is door het vermelden van 

de ontbrekende bewijzen dat verzoeker hetzij ten laste was van de EU-burger voordat deze in België 

aankwam, hetzij dat zij samenwoonde met de EU-burger voordat deze in België aankwam. 

Artikel 52 § 3 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 bepaalt dat de verwerende partij bevoegd is 

om de weigeringsbeslissing te nemen indien de aanvrager niet alle vereiste bewijsstukken binnen de 

termijn van drie maanden heeft overgemaakt. 

 

Artikel 47/3 § 2 van de wet van 15 december 1980 vermeldt duidelijk dat de aanvrager moet bewijzen 

dat zij ten laste is van de burger van de Unie die zij wil begeleiden of bij wie zij zich wil voegen of dat zij 

deel uitmaakt van zijn gezin. Deze documenten moeten uitgaan van de bevoegde overheid van het land 

van oorsprong of van herkomst. 

 

In casu blijkt dat de beslissing afdoende werd gemotiveerd door er in de beslissing op te wijzen dat aan 

deze wettelijke voorwaarden niet werd voldaan. Verzoeker heeft niet alle gevraagde documenten 

voorgelegd. Ook brengt de verzoeker geen enkel concreet element aan waaruit blijkt dat aan de 

wettelijke voorwaarden voldaan zou kunnen zijn. 

De verzoeker verklaart reeds in België verbleven te hebben op het moment dat de EU- burger in België 

geboren is. Uit het paspoort van verzoeker blijkt dat zij op 17 september 2015 de Europese Unie binnen 

gekomen is met een C-visum geldig voor 30 dagen via Nederland, Amsterdam (stuk 5). Het ontbreken 

van een uitreisstempel in haar paspoort doet vermoeden dat betrokkene niet teruggekeerd is naar het 

land van herkomst na het verlopen van haar visum. De verzoeker legt echter geen bewijs voor van haar 

aanwezigheid in België, In elk geval kan verzoeker geen rechten putten uit een eventueel illegaal 

verblijf. 

 

Wat betreft de hoorplicht kan verwezen worden naar het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen van 14 november 2017 waarin wordt gesteld: 

"2.1.3.2. De raad merkt op dat de hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur inhoudt dat tegen 

niemand een ernstige maatregel kan worden genomen die gesteund is op zijn persoonlijk gedrag en die 

van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten zonder dat hem de mogelijkheid wordt geboden om 

zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen. De bestreden beslissing, een beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maande, vloeit voort uit de toepassing van artikel 40bis en 40ter van de 

Vreemdelingenwet en is niet gestoeld op het persoonlijk gedrag van de vreemdeling zoals begrepen in 

voornoemd beginsel van behoorlijk bestuur (cf. RvS 6 mei 2009, nr. 193.074; Rvs 23 november 2009, 

nr. 198.143; RvS 30 november 2009, nr. 198.379). De gemachtigde van de staatssecretaris diende de 

verzoekende partij derhalve niet te horen alvorens zij de bestreden beslissing nam. 

 

Voorts benadrukt de Raad dat het vervullen van de hoorplicht maar zin heeft voor zover het horen voor 

de overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of die haar 

appreciatie van de feiten kan beïnvloeden, informatie 

kortom die de overheid van de overwogen, voor de betrokkene nadelige beslissing kan 

afhouden. (RvS 21 juni 1999, nr. 81.126). Uit de toelichting blijkt niet dat zij dergelijke 

concrete informatie had kunnen verschaffen: de verzoekende partij beperkt zich tot een 

summier betoog zonder aan te duiden welke nieuwe informatie die een invloed kon 

hebben op de beslissing inzake haar aanvraag van een verblijfskaart zij had kunnen 

voorleggen aan de gemachtigde van de staatssecretaris. Bovendien heeft de 

verzoekende partij de kans gekregen om alle nuttige informatie over te maken aan de 

gemachtigde van de staatssecretaris bij het indienen van haar aanvraag om een 

verblijfskaart te verkrijgen. In deze omstandigheden en bij gebrek aan nadere duiding 

vanwege de verzoekende partij, kan de aangevoerde schending van de hoorplicht tot de 

vernietiging van de bestreden weigeringsbeslissing leiden. Dit onderdeel van het middel 

is ongegrond." 

 

Ook in casu is de beslissing niet gestoeld op het persoonlijk gedrag van de betrokkene 

en is zodoende de hoorplicht niet van toepassing. Verzoeker maakt evenmin 

aannemelijk dat zij over informatie beschikt die de appreciatie van de feiten kan 

beïnvloeden of die ertoe zou kunnen geleid hebben dat verwerende partij anders zou 

beslist hebben. 
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De verwerende partij heeft de verzoeker voldoende geïnformeerd over het verloop en de 

gevolgen van de procedure die verzoeker heeft opgestart door de aanvraag in te dienen 

om een verblijfkaart bekomen van een familielid van een burger van de Europese Unie. 

Verzoeker heeft de kans gekregen om alle nuttige documenten en informatie voor te 

leggen om haar aanvraag te staven.” 

 

2.7. In haar synthesememorie repliceert de verzoekende partij hierop als volgt: 

 

“Wat de motivering van de bestreden beslissing betreft dient men tevens op te merken dat de 

verwerende partij in de nota naar de bepalingen van de wet van 15.12.1980 verwijst. De verwerende 

partij stelt dat ze de juiste toepassing van de wet deed en dat bestreden beslissing ook correct werd 

gemotiveerd. 

 

Verzoekster is van oordeel dat de verwerende partij in de bestreden beslissing geen rekening hield met 

het feit dat verzoekster in België was toen haar broer geboren werd. Het belang van dit element kan niet 

betwist worden. De verwerende partij diende daarmee rekening te houden en dat diende uit de 

beslissing te blijken. 

 

In geval van twijfel diende de verwerende partij verzoekster te contacteren voor bijkomende informatie in 

het kader van een behoorlijk bestuur. 

 

Uit al het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing gebrekkig is en dient vernietigd te worden.” 

 

2.8. Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft deze tot doel de bestuurde in 

te lichten over de redenen waarom het bestuur zo beslist. De verzoekende partij moet in staat zijn te 

oordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover zij beschikt. De artikelen 2 en 3 

van de voornoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid de juridische en feitelijke 

overwegingen te melden, die de grond zijn van een beslissing en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip 

"afdoende" impliceert dat de motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

In dit geval wordt de juridische en feitelijke grondslag duidelijk vermeld. De bestreden beslissing verwijst 

naar artikel 52, §3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het 

Vreemdelingenbesluit), dat stelt: 

 

“Indien het familielid na afloop van drie maanden niet alle vereiste bewijsdocumenten heeft overgemaakt 

of indien uit de woonstcontrole niet blijkt dat het familielid op het grondgebied van de gemeente verblijft, 

weigert het gemeentebestuur de aanvraag door middel van een bijlage 20 dat desgevallend een bevel 

om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt ingetrokken.” 

 

Verder blijkt uit de aanvraag dat de verzoekende partij haar verblijfskaart aanvroeg in toepassing van 

artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet, dat luidt: 

 

“Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn de bepalingen van hoofdstuk I over de in artikel 

40bis bedoelde familieleden van een burger van de Unie van toepassing op de andere familieleden 

bedoeld in artikel 47/1.” 

 

Verder wijst de bestreden beslissing erop dat geen bewijzen werden overgemaakt dat de verzoekende 

partij, voor deze in België aankwam, ten laste was van de EU-burger of dat zij bewezen heeft dat zij 

inwoonde bij de burger van de Unie, voor deze in België aankwam. 

 

Deze motieven zijn afdoende. 

 

De verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing inhoudelijk en voert de schending aan van de 

materiële motiveringsplicht.  

De Raad is niet bevoegd om 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 
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correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij betwist niet dat zij de hierboven geschetste bewijzen niet heeft overgemaakt. Zij 

stelt zelfs dit niet te kunnen. Het gegeven dat de verzoekende partij in België was toen haar broer werd 

geboren, maakt niet dat de bestreden beslissing onwettig is genomen. Uit de bestreden beslissing blijkt 

evenmin dat dit feit zou betwist worden door de verwerende partij. Dit feit doet geen afbreuk aan de 

wettelijke bepaling, waaronder artikel 47/3 van de Vreemdelingenwet, dat voorziet: 

 

“§ 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.” 

 

De verzoekende partij weerlegt evenmin dat zij een familielid is onder toepassing van artikel 47/1 van de 

Vreemdelingenwet, met name: “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;” 

 

Artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet voorziet slechts in de mogelijkheid een verblijfskaart te verkrijgen 

voor de volgende familieleden: 

 

“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.” 

 

In dit geval betreft het niet een relatie van partnerschap met de referentiepersoon, zoals bedoeld in 

artikel 47/1, 1°, van de Vreemdelingenwet . Evenmin zijn indicaties gegeven dat er gezondheidsredenen 

voorhanden zijn, zoals bedoeld in artikel 47/1, 3°, van de Vreemdelingenwet. Dus dient de verzoekende 

partij te bewijzen dat zij ten laste was van de referentiepersoon of deel uitmaakte van diens gezin in het 

herkomstland. Deze bewijzen zijn niet voorhanden. Het gegeven dat de referentiepersoon slechts één 

jaar oud was op het ogenblik van het indienen van de aanvraag, is irrelevant. Alsook het gegeven dat de 

verzoekende partij al in België was bij de geboorte. De verwerende partij kan slechts een verblijf 

toekennen indien dit wettelijk is voorzien. 

 

Bijgevolg maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime 

bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. 

 

De verzoekende partij toont de schending van de motiveringsplicht niet aan. 

 

2.9. De verzoekende partij hanteert dezelfde grieven om de schending van het redelijkheidsbeginsel aan 

te tonen. 

 

Het redelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer men op zicht van de motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, men moet 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te vinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). Dit is niet het geval. De bestreden beslissing is kennelijk redelijk. 
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2.10. In de mate dat de verzoekende partij in het kopje van haar tweede middel de schending van 

andere “beginselen van behoorlijk bestuur” aanvoert, kan bij gebreke aan precisering van welk beginsel, 

dit niet aanvaard worden. Een middel dat gesteund is op de schending van een algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen worden verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 

februari 1999, nr. 78.751). Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk. 

 

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

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

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

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


