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 nr. 207 858 van 20 augustus 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  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 Ghanese nationaliteit te zijn, op 12 februari 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 18 januari 2018 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 21 februari 2018 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS 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 

 

Op 18 januari 2018 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de 

bestreden beslissing en zij is gemotiveerd 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 24.07.2017 werd 

ingediend door: 

Naam: O(…) Y(…) 

Voorna(a)m(en): C(…) 

Nationaliteit: Ghana 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende 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 ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene diende een aanvraag tot verblijf in als familielid in neergaande lijn van een Belg. 

Dienovereenkomstig zijn in eerste orde de bepalingen van art. 40bis, §2, 3° en art. 40ter van de wet van 

15.12.1980 van toepassing. 

 

Vooreerst voor wat betreft wie begunstigde kan zijn om het verblijfsrecht te kunnen krijgen is specifiek 

voorzien in art.40bis, §2, 3° dat het om bloedverwanten in neergaande lijn moet gaan beneden de 

leeftijd van 21 jaar OF die ten hunnen laste zijn. Bovendien dient overeenkomstig art. 40ter de Belgische 

onderdaan aan te tonen over stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen te beschikken, die 

ten minste gelijk zijn aan 120% van het leefloon voor een persoon met gezinslast. 

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

Y(…), B(…) – RR (…). Om als ‘ten laste’ te kunnen worden beschouwd dient er reeds een 

afhankelijkheidsrelatie te bestaan tussen betrokkene en de referentiepersoon van in het land van 

herkomst of origine. 

 

Om dit aan te tonen werden vermoedelijk de volgende documenten voorgelegd: ‘Statutory Declarations 

ACT 389 of 1971 dd 30.12.2016” waarbij de biologische moeder, Y(…) A(…) verklaart dat betrokkene 

haar zoon is en dat hij geen inkomen geniet en geen eigendom bezit. Daarnaast wordt een attest van 

het OCMW Gent dd. 20.06.2017 voorgelegd op naam van betrokkene waaruit moet blijken dat hij geen 

financiële steun geniet, dergelijk attest op naam van de referentiepersoon ontbreekt. Deze bewijzen 

kunnen niet als voldoende worden beschouwd. De verklaring van de biologische moeder van 

betrokkene dat hij geen inkomen geniet en geen eigendom heeft kan slechts als begin van bewijs 

aanvaard worden. De verklaring is immers enkel een verklaring op eer, de feitelijkheid en 

waarachtigheid van de verklaring kan niet worden getoetst zonder objectieve bewijsstukken die de 

verklaring zouden kunnen ondersteunen. 

 

Betrokkene legt ook nog 6 bewijzen van geldovermakingen via Ria voor door de referentiepersoon aan 

betrokkene, 1 in 2013 (€ 100), 2 in 2015 (€ 406 en € 50 ) en 3 in 2016 (€ 406, € 406 en € 50). Deze 

enkele geldovermakingen in een tijdspanne van 3 jaar zijn niet voldoende als bewijs dat betrokkene 

financieel ten laste was/is van de referentiepersoon. Het is dus helemaal niet aangetoond dat 

betrokkene zelf geen inkomen verwierf of onvoldoende waardoor hij geheel of gedeeltelijk ten laste was 

van de referentiepersoon. 

 

Verder wat betreft het inkomen van de Belgische referentiepersoon legt betrokkene ter staving daarvan 

een document voor van het ABVV Gent met een inkomen uit werkloosheid voor de maanden januari tot 

en met juni 2017 en een document van de VDAB dd. 25.07.2017. Verder legt de referentiepersoon geen 

enkel attest voor waaruit blijkt dat hij momenteel nog steeds een werkloosheidsuitkering geniet en uit de 

voorgelegde documenten blijkt ook niet dat de referentiepersoon desgevallend beschikt over voldoende 

bestaansmiddelen om betrokkene ten laste te nemen. 

 

Gezien betrokkene niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn, er onvoldoende werd 

aangetoond dat hij reeds van in het land van herkomst of origine en voorafgaand aan de aanvraag 

financieel en of materieel ten laste was/is van de referentiepersoon en gelet dat niet afdoende werd 
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aangetoond dat de referentiepersoon beschikt over voldoende bestaansmiddelen om betrokkene ten 

laste te nemen, blijkt uit het geheel van de beschikbare gegevens niet afdoende dat betrokkene effectief 

ten laste is van de referentiepersoon. Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene. Het 

AI van betrokkene dient te worden ingetrokken. 

 

Aangezien aan één van de voorwaarden in hoger vermeld artikel niet voldaan werd, wordt de 

verblijfsaanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze beslissing 

belet dus de dienst Vreemdelingenzaken niet om bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag de 

andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Gelet op de samenhang worden het eerste en het derde middel gezamenlijk besproken. 

 

2.1.2. In een eerste middel werpt verzoeker de schending op van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële 

motiveringsplicht, van de hoorplicht, van de rechten van verdediging en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Hij verwijt de verwerende partij ook een manifeste beoordelingsfout te hebben 

begaan en hij stelt dat er sprake is van machtsmisbruik. 

 

In het derde middel werpt verzoeker de schending op van artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de 

hoorplicht en van de rechten van verdediging. 

 

Het eerste en het derde middel luiden als volgt: 

 

“1. Eerste middel : schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de motiveringsplicht, van de hoorplicht, van 

verzoekers rechten van verdediging en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Manifeste beoordelingsfout. 

Machtsmisbruik 

1. Artikel 2 van deze wet bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. 

Dat dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, 

maar tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. Terwijl artikel 

3 van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit zelfde artikel de 

motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat deze pertinent moet zijn en duidelijk te maken 

hebben met de beslissing. Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing 

evenwel niet afdoende is. 

2. Dat uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker zou hebben nagelaten te bewijzen dat hij effectief 

onvermogend is, dat hij voor zijn aanvraag in het land van herkomst reeds ten laste was van de 

Belgische referentiepersoon en dat niet blijkt dat de referentiepersoon over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om verzoeker ten laste te nemen. 

3. Verweerder stelt in de bestreden beslissing dat verzoeker onvoldoende heeft aangetoond 

onvermogend te zijn geweest in Ghana omdat de verklaring van de biologische moeder van verzoeker 

dat hij geen inkomen geniet en geen eigendom heeft slechts als begin van bewijs kan aanvaard worden. 

Dat verzoeker opmerkt dat de beëdigde verklaring van de biologische moeder van verzoeker is gebeurd 

op basis van de “Statutory Declarations Act 389 of 1971”. Dit is een officiële verklaring op basis van een 

Ghanese wet waar, ingeval van een valse verklaring, een strafvervolging volgt (cf. section 5 of the 

Statutory Declarations Act 389 of 1971 : “Any person who makes a statutory declaration which he knows 

to be false in a material particular, or who makes a declaration false in a material particular, reckless 

whether it be true or not, shall be guilty of a misdemeanour”. Dat derhalve deze verklaring op eer van 

verzoekers biologische moeder wel degelijk als een volwaardig officieel bewijsstuk dient te worden 

beschouwd, en geenszins, zoals verweerder meent, als een begin van bewijs. Dat derhalve verweerder 

onterecht weigert rekening te houden met de door verzoeker neerlegde officiële verklaring van eer van 

zijn moeder. Dat er sprake is van schending van de motiverings-en de zorgvuldigheidsplicht. 

4. Verweerder stelt in de bestreden beslissing dat de zes geldoverdrachten, welke verzoeker van zijn 

vader heeft ontvangen in een tijdspanne van 3 jaar, niet voldoende zijn als bewijs dat hij financieel ten 

laste was van de referentiepersoon. Dat verweerder, alvorens een beslissing te nemen, een grondig 

onderzoek diende te verrichten. Dat verweerder heeft nagelaten een onderzoek te verrichten naar de 

totalen van verzoeker in Ghana overgemaakte geldsommen door zijn vader via Ria voor zijn aanvraag. 

Verzoeker wil opmerken dat de vreemdelingenwet enkel en alleen in de art. 40bis§2,3° Vw. Als 
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voorwaarde stelt “die te hunnen laste zijn”. Door te stellen dat de geldstortingen niet voldoende zijn, 

terwijl verzoeker over een tijdspanne van 3 jaar voorafgaand aan zijn aanvraag voor minstens een totaal 

van 100 euro + 406 euro + 50 euro + 406 euro + 406 euro + 50 euro = 1418 euro heeft ontvangen via 

Ria van de referentiepersoon of 39 euro maandelijks (hierbij rekening houdend dat het 

minimuminkomen in Ghana ongeveer 13,000 cedis per dag of 1 euro is), verzoeker bijkomende 

voorwaarden toevoegt aan de wet zodat er sprake is van machtsmisbruik. Verweerder heeft geenszins 

rekening gehouden met de gemiddelde steun, welke verzoeker in Ghana van zijn vader heeft 

ontvangen, en met de gemiddelde levensstandaard in Ghana. Dat derhalve de bestreden beslissing niet 

afdoende gemotiveerd is en de zorgvuldigheidsplicht schendt wanneer deze stelt dat de 

geldoverdrachten niet voldoende zijn als bewijs dat verzoeker financieel ten laste was/is van de 

referentiepersoon. 

5. Dat verweerder heeft nagelaten rekening te houden met alle door verzoeker neergelegde stukken 

samen wat betreft zijn effectief onvermogend te zijn in zijn land van herkomst. Dat derhalve de 

bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is en de zorgvuldigheidsplicht schendt. Dat er sprake is 

van een manifeste beoordelingsfout. 

6. Dat volgens de bestreden beslissing niet blijkt of de referentiepersoon over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om verzoeker ten laste te nemen. Dat verzoeker bij zijn een aanvraag een 

werkloosheidsattest van de ABVV en een document van de VDAB heeft neergelegd waaruit blijkt dat 

verzoekers referentiepersoon een werkloosheidsuitkering ontvangt. Volgens verweerder heeft verzoeker 

geen enkel attest neergelegd waaruit blijkt dat de referentiepersoon momenteel nog een 

werkloosheidsuitkering ontvangt en dat uit de voorgelegde documenten ook niet blijkt dat de 

referentiepersoon desgevallend beschikt over voldoende bestaansmiddelen om verzoeker ten laste te 

nemen. Dat verweerder echter heeft nagelaten, alvorens een beslissing te nemen, zich voldoende te 

informeren bij verzoeker, hem te horen minstens in het kader van een zorgvuldig onderzoek en 

verzoekers rechten van verdediging hem aan te schrijven/uit te nodigen alsnog bewijstukken aangaande 

het inkomen van de referentiepersoon neer te leggen. Geenszins werd verzoeker voorafgaandelijk 

uitgenodigd om gehoord te worden en/of bijkomende documenten neer te leggen. Dat derhalve de 

bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is, de hoorplicht, verzoekers rechten van verdediging 

en de zorgvuldigheidsplicht schendt. Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

 

(…) 

 

3. Derde Middel : Schending van het artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie, van de zorgvuldigheidsverplichting, van de hoorplicht en van verzoekers rechten van verdediging. 

Tenslotte wil verzoeker verwijzen naar het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 

september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat bij de 

afwijzing van een verzoek tot gezinshereniging alsnog rekening dient te worden gehouden met de aard 

en de hechtheid van de gezinsband, met de duur van het verblijf alsmede met het bestaan van 

familiebanden of culturele of sociale banden met het land van herkomst. Dat verzoeker, overeenkomstig 

het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 

gezinshereniging, diende te worden gehoord omtrent zijn gezins- en economische situatie. Dat dit in 

casu niet is gebeurd !!!! Dat verweerder gehouden was, alvorens een beslissing te nemen, minstens 

verzoeker uit te nodigen voor een verhoor. Verzoeker wil benadrukken dat het hoorrecht een algemeen 

beginsel van het Unierecht is dat lidstaten moeten respecteren als ze het Unierecht toepassen. Dit 

beginsel is wettelijk verankerd in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie. In casu heeft verweerder nagelaten het in artikel 41 van het Handvest vervatte hoorrecht te 

respecteren vooraleer een individuele beslissing te nemen die in het nadeel van verzoeker is.” 

 

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

bestuurshandelingen 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 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). 
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Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) 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 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is 

gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

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. 

 

2.1.4. 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 wet van 15 december 1980 betreffende 

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

de vreemdelingenwet).  

 

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 1.  

De familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van een Belg die zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend 

overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie, zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als de familieleden van een burger van de 

Unie.  

§ 2.  

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die niet 

zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend krachtens het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie :  

1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 

(…)” 

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 3°, van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 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; 

(…)” 

 

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. 

 

De gemachtigde steunt de bestreden weigeringsbeslissing onder meer 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 verzoekende partij stelt daar tegenover dat de wet niet vereist dat de afhankelijkheid reeds moet 

bestaan in het land van herkomst. Zij betoogt: “Verweerder stelt in de bestreden beslissing dat de zes 

geldoverdrachten, welke verzoeker van zijn vader heeft ontvangen in een tijdspanne van 3 jaar, niet 

voldoende zijn als bewijs dat hij financieel ten laste was van de referentiepersoon. Dat verweerder, 

alvorens een beslissing te nemen, een grondig onderzoek diende te verrichten. Dat verweerder heeft 

nagelaten een onderzoek te verrichten naar de totalen van verzoeker in Ghana overgemaakte 

geldsommen door zijn vader via Ria voor zijn aanvraag. Verzoeker wil opmerken dat de 

vreemdelingenwet enkel en alleen in de art. 40bis§2,3° Vw. Als voorwaarde stelt “die te hunnen laste 
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zijn”. Door te stellen dat de geldstortingen niet voldoende zijn, terwijl verzoeker over een tijdspanne van 

3 jaar voorafgaand aan zijn aanvraag voor minstens een totaal van 100 euro + 406 euro + 50 euro + 406 

euro + 406 euro + 50 euro = 1418 euro heeft ontvangen via Ria van de referentiepersoon of 39 euro 

maandelijks (hierbij rekening houdend dat het minimuminkomen in Ghana ongeveer 13,000 cedis per 

dag of 1 euro is), verzoeker bijkomende voorwaarden toevoegt aan de wet zodat er sprake is van 

machtsmisbruik. Verweerder heeft geenszins rekening gehouden met de gemiddelde steun, welke 

verzoeker in Ghana van zijn vader heeft ontvangen, en met de gemiddelde levensstandaard in Ghana. 

Dat derhalve de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is en de zorgvuldigheidsplicht schendt 

wanneer deze stelt dat de geldoverdrachten niet voldoende zijn als bewijs dat verzoeker financieel ten 

laste was/is van de referentiepersoon.” 

 

De Raad wijst er op dat, hoewel de verzoekende partij kan worden bijgetreden waar zij betoogt dat de 

hiervoor geciteerde toepasselijke bepalingen niet uitdrukkelijk vermelden dat de derdelander reeds ten 

laste diende te zijn van de referentiepersoon in het land van herkomst, de Raad van State reeds heeft 

bevestigd dat er voor de bloedverwant in neerdalende lijn van een Belg geenszins een voorwaarde 

wordt toegevoegd aan de artikelen 40bis en 40ter van de vreemdelingenwet door te vereisen dat 

aangetoond wordt dat de familielid-derdelander reeds in diens land van nationaliteit of herkomst 

afhankelijk was van de materiële ondersteuning van de referentiepersoon (RvS 12 november 2013, nr. 

225.447). De Raad wijst er dienaangaande tevens op dat artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, van de 

vreemdelingenwet op zich voldoende duidelijk is in die zin dat uitdrukkelijk is bepaald dat 

bloedverwanten in neerdalende lijn slechts als een familielid van de burger van de Unie in aanmerking 

komen indien deze ofwel jonger zijn dan 21 jaar ofwel ten laste zijn van de burger van de Unie én zij 

deze burger “begeleiden of zich bij hen voegen”. Aangezien de wettelijke voorwaarde van het ‘ten laste’ 

zijn van de Unieburger onlosmakelijk wordt verbonden aan het ‘begeleiden van’ of het ‘zich voegen bij’ 

deze Unieburger, vloeit reeds uit het bepaalde in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, van de 

vreemdelingenwet voort dat het ten laste zijn dient te worden beoordeeld op het moment dat de 

derdelander zich naar België begeeft om er zijn Belgische ouder te vervoegen of wanneer deze zich 

samen met de Belgische ouder naar België begeeft om zich hier te vestigen. Aan de voornoemde 

wettelijke bepaling(en) wordt dan ook geenszins een voorwaarde toegevoegd door te vereisen dat 

aangetoond wordt dat de afhankelijkheidsband bestond van in het land van herkomst en voorafgaand 

aan de komst naar België.  

 

Deze zienswijze wordt bijkomend ondersteund door de parlementaire voorbereiding. Immers wordt in de 

memorie van toelichting verwezen naar artikel 2, tweede alinea, c, van de richtlijn 90/364/EEG van de 

Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht, later omgezet in de richtlijn 2004/38/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 

het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 

73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: de 

Burgerschapsrichtlijn) (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

van Toelichting, Parl.St. Kamer, 2006-2007, nr. 2845/001, 41). Bijgevolg kan wel degelijk - en in weerwil 

van wat de verzoekende partij dienaangaande doet gelden - worden verwezen naar de interpretatie van 

het begrip ‘ten laste’ door de Grote Kamer van het Hof van Justitie in de arrest Jia en Reyes (HvJ C-

1/05, Yunying Jia/Migrationsverket, 9 januari 2007, § 43, bevestigd in HvJ C-423/12, Flora May 

Reyes/Migrationsverket, 16 januari 2014). In deze arresten werd gesteld dat onder 'te hunnen laste' zijn 

moet worden verstaan dat het familielid van een gemeenschapsonderdaan die in een andere lidstaat is 

gevestigd de materiële ondersteuning nodig heeft van deze onderdaan of zijn echtgenoot teneinde in 

zijn basisbehoeften te voorzien in de lidstaat van oorsprong of van herkomst van dit familielid op het 

moment dat hij verzoekt om hereniging met die onderdaan. De voorwaarde opgenomen in artikel 40bis, 

§ 2, eerste lid, 3°, van de vreemdelingenwet moet bijgevolg mede worden begrepen in het licht van deze 

rechtspraak, zodat dit meebrengt dat het 'ten laste zijn' inhoudt dat de verzoekende partij ten laste was 

van de referentiepersoon in het land van herkomst vooraleer zij naar België kwam. 

 

De bestreden beslissing steunt op het motief dat verzoeker “ouder (is) dan 21 jaar en dus (dient) aan te 

tonen ‘ten laste’ te zijn van zijn Belgische vader, Y(…), B(…) – RR (…).. Om als ‘ten laste’ te kunnen 

worden beschouwd dient er reeds een afhankelijkheidsrelatie te bestaan tussen betrokkene en de 

referentiepersoon van in het land van herkomst of origine”.  

 

De bestreden beslissing stelt hierover het volgende: 
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“Om dit aan te tonen werden vermoedelijk de volgende documenten voorgelegd: ‘Statutory Declarations 

ACT 389 of 1971 dd 30.12.2016” waarbij de biologische moeder, Y(…) A(…) verklaart dat betrokkene 

haar zoon is en dat hij geen inkomen geniet en geen eigendom bezit. Daarnaast wordt een attest van 

het OCMW Gent dd. 20.06.2017 voorgelegd op naam van betrokkene waaruit moet blijken dat hij geen 

financiële steun geniet, dergelijk attest op naam van de referentiepersoon ontbreekt. Deze bewijzen 

kunnen niet als voldoende worden beschouwd. De verklaring van de biologische moeder van 

betrokkene dat hij geen inkomen geniet en geen eigendom heeft kan slechts als begin van bewijs 

aanvaard worden. De verklaring is immers enkel een verklaring op eer, de feitelijkheid en 

waarachtigheid van de verklaring kan niet worden getoetst zonder objectieve bewijsstukken die de 

verklaring zouden kunnen ondersteunen. 

Betrokkene legt ook nog 6 bewijzen van geldovermakingen via Ria voor door de referentiepersoon aan 

betrokkene, 1 in 2013 (€ 100), 2 in 2015 (€ 406 en € 50 ) en 3 in 2016 (€ 406, € 406 en € 50). Deze 

enkele geldovermakingen in een tijdspanne van 3 jaar zijn niet voldoende als bewijs dat betrokkene 

financieel ten laste was/is van de referentiepersoon. Het is dus helemaal niet aangetoond dat 

betrokkene zelf geen inkomen verwierf of onvoldoende waardoor hij geheel of gedeeltelijk ten laste was 

van de referentiepersoon.” 

 

Na onderzoek van het dossier komt de verwerende partij tot de conclusie: “Gezien betrokkene niet 

afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn, er onvoldoende werd aangetoond dat hij 

reeds van in het land van herkomst of origine en voorafgaand aan de aanvraag financieel en/of 

materieel ten laste was van de referentiepersoon, blijkt uit het geheel van de beschikbare gegevens niet 

afdoende dat betrokkene effectief ten laste was/is van de referentiepersoon.” 

 

Verzoeker betwist niet dat hij ter staving van het ten laste zijn de volgende stukken heeft voorgelegd:  

Statutory declarations Act 389 of 1970 van 30 december 2016 waaruit blijkt dat mevr. Y. A., de 

biologische moeder van verzoeker, verklaart dat verzoeker haar zoon is en geen inkomen geniet en 

geen eigendom bezit, een attest van het OCMW te Gent van 30 juni 2017 op naam van verzoeker, 

stellende dat hij geen financiële steun ontvangt en 6 bewijzen van overschrijvingen door de vader aan 

verzoeker via ‘Ria’. 

 

Betreffende de “Statutory Declarations ACT” stelt verzoeker dat de verklaring van de biologische 

moeder is gebeurd op basis van de “Statutory Declarations Act 389 of 1971” wat inhoudt dat dit een 

officiële verklaring is op basis van een Ghanese wet waarbij, bij een valse verklaring, een strafvervolging 

volgt. Verzoeker voert aan dat de verklaring op eer wel degelijk als een volwaardig officiële bewijsstuk 

dient te worden beschouwd. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker niet betwist dat het een verklaring op eer betreft en dat er geen 

objectieve bewijsstukken voorliggen die deze verklaring kunnen ondersteunen. De Raad ziet bovendien 

niet in waarom de mogelijkheid tot een strafvervolging automatisch inhoudt dat het om een waarachtige 

verklaring gaat. Het is niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij om te stellen dat een verklaring 

op eer niet kan worden getoetst zonder objectieve bewijsstukken die de verklaring ondersteunen. 

 

Betreffende de zes geldoverdrachten stelt verzoeker dat er geen onderzoek is verricht naar het totaal 

van de overgemaakte geldsommen. Verder zou er geen rekening gehouden zijn met de 

levensstandaard in Ghana. 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de bestreden beslissing de totalen wel degelijk vermeldt. De bestreden 

beslissing stelt dat deze geldovermakingen niet aantonen dat betrokkene zelf geen inkomsten verwierf 

of onvoldoende waardoor hij geheel of gedeeltelijk ten laste was van de referentiepersoon door middel 

van de geldstortingen. Met zijn betoog maakt verzoeker niet aannemelijk dat het kennelijk onredelijk is 

van de verwerende partij om te stellen dat de stortingen niet aantonen dat verzoeker zelf geen of 

onvoldoende inkomsten verwierf. Ook de rekenkunde van verzoeker, waarbij hij over gemiddeld 39 euro 

per maand over een periode van drie jaar zou hebben beschikt, afgemeten tegen het minimuminkomen 

in Ghana, overtuigt niet. 

 

De eerste storting van 100€ gebeurt op 10 oktober 2013, de volgende storting van 406€ op 3 oktober 

2015. Volgens verzoekers berekening zou hij dus in de periode van oktober 2013 tot september 2015 

over gemiddeld 39€ hebben beschikt, terwijl dat amper 4€ is, zijnde 100€ gedeeld door 24 maanden. De 

website waarnaar verzoeker verwijst om zijn stelling te ondersteunen bevat enkel meningen van 

particulieren en is niet betrouwbaar: https://ghana.startpagina.nl/forum/topic/764336/inkomen-ghana/. 

https://ghana.startpagina.nl/forum/topic/764336/inkomen-ghana/
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Bovendien verwijst verzoeker naar het laagst genoemde bedrag dat zelf op dat internetforum ter 

discussie staat. 

 

Het is dus niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om te stellen dat de “enkele geldovermakingen 

in een tijdspanne van 3 jaar niet voldoende zijn als bewijs dat betrokkene financieel ten laste was/is van 

de referentiepersoon”. 

 

Indien de bestreden beslissing op verschillende motieven steunt die elk op zich de beslissing kunnen 

schragen, moeten alle motieven onwettig zijn om een vernietiging bij gebrek aan deugdelijke motivering 

te verantwoorden. Het ontbreken van gegronde grieven tegen een determinerend weigeringsmotief leidt 

tot de noodzakelijke vaststelling dat de bestreden weigeringsbeslissing onaangetast haar geldigheid 

bewaart. Iedere verdere kritiek op de bestreden beslissing is dan ook in principe te beschouwen als 

kritiek op een overtollig motief. De verzoekende partij heeft er geen belang bij omdat de eventuele 

onwettigheid van een overtollig motief niet tot de vernietiging kan leiden. 

 

Het determinerende motief dat uit het geheel van de beschikbare gegevens niet afdoende blijkt dat er 

reeds van in het land van herkomst of origine een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en 

de referentiepersoon, blijft derhalve overeind. Het motief is determinerend in die zin dat het alleen al de 

bestreden beslissing kan schragen.  

 

In die zin kan de motivering over de bestaansmiddelen van de referentiepersoon beschouwd worden als 

een overtollig motief, dat niet kan leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

2.1.5. Verzoeker stelt vervolgens dat verweerder gehouden was om verzoeker uit te nodigen voor een 

verhoor en zich op deze manier niet genoeg heeft geïnformeerd en niet heeft uitgenodigd om alsnog 

bewijsstukken voor te leggen. 

 

Een schending van het recht om gehoord te worden kan slechts de rechtmatigheid van de bestreden 

beslissing beïnvloeden, wanneer de verzoekende partij zou aantonen dat zij niet de mogelijkheid heeft 

gehad om de relevante gegevens mee te delen die de inhoud van de bestreden beslissing hadden 

kunnen beïnvloeden. 

 

In het kader van het hoorrecht, als beginsel van behoorlijk bestuur, is enkel vereist dat de verzoekende 

partij nuttig voor haar belangen kan opkomen. Het volstaat dat de betrokkene de gelegenheid krijgt zijn 

standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten, hetgeen ook schriftelijk kan gebeuren (RvS, nr. 167.853, 

15 februari 2007). Bovendien gaat het in dit geval om een aanvraag waarbij de verzoekende partij over 

de mogelijkheid beschikte om alle nuttige elementen aan de gemachtigde van de staatssecretaris ter 

kennis te brengen. Verzoeker toont alvast niet aan dat hij hier niet toe in staat was. 

 

Gelet op voorgaande maakt verzoeker geen schending aannemelijk van de opgeworpen 

wetsbepalingen en beginselen. Het eerste en het derde middel kunnen niet worden aangenomen. 

 

2.2.1. In het tweede middel werpt de verzoeker 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) en van 

het proportionaliteitsbeginsel.  

 

Het tweede middel luidt als volgt: 

 

“Dat, alsgevolg van de verzoeker betekende beslissing zonder bevel om het grondgebied te verlaten, 

verzoeker niet langer in België kan verblijven en België dient te verlaten en van zijn in België wonende 

naaste familie wordt gescheiden. Dat dit een verregaande ingreep is op zijn recht op een privé-en 

gezinsleven en derhalve schending uitmaakt van het art. 8 E.V.R.M. en van het 

proportionaliteitsbeginsel. Art. 8 van het E.V.R.M. bepaalt : (…). Het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens aanvaardt dat uitzetting een overheidsinmenging inhoudt op de door het art. 8 E.V.R.M. 

gewaarborgde rechten zodat moet worden uitgemaakt of de inmenging gerechtvaardigd is onder de 

tweede paragraaf van dit artikel. Dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens de te nemen maatregel moet getoetst worden aan de noodzakelijkheid ervan in een 

democratische samenleving; namelijk de proportionaliteit tussen de maatregel en het beoogde doel. Dat 

er telkens de belangen moeten worden afgewogen tussen enerzijds de bescherming van de openbare 

orde en anderzijds het recht op een familieleven. In concreto betekend dit dat de uitwijzende staat een 

groter voordeel moet hebben bij de uitwijzing dan het nadeel dat betrokkene hierdoor ondervindt. Het 
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Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde reeds dat een essentieel element voor de 

beoordeling van de proportionaliteit van de maatregel is de ernst van de door verzoeker gepleegde 

inbreuken. Dat de beslissing, genomen ten aanzien van verzoeker, in deze benadering niet 

gerechtvaardigd/proportioneel is, daar deze enkel als gevolg heeft dat verzoekers recht op zijn privé-en 

gezinsleven, meer bepaald zijn verblijf in België, waar zij zijn leven opnieuw heeft opgebouwd, 

geschonden wordt en dat de overheid geen enkel voordeel heeft bij het nemen van dergelijke beslissing. 

Nergens blijkt dat verweerder een correct evenwicht probeerde te vinden tussen het beoogde doel en de 

ernst van de inmenging. Noch blijkt dat hij een belangenafweging deed met betrekking tot de huidige 

gezinssituatie van verzoeker.” 

 

2.2.2. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met 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 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen”. 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM en het verwijt aan het adres van de 

verwerende partij dat er geen toetsing hieraan werd doorgevoerd, moet worden vastgesteld dat deze 

toets in het kader van een aanvraag tot gezinshereniging reeds werd doorgevoerd in de wettelijke 

bepalingen, nu de wetgever heeft geoordeeld dat het verblijfsrecht voor bepaalde familieleden van een 

Belg slechts kan worden toegekend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan (cf. RvS 26 juni 

2015, nr. 231.772). 

 

Ter zake kan worden verwezen naar het arrest GwH nr. 123/2013 van 26 september 2013, waarin het 

volgende werd overwogen: 

 

“B.7.2. Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 voorziet in de mogelijkheid om een verblijf in het 

kader van gezinshereniging te verkrijgen voor de echtgenoot of partner van een Belgische onderdaan, 

voor de kinderen van de Belgische onderdaan en die van zijn echtgenoot of partner, alsmede voor de 

beide ouders van een minderjarige Belg. Aldus waarborgt die bepaling het recht op gezinsleven van het 

kerngezin.” 

 

In casu stelt verzoeker dat hij “van zijn in België wonende naaste familie wordt gescheiden”. In dit 

verband wijst de Raad erop dat verzoeker nalaat uiteen te zetten op welke wijze artikel 8 van het EVRM 

geschonden is in het kader van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, nu 

uit de bespreking van het eerste en derde middel blijkt dat hij niet aannemelijk maakt dat hij voldoet aan 

de voorwaarden van artikel 40ter van de vreemdelingenwet. Door louter te stellen dat hij een gezin 

vormt met zijn vader, toont verzoeker niet aan dat de bestreden beslissing artikel 8 van het EVRM heeft 

geschonden. Bovendien bevat de bestreden beslissing geen bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Het tweede middel kan niet worden aangenomen. 

 

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. 
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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 twintig augustus tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. MILOJKOWIC 

 


