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 nr. 220 471 van 30 april 2019 

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, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

19 december 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 

4 december 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 december 2018 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. SAMPERMANS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE WILDE, die loco advocaten D. MATRAY & 

S. VAN ROMPAEY verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij dient op 5 juni 2018 een aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van meer 

dan drie maanden, dit in functie van haar Nederlandse grootvader. 

 

Op 4 december 2018, met kennisgeving op 12 december 2018, weigert de gemachtigde van de 

toenmalig bevoegde staatssecretaris deze aanvraag. 

Dit is de bestreden beslissing, met volgende motieven: 
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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 05.06.2018 werd 

ingediend door 

 

Naam: H. 

Voorna(a)m(en): A. 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: 13.07.1989 

Geboorteplaats: A. I. 

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.  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 diende een aanvraag in functie van zijn 

grootvader H. M. D. (…), van Nederlandse nationaliteit. Betrokkene heeft onvoldoende aangetoond ten 

laste te zijn van de referentiepersoon. Er worden volgende  bewijsstukken voorgelegd:   

 

Als bewijs van stortingen uit het verleden worden verklaringen van familieleden voorgelegd. Deze  

verklaringen zijn immers enkel verklaring op eer van derden, de feitelijkheid en waarachtigheid van de  

verklaringen kan niet worden getoetst zonder objectieve bewijsstukken die de verklaring zouden kunnen  

ondersteunen (nl. het bewijs van het overmaken van bepaalde bedragen van de referentiepersoon aan  

betrokkene). Het gesolliciteerd karakter van een verklaring op eer kan niet worden uitgesloten.   

Wat betreft het bewijs van onvermogen in het land van herkomst legt betrokkene een "attestation  

administrative" voor N° 326/CF/2 dd. 06.06.2018. Hieruit zou moeten blijken dat betrokkene geen  

onroerend goed of inkomen zou bezitten in Douar Zaouit Ifrguane. Er wordt niets verklaard over  

inkomens of eigendommen die betrokkene zou verworven hebben of zou bezitten elders in het land.  

Voorts is het bovendien logisch dat er op datum van het attest geen sprake zou zijn van enige  

tewerkstelling van betrokkene gelet hij reeds van voor de afgifte van hét attest in België verblijft. Er dient  

bovendien opgemerkt te worden dat het attest tevens vermeldt dat betrokkene arbeider is van beroep,  

hetgeen bijgevolg impliceert dat er wel degelijk sprake moet zijn geweest van een tewerkstelling in het  

land van herkomst. De inhoud van het voorgelegde document wordt bijgevolg als tegenstrijdig gezien.  - 

Een "certificat administrative (charge de familie) N" 04 dd. 08.08.2018. waaruit moet blijken dat  

referentiepersoon betrokkene ten laste heeft. Er dient in deze opgemerkt te worden dat  

referentiepersoon reeds lange tijd niet meer in Marokko verbleef en dat ook betrokkene reeds  

aangekomen was in België op datum van de attesten. De Marokkaanse autoriteiten konden dus  

geenszins onderzocht hebben hoe de situatie in België heden is. Bovendien zegt dit attest niets over het  

ten laste zijn in het land van herkomst. Het attest kan bijgevolg niet als relevant beschouwd worden.  

Attest OCMW Hasselt op naam van de referentiepersoon dd 10.08.2018 en attest sociaal huis  

Houthalen-Helchteren dd 06.08.2018 op naam van betrokkene dat zij geen financiële tegemoetkoming  

ontvangen.  Bewijs inkomsten van de referentiepersoon uit pensioen uitbetaald door de pensioendienst 

in Nederland. 

 

Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt niet afdoende dat betrokkene geen eigenaar is van 

onroerend  goed noch dat hij geen inkomen dat betrokkene wist te verwerven in het land van herkomst 

of origine. 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 is van de 

referentiepersoon.  
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Betrokkene en de referentiepersoon wonen voorts ook niet op hetzelfde adres in België.  Betrokkene 

voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden 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.   

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst uw aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de  gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld 

is, wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere 

voorwaarden niet volledig  onderzocht. Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet 

om bij de indiening van een nieuwe  aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over 

te gaan tot een onderzoek of analyse die zij  nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw 

dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe  aanvraag in te dienen. 

(…)”  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij meent dat bepaalde onderdelen van het middel onontvankelijk zijn. Dit onderzoek 

vergt een onderzoek naar de gegrondheid van de middelen. Niet is aangetoond dat geen enkel 

onderdeel van het aangevoerde middel ontvankelijk is. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van: “de artikelen 40bis en 74/13 

van de Vreemdelingenwet, schending van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel, 

van het zorgvuldigheidbeginsel en van het evenredigheidsbeginsel.” 

 

Het enig middel licht toe: 

 

“Verzoeker diende op 05.06.2018, in de hoedanigheid van bloedverwant in de opgaande lijn, een 

aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

Verzoeker beriep er zich aldus op verblijfsgerechtigd te zijn als familielid zoals bedoeld in artikel 40bis, 

§2, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet: 

 

“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, (…)” 

Verzoeker is de kleinzoon van een Nederlandse onderdaan. Hij kan derhalve, gelet op artikel 40bis, 

§2,eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet, als een familielid van een burger van de Unie beschouwd 

worden. 

Verweerder weigert in casu het verblijf van meer dan drie maanden aan verzoeker omdat verweerder 

van mening is dat niet aan de vereiste voorwaarden zou voldoen zijn. Verzoeker is volgens verweerder 

er niet in geslaagd het bewijs te leveren dat verzoeker onvermogen is in het land van herkomst en dat 

verzoeker ten laste is van de referentiepersoon. 

Dat de motivering geenszins aanvaard kan worden. 

Verweerder is van mening dat het onvermogen in Marokko niet is aangetoond. Ondanks dat verzoeker 

een officieel attest heeft voorgelegd waarin duidelijk vermeld staat dat verzoeker geen vermogen heeft 

in Marokko, wordt deze merkwaardig genoeg niet door verweerder aanvaard. Verweerder verwijst 

tevens op het feit dat op het attest bij rubriek beroep “arbeider” vermeld staat. Dit is weliswaar onjuist. 

Verzoeker had geen vast beroep en dus ook geen vaste inkomen in Marokko. Zelfs al zou verzoeker in 

het verleden hier en daar klusjes hebben verricht dan was dit maar voor nog geen 5 euro/dag (50 

dirham) en was dit nooit op basis van een contract. Verzoeker wenst hierbij nogmaals te benadrukken 

dat hij geen eigendom of enige inkomen in Marokko heeft. 

Dat volgens de richtlijn van de Europese Commissie aangaande de omzetting en toepassing van 

Richtlijn 2004/38/EC1 alle relevante bewijzen in aanmerking moet worden genomen voor de beoordeling 

van het “ten laste” zijn. 

Dat in deze richtlijn geen voorwaarden gesteld worden aan de manier waarop het ten laste zijn moet 

worden aangetoond. 

Dat de bewuste richtlijn bovendien stelt dat dit bewijs met alle middelen geleverd mag worden. 

Het Hof van Justitie interpreteert het begrip ‘ten laste zijn’ in de arresten Jia2 en Reyes3. Daaruit volgt 

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

ondersteund door de ascendent, die een burger van de Unie is, die in België verblijft of diens echtgenoot 
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of partner 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 de 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 ondersteund 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 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 de zin arrest Jia, 

reeds aangehaald, punt 37).” 

In het arrest Jia werd uitdrukkelijk gesteld dat onder ‘te hunnen laste komen’ 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 noodzaak van financiële ondersteuning kan worden aangetoond 

met ieder passend middel. 

Zoals het Hof van Justitie ook stelde in de rechtspraak die eerder werd aangehaald, betreft het ‘ten laste 

zijn’ een feitelijke situatie, en dienen de bewijzen van het feit dat verzoeker zelf geen inkomsten heeft 

aldus in aanmerking genomen te worden om te besluiten dat verzoeker wel degelijk financieel 

afhankelijk is van de referentiepersoon. 

De nood aan financiële en materiele ondersteuning vanuit verzoekers kant bestond al in Marokko. 

Doordat verzoekers’ moeder een alleenstaande vrouw is, kon zij haar zoon niet onderhouden. Van jongs 

af was het de referentiepersoon die verzoeker zowel financieel als materieel ondersteunde. Tot aan zijn 

vertrek naar België verbleef hij in het huis van zijn grootvader, de referentiepersoon. Omdat de 

referentiepersoon, een 80 jarige man, noch kan lezen noch schrijven was het voor hem niet mogelijk om 

het geld giraal aan verzoeker over te maken. Ook is het zo dat verzoeker in een zodanig afgelegen 

gebied woont dat geldtransfers zo goed als onmogelijk zijn. Het geld die ervoor moest zorgen dat 

verzoeker in zijn basisbehoefte werd voorzien werd aldus door handgift overhandigd. Het spreekt voor 

zich dat het zeer moeilijk is om bewijzen te verzamelen van financiële steun in Marokko door de 

gebruikelijke gang van zaken, m.n. handgift. Verzoeker heeft dan ook, in hoeverre dit mogelijk is, het 

bewijs van financiële steun vanwege de referentiepersoon geleverd via verklaringen van familieleden. In 

de arresten nr. 174800 van 19 september 2016 en nr. 165.555 van 12 april 2016 heeft uw Raad reeds 

geoordeeld getuigenverklaringen wel een bewijswaarde kunnen hebben in de verblijfsprocedure. 

Van een sterke afhankelijkheidsrelatie tussen verzoeker en de referentiepersoon is zeker sprake. Niet 

enkel in Marokko was dit het geval, ook hier in België wordt hij financieel bijgestaan. 

Verweerder heeft de plicht om rekening te houden met de financiële en sociale omstandigheden van 

verzoeker. 

De reële afhankelijkheid van verzoeker en de referentiepersoon is overigens ook bevestigd in een 

officieel attest van de bestuurshoofd van het dorp waar verzoeker woonde. Echter is verweerder van 

mening dat deze verklaring niet aanvaard kan worden als bewijs. Hierbij dient weliswaar benadrukt te 

worden dat het hier gaat om een officieel bewijs die weldegelijk als bewijs kan dienen. Logischerwijze 

heeft dit attest ook betrekking op de periode dat verzoeker in Marokko verbleef. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht lijkt voorhanden. 

Op de dag van vandaag is verzoeker nog steeds ten laste van de referentiepersoon. 

Tot op heden ontvangt verzoeker geen leefloon of steun van de OCMW. De referentiepersoon heeft 

voldoende bestaansmiddelen om ervoor te zorgen dat verzoeker niet ten laste moet vallen van de 

openbare overheden. 

Verweerder heeft de situatie van verzoeker onvoldoende bestudeerd. 

Verweerder heeft de plicht zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op 

een correcte feitenvinding. Dit is in casu niet gebeurd. De beslissing tot weigering van verblijf is niet 

gesteund op een zorgvuldig onderzoek naar alle aspecten van de zaak. De bestreden beslissing mist in 

die zin dan ook een deugdelijke materiële grondslag. 
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Uit wat voorafgaat kan verweerder aldus niet op grond van de door haar gegeven motieven tot de 

conclusie komen dat niet voldaan is aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

 

‘Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., administratief recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)’. 

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. 

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

(…)” 

 

3.2. De bestreden beslissing is gesteund op artikel 40bis, §2, eerste lid, 3°, 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) en bepaalt: 

 

“§ 1. Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of  Europese verordeningen waarop 

de familieleden van de burger van de Unie zouden kunnen  aanspraak maken, zijn de hiernavolgende 

bepalingen op hen van toepassing.   

§ 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, (…)” 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de overheid om 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). Dit houdt ook in dat zij zich moet steunen op alle gegevens en dienstige 

stukken. 

 

De overheid moet zich afdoende informeren over alle relevante elementen. 

 

De zorgvuldigheidsplicht geldt ook voor de rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig 

bestuursrecht, de burger. In het kader van de verblijfsaanvraag rust de bewijslast bij de aanvrager die   

zorgvuldig moet zijn bij het indienen van de aanvraag en alle relevante stukken en elementen moet 

aanbrengen zodat de gemachtigde kan beoordelen of hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De 

verplichting die in dit geval rust op de verzoekende partij, kadert bijgevolg in de wederkerige 

zorgvuldigheidsverplichting (RvS 28 april 2008, nr. 182.450).  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) mag zich bij het beoordelen van de 

redelijkheid, van de materiële motiveringsplicht en van het evenredigheidsbeginsel niet in de plaats 

stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt slechts over een marginale toetsingsbevoegdheid.  

 

Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate 

buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid die beslissing zou 

nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). Het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het 

onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). 

 

In het kader van het onderzoek naar de materiële motiveringsplicht is de Raad enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid beoordeelt op grond van de juiste feitelijke gegevens, of de beoordeling correct is 

en of het besluit niet kennelijk onredelijk is (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

3.3. De Raad treedt de verwerende partij bij in haar nota met opmerkingen, waar zij stelt: 
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“(…) 

Wanneer een partij een middel opwerpt, volstaat het niet dat zij enkel aangeeft welke regels 

overschreden zouden zijn, doch tevens dient zij op te merken op welke wijze er van een schending 

sprake zou zijn.1  

Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden. 

(…)” 

 

De verzoekende partij voert tevens de schending aan van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Er wordt vastgesteld dat het middel onvoldoende verduidelijkt op welke wijze deze bepaling geschonden 

is. 

 

Bovendien geldt het bepaalde in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet voor 

“verwijderingsbeslissingen”. De bestreden beslissing is genomen zonder een bevel om het grondgebied 

te verlaten en is dus geen verwijderingsbeslissing. 

 

Dit onderdeel is onontvankelijk. 

 

3.4. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag is afgewezen omdat de 

verzoekende partij niet aantoont dat zij ten laste was van de referentiepersoon in het verleden in het 

herkomstland en dat zij haar onvermogen niet afdoende bewijst. Verzoekende partij stelt dat beide 

motieven, waarop de bestreden beslissing steunt, zouden weerlegd kunnen worden, nl. het niet ten laste 

zijn van de Belgische schoondochter en het niet aantonen van het onvermogen in het land van 

herkomst. Verzoekende partij verduidelijkt het begrip ‘ten laste zijn’ op theoretische wijze en gebruikt 

hiertoe de rechtspraak van het Hof van Justitie (hierna: het HvJ). 

 

Het wordt niet betwist dat in toepassing van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet de verzoekende 

partij haar onvermogen en haar afhankelijkheid moet aantonen, het ten laste zijn van de 

referentiepersoon, ook toen de verzoekende partij nog in haar herkomstland verbleef. Deze wettelijke 

voorwaarden zijn cumulatief. 

 

De Raad wijst erop dat, bij gebreke aan wettelijke bewijsregeling inzake het bewijs van “ten laste zijn”, 

het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden vrij is. Deze vrije feitenvinding en appreciatie 

impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair oordeelt of de verzoekende partij het 

bewijs van de voorwaarden levert. Aldus kan de bevoegde overheid, in het raam van deze ruime 

appreciatiebevoegdheid, rechtmatig het voldaan zijn aan de wettelijke voorwaarden afleiden uit de 

daartoe relevante stukken en verklaringen die zij zelf bepaalt en waarvan zij de overlegging vereist. Op 

de uitoefening van deze discretionaire bevoegdheid houdt de Raad een wettigheidstoezicht.  

 

Voorts kan verwezen worden naar expliciete rechtspraak van de Raad van State aangaande het begrip 

“ten laste” (RvS 1 maart 2006, nr. 155.649) en anderzijds, naar analogie naar de interpretatie van het 

begrip door de Grote Kamer van het HvJ in het arrest Yunying Jia, dat eveneens door de verzoekende 

partij wordt aangehaald in het verzoekschrift, alwaar uitdrukkelijk werd gesteld dat onder “te hunnen 

laste komen” 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 noodzaak van 

financiële ondersteuning kan worden aangetoond met ieder passend middel. Het is mogelijk dat het 

enkele feit dat de gemeenschapsonderdaan of zijn echtgenoot zich ertoe verbindt de zorg voor het 

familielid op zich te nemen, niet wordt aanvaard als bewijs van het bestaan van een situatie van reële 

afhankelijkheid van dit familielid (HvJ C-1/05, Yunying Jia t. Migrationsverket, 2007, 43).  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij de volgende documenten voorlegde om het 

ten laste zijn van haar Nederlandse grootvader aan te tonen: 

 

- verklaringen van familieleden;   
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- het bewijs van onvermogen in het land van herkomst: een “attestation administrative” voor N° 326/CF/2 

d.d. 06.06.2018; 

 

- een “certificat administrative (charge de familie)” N° 04 d.d. 08.08.2018; 

  

- bewijs inkomsten van de referentiepersoon uit pensioen, uitbetaald door de pensioendienst in 

Nederland; 

 

- een attest van het OCMW van Hasselt op naam van de referentiepersoon van 10 augustus 2018 en 

een attest van het sociaal huis van Houthalen-Helchteren van 6 augustus 2018 op naam van de 

verzoekende partij dat zij geen financiële tegemoetkoming ontvangen.  

 

De verzoekende partij betwist niet dat alle voorgelegde stukken werden besproken door de verwerende 

partij in de bestreden beslissing. 

 

De bestreden beslissing stelt het volgende over deze stukken: 

 

“Als bewijs van stortingen uit het verleden worden verklaringen van familieleden voorgelegd. Deze  

verklaringen zijn immers enkel verklaring op eer van derden, de feitelijkheid en waarachtigheid van de  

verklaringen kan niet worden getoetst zonder objectieve bewijsstukken die de verklaring zouden kunnen  

ondersteunen (nl. het bewijs van het overmaken van bepaalde bedragen van de referentiepersoon aan  

betrokkene). Het gesolliciteerd karakter van een verklaring op eer kan niet worden uitgesloten.   

Wat betreft het bewijs van onvermogen in het land van herkomst legt betrokkene een "attestation  

administrative" voor N° 326/CF/2 dd. 06.06.2018. Hieruit zou moeten blijken dat betrokkene geen  

onroerend goed of inkomen zou bezitten in Douar Zaouit Ifrguane. Er wordt niets verklaard over  

inkomens of eigendommen die betrokkene zou verworven hebben of zou bezitten elders in het land.  

Voorts is het bovendien logisch dat er op datum van het attest geen sprake zou zijn van enige  

tewerkstelling van betrokkene gelet hij reeds van voor de afgifte van hét attest in België verblijft. Er dient  

bovendien opgemerkt te worden dat het attest tevens vermeldt dat betrokkene arbeider is van beroep,  

hetgeen bijgevolg impliceert dat er wel degelijk sprake moet zijn geweest van een tewerkstelling in het  

land van herkomst. De inhoud van het voorgelegde document wordt bijgevolg als tegenstrijdig gezien.  - 

Een "certificat administrative (charge de familie) N" 04 dd. 08.08.2018. waaruit moet blijken dat  

referentiepersoon betrokkene ten laste heeft. Er dient in deze opgemerkt te worden dat  

referentiepersoon reeds lange tijd niet meer in Marokko verbleef en dat ook betrokkene reeds  

aangekomen was in België op datum van de attesten. De Marokkaanse autoriteiten konden dus  

geenszins onderzocht hebben hoe de situatie in België heden is. Bovendien zegt dit attest niets over het  

ten laste zijn in het land van herkomst. Het attest kan bijgevolg niet als relevant beschouwd worden.  

Attest OCMW Hasselt op naam van de referentiepersoon dd 10.08.2018 en attest sociaal huis  

Houthalen-Helchteren dd 06.08.2018 op naam van betrokkene dat zij geen financiële tegemoetkoming  

ontvangen.  Bewijs inkomsten van de referentiepersoon uit pensioen uitbetaald door de pensioendienst 

in Nederland.” 

 

De bestreden beslissing besluit: “Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt niet afdoende dat 

betrokkene geen eigenaar is van onroerend  goed noch dat hij geen inkomen dat betrokkene wist te 

verwerven in het land van herkomst of origine. 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 is van de referentiepersoon.”  

 

De bestreden beslissing merkt bovendien op dat de verzoekende partij niet samenwoont met de 

referentiepersoon in België. 

 

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier en zijn kennelijk redelijk. 

 

De verzoekende partij houdt voor dat zij geen vast beroep of vast inkomen had in Marokko. De 

bestreden beslissing stelt correct dat op het attest van 6 juni 2018 de verzoekende partij vermeld staat 

als arbeider en dat het attest zich enkel beperkt tot de regio Douar Zaouit Ifrguande, wat betekent dat 

het attest nietszeggend is over eventuele inkomsten en eigendommen in andere regio’s van Marokko. 

Bovendien merkt de bestreden beslissing op dat het attest is opgesteld op 6 juni 2018, toen de 

verzoekende partij reeds in België verbleef. Omdat het attest niet spreekt over de periode dat de 
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verzoekende partij geen inkomen of onroerend goed zou bezitten toen zij in het herkomstland verbleef, 

en gelet op de beperkte geografische gegevens waarop het slaat, is het redelijk aan te nemen dat dit 

attest op zich niet volstaat. De verzoekende partij toont met dit attest zijn onvermogen in het 

herkomstland niet aan. 

 

De verzoekende partij betwist dat zij niet voldoende heeft aangetoond dat zij in het herkomstland ten 

laste werd genomen door de referentiepersoon. 

 

Deze stelling volgt de Raad niet. Zoals opgemerkt in de bestreden beslissing werden enkel “verklaringen 

op eer” van familieleden van de verzoekende partij voorgelegd aangaande gedane betalingen bij 

handgift. De verzoekende partij beweert dat de referentiepersoon niet kan lezen of schrijven. Zij woonde 

in een afgelegen gebied waar geldtransfers onmogelijk zijn. Deze uitleg komt ongeloofwaardig over. 

Vooreerst blijkt uit de andere voorgelegde stukken dat de referentiepersoon wel degelijk met een 

bankrekening werkt, nu de inkomsten van het pensioen van de referentiepersoon worden gestort op een 

Belgisch IBAN-rekeningnummer, zoals onderaan op deze bewijzen van inkomsten van de 

referentiepersoon (van PME) staat vermeld dat de referentiepersoon reeds lange tijd niet meer in het 

herkomstland verbleef en dat op datum van de attesten de verzoekende partij in België verbleef. De 

bewering dat in de regio van verblijf van het herkomstland geen geldtransfers mogelijk zijn, wordt niet 

aannemelijk gemaakt met enig begin van bewijs. Wat het attest van 8 augustus 2018 van de 

Marokkaanse autoriteiten betreft, merkt de verwerende partij correct op dat de referentiepersoon reeds 

lange tijd niet meer in het herkomstland verbleef, de Marokkaanse autoriteiten niets kunnen zeggen over 

de Belgische situatie en het attest niet relevant is omdat het niet spreekt over een tenlasteneming in het 

herkomstland. De verzoekende partij weerlegt niet op concrete wijze het motief: “Een "certificat 

administrative (charge de familie) N" 04 dd. 08.08.2018. waaruit moet blijken dat  referentiepersoon 

betrokkene ten laste heeft. Er dient in deze opgemerkt te worden dat  referentiepersoon reeds lange tijd 

niet meer in Marokko verbleef en dat ook betrokkene reeds  aangekomen was in België op datum van 

de attesten. De Marokkaanse autoriteiten konden dus  geenszins onderzocht hebben hoe de situatie in 

België heden is. Bovendien zegt dit attest niets over het  ten laste zijn in het land van herkomst.”. De 

verzoekende partij bespreekt in het middel dit motief niet of minstens niet concreet.  

 

Rekening houdend met het geheel van de motieven kon de verwerende partij correct besluiten dat uit 

het geheel van de stukken onvoldoende werd aangetoond dat de verzoekende partij onvermogend was 

in het herkomstland en dat zij voorafgaand aan de aanvraag, in het herkomstland, ten laste was van de 

referentiepersoon. Hoewel soms verklaringen op eer een begin van bewijs kunnen zijn, moeten zij in dit 

geval ondersteund worden door bijkomende stukken, wat in dit geval niet voldoende en afdoende is 

gebeurd. 

 

De verzoekende partij maakt geenszins aannemelijk dat de verwerende partij onzorgvuldig was en dat 

de bestreden beslissing een niet correcte beoordeling bevat. De motieven zijn kennelijk redelijk en de 

verwerende partij heeft de verzoekende partij in de bijlage 19ter uitdrukkelijk uitgenodigd aan te tonen 

dat zij in het verleden en in het herkomstland ten laste was van de referentiepersoon. Dit volstaat om de 

bestreden beslissing te schragen en vast te stellen dat de verzoekende partij geenszins de schending 

van de zorgvuldigheidsplicht, van het evenredigheidsbeginsel en van artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet aantoont (zie ook punt 3.2.). 

 

De verzoekende partij verwijst in het middel en citeert uit het arrest Reyes van het HvJ, C-423/12, van 

16 januari 2014. Ook in dit arrest stelt het Hof 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 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. Het komt de verzoekende partij dus toe om het bestaan aan te tonen van een feitelijke 

situatie van materiële ondersteuning, dit is een situatie van reële afhankelijkheid in het land van 

herkomst tot op het moment van de aanvraag (HvJ 16 januari 2014, zaak C-423/12, Reyes). Uit hetgeen 

voorafgaat blijkt dat de verzoekende partij noch een financiële, noch een materiële ondersteuning van 

haar grootvader afdoende heeft aangetoond, voorafgaand aan haar komst naar België. 

 

3.5. Het enig middel is, zo ontvankelijk, ongegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig april tweeduizend negentien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN  

 


