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 nr. 222 042 van 28 mei 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. FADILI 

Belgiëlei 15b bus 10 

2018 ANTWERPEN 

  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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 28 januari 2019 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 3 december 2018 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). 

 

Gezien titel Ibis, 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 tot vaststelling van het rolrecht van 1 februari 2019 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat. A. FADILI en van advocaat E. 

WILLEMS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 18 juli 2016 dient de verzoekende partij, in functie van haar schoonzus met de Spaanse 

nationaliteit, een aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Unie en dit als “ander familielid” zoals bedoeld in artikel 47/1, 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). Inzake deze aanvraag neemt de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie op 17 januari 2017 een beslissing tot weigering van verblijf van 
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meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Bij arrest van 19 juni 2017 met 

nummer 188 569 verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) het tegen deze 

beslissingen ingestelde beroep. 

 

1.2. Op 21 oktober 2017 dient de verzoekende partij, in dezelfde hoedanigheid, een nieuwe aanvraag in 

tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. De gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie neemt op 17 april 2018 een beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verblijven. 

 

1.3. Op 7 juni 2018 dient de verzoekende partij, in dezelfde hoedanigheid, een nieuwe aanvraag in tot 

afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. De gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie neemt op 3 december 2018 een beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verblijven. Dit zijn de bestreden 

beslissing, die de verzoekende partij op 29 december 2018 ter kennis worden gebracht en waarvan de 

motieven luiden als volgt:  

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel58 of 69ter 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 07.06.2018 werd ingediend door:  

 

Naam: [E.Y.]  

Voornaam: [O.] 

Nationaliteit: Marokko  

Geboortedatum: [1983]  

Geboorteplaats: [...]  

Identificatienummer in het Rijksregister: […]  

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: […] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander 

familielid van een burger van de Unie.  

 

Betrokkene vroeg op 07.06.2018 voor de derde maal gezinshereniging aan met zijn schoonzus, zijnde 

[H.T.Z.], van Spaanse nationaliteit, met rijksregisternummer […].  

 

Betrokkene vroeg de gezinshereniging aan op basis van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12.1980: ‘de 

niet in artikel 40bis, §2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; …’  

 

Artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 stelt dat ‘de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, 

moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij 

zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn gezin. De documenten die aantonen dat het andere 

familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de burger van de Unie moet uitgaan van de 

bevoegde overheden van het land van oorsprong of van herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit 

ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de burger van de Unie bewezen worden met elk 

passen middel’.  

 

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

volgende documenten voorgelegd:  

 

- reispaspoort Marokko (JG5464701) op naam van betrokkene, afgeleverd op 22.05.2015 te Brussel  

- ‘attestation de residence’ n°537/SA dd. 05.05.2016  

- ‘attestation de residence’ n°538/SA dd. 05.05.2016  

- ‘attestation du revenu global imposé au titre de l’année 2015’ n°14478/2016 dd. 06.05.2016  

- ‘attestation du revenu global imposé au titre de l’année 2015’ n°26021/2016 dd. 09.09.2016 

 - ‘attestation de non bénéfice de l’Assurance maladie Obligatoire’ n°83/648/2017 dd. 18.10.2017  

- ‘registre du commerce – certificat negatif’ dd. 17.10.2017  

- ‘attestation de non profession’ n°1147/SA dd. 09.09.2016  
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- ‘attestation de residence’ n°1203/SA dd. 09.09.2016  

- ‘attestation de charge famille’ n°297/SA dd. 09.09.2016  

- ‘certificat administratif’ n°1233 dd. 19.09.2016  

- ‘attestation de célibat’ n°138/2016 dd. 12.05.2016  

- ‘extrait de la fiche anthropometrique’ op naam van betrokkene  

- bewijzen geldstortingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene tussen juli 2011 en augustus 

2014  

- bewijzen geldstortingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene vanaf oktober 2016 (dd. 

05.10.2016, 13.10.2016, 25.11.2016, 30.12.2016, 01.02.2017, 06.03.2017, 10.04.2017, 08.05.2017, 

06.06.2017, 05.07.2017, 25.08.2017 en 09.10.2017  

- bewijzen geldstortingen vanwege derden aan betrokkene vanaf november 2017  

- loonfiches op naam van de referentiepersoon voor de periode maart - september 2016  

- gezinssamenstelling op naam van de referentiepersoon dd. 27.09.2016; getuigschrift van woonst dd. 

27.09.2016  

- attesten dd. 16.08.2016 en 11.10.2016 waaruit blijkt dat zowel betrokkene als de referentiepersoon tot 

op datum van de attesten geen uitkeringen hebben genoten vanwege het OCMW Mechelen.  

 

Deze documenten werden reeds voorgelegd in het kader van de aanvragen gezinshereniging dd. 

18.07.2016 en 21.10.2017 en besproken en weerlegd in de bijlage 20 dd. 17.01.2017 en 17.04.2018. Er 

kan dienstig naar verwezen worden. Het gegeven dat de bestaansmiddelen van de referentiepersoon en 

haar echtgenoot en de stortingen aan betrokkene werden geactualiseerd en aangevuld doen hier geen 

afbreuk aan.  

 

In het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging werden volgende bijkomende documenten 

voorgelegd:  

- ‘attestation de non immatriculation’ n°83/863/2018 dd. 24.08.2018: echter, dit document heeft 

betrekking op de situatie in augustus 2018, en is dan ook niet relevant in het kader van de huidige 

aanvraag gezinshereniging.  

- ‘certificat administratif de charge de famille’ n°320SA dd. 30.08.2018 waarin de lokale Marokaanse 

authoriteiten stellen dat betrokkene in de periode 2011 – 2014 ten laste was van de referentiepersoon 

en haar echtgenoot: echter, er werd in de bijlage 20 dd. 17.01.2017 en 17.04.2018 reeds geoordeeld dat 

betrokkene niet heeft aangetoond dat hij in deze periode onvermogend was en dat hij afhankelijk was 

van de voorgelegde geldstortingen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Deze geldstortingen waren 

immers te beperkt en te onregelmatig.  

 

Uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt niet dat betrokkene reeds in het land van herkomst 

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

van de burger van de Unie, en dit in de periode voorafgaand aan de huidige aanvraag gezinshereniging. 

Betrokkene toont dus niet afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 47/1, 2° van de wet 

van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging.  

 

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

 

 Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis: artikel 7, 1, 2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken.  

 

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

de referentiepersoon zich in België gevestigd heeft, kan een bevel aan betrokkene niet in de weg staan. 

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

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

mogen worden genomen. De aangehaalde afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon wordt 

betwist. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat hij ook een leven kan 

opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van de referentiepersoon en ondanks 

het precaire verblijf in België. Nergens uit het dossier blijkt dat hij daar niet toe in staat zou zijn. Er is 

geen sprake van minderjarige kinderen in België, noch van enige medische problematiek op naam van 

betrokkene.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 
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wet van 29 juli 1991), van de artikelen 47/1, 47/3, § 2 en 74/13 van de Vreemdelingenwet, van de 

formele en de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheids-

beginsel.  

 

Zij verstrekt volgende uiteenzetting bij het middel:  

 

“[…] Wat de weigeringsbeslissing betreft: 

[…] 

De formele motiveringsplicht vereist dat de feitelijke en juridische motieven in de beslissing zelf dienen 

te worden weergegeven.  

De artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen (29 juli 1991) stellen dat de 

administratieve handeling uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden en dat in de motivering van de akte 

de feitelijke en de juridische overwegingen die aan de beslissing ten gronde liggen dienen te worden 

opgenomen. Verder dient de motivering afdoende te zijn.  

De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door de motieven 

die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf hetzij uit het 

administratief dossier.  

De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (d.w.z. de beslissing 

rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn.  

Dat verzoekende partij zich ervan bewust is dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij de 

beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet bevoegd is zijn beoordeling van de aanvraag in de 

plaats te stellen van die van de verwerende partij.  

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of verwerende 

partij als administratieve overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is 

gekomen (R.v.S. nr. 101.624, 7 december 2001).  

[…] 

Verzoeker heeft bij zijn aanvraag tot gezinshereniging dd. 07.06.2018 in functie van zijn schoonzus, 

bijkomende stukken neergelegd, dewelke bij zijn eerste en tweede aanvraag niet werden bijgebracht.  

De motivering van verwerende partij met betrekking tot deze bijkomende stukken is niet afdoende en 

motiveert dit als volgt:  

[…] 

Verwerende partij betwist niet dat verzoeker een authentieke Marokkaans attest heeft bijgebracht 

uitgaande van de Marokkaanse autoriteiten waarin zij vaststellen dat verzoeker voor de periode 2011-

2014 weldegelijk ten laste was van de referentiepersoon.  

Verwerende partij gaat echter kort door de bocht waar zij in haar weigeringsbeslissing slechts verwijst 

naar de beoordeling in bijlage 20 dd. 17.01.2017 en dd. 17.04.2018, teneinde de voormelde 

Marokkaanse authentieke akte van tafel te vegen, zonder enige inhoudelijke motivering te geven 

omtrent deze akte. Verzoeker heeft dit stuk bijkomend toegevoegd. Verwerende partij laat na toe te 

lichten waarom verzoeker aan de hand van de bijkomende authentieke akte niet aantoont ten laste te 

zijn van de referentiepersoon.  

Een loutere verwijzing naar de desbetreffende voorgaande bijlage is op zich onvoldoende om vast te 

stellen waarom verwerende partij geen rekening kan houden met deze nieuwe stukken!!  

Verwerende partij is in gebreke gebleven te motiveren waarom het bijkomend stuk 'Certificat 

administratif de charge de famille' niet aantoont dat verzoeker in het verleden ten laste is geweest van 

zijn Spaanse schoonzus.  

Verder stelt verwerende partij het volgende:  

"Uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt niet dat betrokkene reeds in het land van herkomst 

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

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

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

47/1, 2* van de wet van 15.12.1980 om recht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging."  

Verwerende partij laat na toe te lichten waarop hij zich baseert om, enerzijds voor te houden dat uit het 

geheel van de beschikbare gegevens niet blijkt dat verzoeker reeds in het land van ten laste was of deel 

uitmaakte van het gezin van de Unieburger, en anderzijds te stellen dat verzoeker niet afdoende heeft 

aangetoond te voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 47/l, 2° Vw. Verzoeker heeft voldaan aan 

alle voorwaarden die de Vreemdelingenwet in zijn situatie heeft opgelegd.  

Wanneer verwerende partij beweert dat verzoeker niet afdoende zou hebben aangetoond te hebben 

voldaan aan de voorwaarden, heeft zij nagelaten dit te motiveren. Uit deze motieven van verwerende 

partij kan verzoeker op absoluut niet begrijpen om welke reden hij niet zou hebben voldaan aan de 

voorwaarden. Uit de voorgelegde stukken blijkt duidelijk dat referentiepersoon op regelmatig geld stortte 
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naar haar schoonbroer, zijnde verzoeker, om in zijn basisbehoefte te voorzien. Verwerende partij betwist 

niet dat verzoeker sedert 2011 t.e.m. 2014 geld gestort kreeg van de referentiepersoon om zichzelf te 

kunnen onderhouden in het land van herkomst. Niettegenstaande deze stortingen op zich reeds het "ten 

laste zijn" bewijzen, heeft verzoeker een attest van de Marokkaanse overheid bijgebracht, m.n. Certificat 

administratif de charge de Famille, waaruit eveneens ontegensprekelijk blijkt dat verzoeker door de 

referentiepersoon ten laste werd genomen in het land van herkomst.  

Dat verzoeker uit deze weigeringsbeslissing op geen enkele manier kan afleiden waarom zijn aanvraag 

tot gezinshereniging niet werd goedgekeurd.  

Verzoeker stelt vast dat verwerende partij geen rekening heeft gehouden met een authentieke stuk 

uitgaande van de Marokkaanse autoriteiten, waaruit blijkt dat verzoeker ten laste was van 

referentiepersoon.  

Verzoeker stelt zich terecht de vraag welke stuk hij dient bij te brengen, wanneer zelfs authentieke 

attesten uitgaande van de bevoegde overheden niet voldoende blijken te zijn om het "ten laste zijn" te 

kunnen bewijzen.  

Verzoeker heeft de indruk dat verwerende partij, door dergelijke motiveringen te hanteren, zijn aanvraag 

niet grondig heeft willen onderzoeken waardoor de beslissing gebrekkig werd gemotiveerd.  

[…] 

Verwerende partij schendt de artikelen 47/1 en 47/3 §3 juncto 40 bis § 2 van de vreemdelingenwet. In 

dit verband heeft het Hof van Justitie in het reeds voornoemd arrest van Yuying Jia geoordeeld  

"dat een document van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong of van herkomst waaruit 

blijkt dat sprake is van een afhankelijkheidssituatie voor dit doel bijzonder geschikt lijken, maar het mag 

geen voorwaarde zijn voor de verlening van de verblijfsvergunning, terwijl het voorts mogelijk is 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 aïs bewijs van het bestaan van een situatie van reële 

afhankelijkheid van dit familielid (eigen markering, punt42)."  

Het Hof heeft tevens geoordeeld dat de hoedanigheid van ten laste komend familielid niet een recht op 

levensonderhoud veronderstelt, daar anders de familiehereniging zou afhangen van de nationale 

wettelijke regelingen, die van staat tot staat verschillen (arrest Lebon, reeds aangehaald, punt 21). 

Volgens het Hof is het niet van belang waarom op die steun een beroep wordt gedaan, en of de 

betrokkene in staat is om door betaalde arbeid zelf in zijn onderhoud te voorzien. Deze uitlegging vloeit 

logisch voort uit het beginsel dat de bepalingen waarin het vrije verkeer van werknemers - een van de 

grondslagen.  

Dat verzoeker aan alle vereiste voorwaarden voldoet van artikel 47/1 Vreemdelingenwet van 

15/12/1980. De door verzoeker bijgebrachte stukken voldoen aan de wettelijke vereiste van artikel 47/3 

§2 VW, met name attesten uitgaande van de bevoegde overheden van het land van herkomst.  

Uit de overgemaakte stukken blijkt ook dat de referentiepersoon meer dan voldoende inkomsten heeft 

om verzoeker ten laste te nemen, en niet ten laste te vallen van de Belgische staat.  

Deze ten laste neming bestond reeds in het land van herkomst. Verzoeker toont de 

afhankelijkheidsrelatie tussen verzoeker en de referentiepersoon aan a.d.h.v. een attest afgeleverd door 

de Marokkaanse overheid, dewelke de ten laste neming officieel heeft bevestigd (zie certificat de charge 

de famille dd. 30.08.2018).  

De enge beoordelingsruimte van de Lidstaten werd als volgt door het Europees Hof van Justitie in het 

arrest Jia van 9.1.2007 (C-l/05) verduidelijkt:  

"De lidstaten moeten hun bevoegdheden op dit vlak uitoefenen met inachtneming van zowel de door het 

EG- Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden als de nuttige werking van de bepalingen van 

richtlijnen die maatregelen bevatten die erop zijn gericht, onderling de belemmeringen van het vrije 

verkeer van personen af te schaffen, teneinde de uitoefening van het recht van verblijf van de burgers 

van de Europese Unie en hun gezinsleden op het grondgebied van elke lidstaat te vergemakkelijken 

(zie, mutatis mutandis, arrest van 25 mei 2000, Commissie/Italië, C-424/98, Jurispr. blz. 1-4001, punt 

35)".  

Dit betekent dat de Lidstaten zich soepel moeten opstellen met betrekking tot het bewijs van de 

afhankelijkheidsband en de beoordeling ervan.  

De vereiste van een bijkomend bewijs, dat in de praktijk niet makkelijk kan worden geleverd, kan het 

voor de bloedverwant uiterst moeilijk maken om in het gastland een verblijfsrecht te krijgen en is 

bijgevolg onverenigbaar met het Unierecht (EHJ, Reyes, 16.1.2014,423/12, §26). Het Hof verwijst in 

dezelfde paragraaf naar punt 60 van de besluiten van de advocaat-generaal in deze zaak: "60. Ik schaar 

mij derhalve volledig achter de door de advocaat van Reyes ter terechtzitting voor het Hof 

geformuleerde vraag welke verdere bewijzen verzoekster in het hoofdgeding had kunnen overleggen 

opdat haar verzoek zou worden ingewilligd, en herinner eraan, zoals richtlijn 2004/38 doet(40), dat de 

nationale autoriteiten ervoor moeten zorgen dat de grondrechten worden geëerbiedigd en dat de 
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waardigheid van de familieleden van de burgers van de Unie wordt beschermd wanneer zij hun 

verblijfsaanvragen onderzoeken".  

Wanneer de bijgebrachte stukken minstens in zijn geheel zouden zijn beoordeeld, zou ontegensprekelijk 

blijken dat verzoeker weldegelijk ten laste was, en thans nog steeds, van de referentiepersoon!  

Wat betreft het ten laste zijn mogen er inderdaad voorwaarden gesteld worden, doch deze mogen het 

nuttig effect van de bepaling niet wegnemen en ze moeten een legitiem doel nastreven. Het bewijs van 

het ten laste zijn mag met elk passend middel worden geleverd, en moet aan de hand van de feitelijke 

situatie beoordeeld worden.  

Wat betreft het gezinsleven dient men zich af te vragen of er "rechtens en feitelijk" elementen zijn 

waaruit blijkt dat er een nauwe persoonlijke band bestaat. De relatie tussen broers en zussen wordt 

expliciet vermeld.  

Het gezinsleven "in ruime zin" wordt beschermd, niet enkel de meest nauwverwante familieleden 

kunnen hierop een beroep doen.  

In casu lijkt het er echter sterk op dat de Dienst Vreemdelingenzaken er enkel op uit is om het verblijf 

van verzoeker in België te bemoeilijken.  

Nochtans deed verzoeker een aanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken omdat hij zich herkende in 

de situatie bedoeld krachtens artikel 47/1 Vreemdelingenwet.  

Hij bracht een lijvig stukkenbundel bij, dewelke tijdig werden voorgelegd op het Vreemdelingenloket te 

Deurne. Het bewijs van deel uit te maken van het gezin van zijn broer en zijn schoonzus werd geleverd, 

en hij toonde aan ten laste te zijn van zijn schoonzus en dat ook in de periode toen hij nog in Marokko 

woonde en zijn schoonzus reeds in België. Hij kreeg in plaats van de verwachte positieve beslissing en 

verblijfskaart een weigering van verblijf.  

De motivering van de beslissing tot weigering van verblijf getuigt van een ongeoorloofde uitbreiding van 

de bedoeling van de gezinsherenigingsrichtlijn - met name het vergemakkelijken van verblijf van 

familieleden van Unieburgers in de ruime zin van het woord.  

Verwerende partij meent dat er niet voldoende is aangetoond dat verzoeker deel uitmaakte van het 

gezin of ten laste was van de referentiepersoon in "het land van herkomst". Evenmin zou zijn 

aangetoond dat hij ten laste was in België. Deze motivering is totaal in tegenspraak met de eerder 

geciteerde toepasselijke artikels uit de Vreemdelingenwet: verzoeker heeft namelijk wel degelijk met de 

meest passende middelen de feitelijke situatie van 'ten laste zijn van de Unieburger' en 'deel uitmakend 

van het gezin' aangetoond.  

Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de gemachtigde van de Staatssecretaris de bewijskracht van 

de als bewijs voorgelegde stukken en akte miskent en aldus de artikelen 1319,1320 en 1322 van het 

Burgerlijk Wetboek schendt.  

Verzoekende partij merkt op dat de gemachtigde zich onder andere over de voorgelegde bewijzen van 

onvermogen van de verzoekende partij, hetgeen niet makkelijk geleverd kan worden, stelt dat reeds in 

de vorige beslissingen reeds werd geoordeeld dat verzoeker niet zou aantonen dat hij onvermogend 

was in die periode.  

In de bestreden beslissing gaat de verwerende partij niet in op alle concrete voorgelegde stukken van 

de verzoekende partij in hun geheel, in het bijzonder rekening houdende met de verwijzing naar de 

rechtspraak van het Hof van Justitie.  

[…] 

De zorgvuldigheidsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur legt de overheid de verplichting 

op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182, RvS 21 september 2009, nr. 196.247; RvS 2 februari 

2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954).  

Een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze beslissing dient te steunen op 

werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De 

zorgvuldigheid verplicht de overheid onder meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van 

de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk 

onderzocht worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 maart 2013, nr. 

222.953; RvS 29 januari 2013, nr. 222.290; RvS 28 juni 2012, nr. 220.053}.  

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad evenwel niet op als rechter in hoger 

beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Wel dient Uw Raad te onderzoeken enkel 

of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het 

dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn.  

Een snelle, louter routineuze en administratieve afwikkeling van zaken kan in het licht van het 

zorgvuldigheidsbeginsel problematisch zijn (Zie R.v.St., N.V. A&M Garwig en Co, nr. 89982 van 2 

oktober 2000 en nr. 101.544 van 6 december 2001]. Een beslissing mag niet automatisch, zonder een 

degelijk onderzoek, in een individueel geval, worden toegepast.  
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In het kader van de verblijfsaanvraag van verzoeker in functie van de referentiepersoon diende 

verwerende partij, zelfs indien de voorwaarden voor de gezinshereniging niet zouden zijn voldaan, een 

belangenafweging te maken van een aantal elementen die opgesomd staan in artikel 17 Richtlijn 

2003/86/EG resp. artikel 28 Richtlijn 2004/38/EG.  

Elementen die onderzocht dienen te worden zijn o.m. de duur van het verblijf van betrokkene op het 

Belgisch grondgebied, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele 

integratie in het gastland, en de mate waarin zij binding heeft met het gastland.  

Nergens uit de bestreden beslissing en administratief dossier blijkt dat verwerende partij een 

belangenafweging heeft gedaan. De tegenpartij heeft geen rekening gehouden met de gezins - en 

familiesituatie van verzoekende partij, het feit dat hij ondertussen jarenlang en ononderbroken in België 

heeft verbleven bij de referentiepersoon. Dat er rekening moet gehouden worden dat de uitvoering van 

het bevel voor gevolg zou hebben dat het feitelijk gezin gescheiden wordt. Dat om die reden alleen al de 

bestreden beslissing artikel 74/13 van de vreemdelingenwet schendt waarin expliciet wordt gesteld dat 

de verwerende partij bij het nemen van een beslissing rekening moet houden met het familieleven, dat 

enige motivering hierover mankeert en alleen al omwille van die reden de beslissing vernietigd dient te 

worden.  

In de bestreden beslissing is er een onevenwicht zonder redelijke grondslag tussen de voorgelegde 

bewijsstukken in het dossier en de beslissing die Dienst Vreemdelingenzaken op basis daarvan meende 

te nemen. Het redelijkheidsbeginsel is in de bestreden beslissing geschonden.  

[…] 

Bijgevolg heeft verwerende partij de bestreden beslissing genomen zonder rekening te houden met alle 

dienstige stukken die verzoeker heeft voorgelegd.  

Hij heeft hiermee dan ook het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht geschonden aangezien 

hij niet aangeeft waarom deze stukken niet afdoende zijn. 

[…] Wat het bevel betreft:  

[…] 

Ook hier heeft verwerende partij zijn motiveringsplicht en zorgvuldigheidsplicht manifest geschonden.  

Het bevel van verwerende partij om het grondgebied te verlaten is geenszins duidelijk gemotiveerd.  

Verzoeker verwijst hiervoor naar de volgende passage:  

[…] 

Dat een normale, voorzichtige en zorgvuldige overheidsinstantie zijn beslissing op een zorgvuldige en 

behoorlijke wijze dient te nemen. Zijn motieven moeten bijgevolg kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig 

zijn, wat in deze zaak echter niet het geval is.  

Verwerende partij beweert met standaardmotiveringen dat de afhankelijkheidsrelatie tussen verzoeker 

en de referentiepersoon niet werd aangetoond, quod non.  

Uit de bovenvermelde standaardmotivering blijkt eveneens dat verwerende partij geen kennis heeft 

genomen of geen rekening heeft willen houden met de bijkomende stukken voorgelegd door 

verzoekende partij, hetgeen een onzorgvuldig onderzoek impliceert.  

Uit het bevel om het grondgebied te verlaten blijkt geenszins dat verwerende partij enig onderzoek heeft 

verricht.  

Dat de handelswijze van verweerster dan ook niet meer ernstig te noemen is, daar zij hoogstwaar-

schijnlijk gebruik heeft gemaakt van "copy/paste"-technieken om haar bevel om het grondgebied te 

verlaten, te kunnen motiveren met standaardmotivering, waaruit geenszins blijkt dat er in casu enig 

onderzoek werd verricht naar de afhankelijkheidsrelatie. Hoe dan ook, dergelijke handelswijze getuigt 

van een onzorgvuldig bestuursoptreden door de overheid.  

Een beslissing mag niet automatisch, zonder een degelijk onderzoek, in een individueel geval, worden 

toegepast.  

Het is duidelijk dat verwerende partij in zijn bestreden beslissing enkel een negatieve beslissing heeft 

willen nemen en relevante elementen in het dossier, zoals de financiële - sociale - economische en 

gezinssituatie, heeft genegeerd.  

De aangebrachte motieven dragen de beslissing NIET en steunen geenszins op de werkelijke 

bestaande toestand en correcte concrete feiten.  

Bijgevolg is de motiveringsplicht, in combinatie met het zorgvuldigheidsbeginsel, manifest geschonden.” 

 

2.1.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 



  

 

RvV X - Pagina 8 van 18 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissingen duidelijk de determinerende motieven weergeven op 

basis waarvan deze zijn genomen. 

 

De verzoekende partij wordt een verblijfsrecht van meer dan drie maanden als “ander familielid” van een 

burger van de Unie geweigerd, met verwijzing naar de bepalingen van artikel 47/1, 2° en artikel 47/3, § 2 

van de Vreemdelingenwet. De verwerende partij somt allereerst verschillende stukken op, waarvan zij 

vaststelt dat de verzoekende partij deze reeds voorlegde in het kader van haar eerdere aanvragen tot 

gezinshereniging van 18 juli 2016 en 21 oktober 2017. Zij stelt dat deze documenten reeds werden 

besproken en weerlegd in de weigeringsbeslissingen van 17 januari 2017 en 17 april 2018. Zij verwijst 

naar de bespreking van deze stukken in deze eerdere weigeringsbeslissingen en stelt dat het gegeven 

dat de bestaansmiddelen van de referentiepersoon en diens echtgenoot en de stortingen aan de 

verzoekende partij werden geactualiseerd en aangevuld, geen afbreuk doet aan de eerdere 

beoordeling.  

 

De verwerende partij gaat vervolgens in op de twee bijkomende documenten zoals de verzoekende 

partij deze voorlegde in het kader van de thans voorliggende aanvraag. Wat de ‘attestation de non 

immatriculation’ van 24 augustus 2018 betreft, stelt de verwerende partij vast dat dit document 

betrekking heeft op de situatie in augustus 2018, en om deze reden niet relevant is in het kader van de 

huidige aanvraag. Wat het ‘certificat administratif de charge de famille’ van 30 augustus 2018 betreft, 

stelt de verwerende partij vast dat de lokale Marokkaanse autoriteiten hierin stellen dat de verzoekende 

partij in de periode 2011-2014 ten laste was van de referentiepersoon en diens echtgenoot. De 

verwerende partij merkt op dat in de eerdere weigeringsbeslissingen van 17 januari 2017 en 17 april 

2018 evenwel reeds werd geoordeeld dat de verzoekende partij niet heeft aangetoond dat zij in deze 

periode onvermogend was en dat zij afhankelijk was van de voorgelegde geldstoringen om in haar 

levensonderhoud te voorzien. De geldstortingen waren te beperkt en te onregelmatig.  

 

De verwerende partij stelt vast dat uit het geheel van de beschikbare gegevens niet blijkt dat de 

verzoekende partij reeds in het land van herkomst ten laste was van de referentiepersoon of aldaar 

reeds deel uitmaakte van diens gezin, en dit in de periode voorafgaand aan de huidige aanvraag. 

Volgens de verwerende partij voldoet de verzoekende partij dan ook niet aan de voorwaarden van 

artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet.  

 

De verzoekende partij wordt daarnaast bevel gegeven om het grondgebied te verlaten op grond van 

artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet en omdat het legaal verblijf in België is verstreken. 

Hierbij wordt nog gemotiveerd dat de referentiepersoon niet behoort dat het kerngezin van de 

verzoekende partij, waardoor niet blijkt dat deze familieband zich kan verzetten tegen de afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten. De verwerende partij stelt de ingeroepen afhankelijkheidsrelatie 

te betwisten. Zij stelt dat de verzoekende partij een volwassen persoon is van wie mag worden verwacht 

dat hij een leven kan opbouwen in Marokko, zonder de nabijheid van de referentiepersoon en ondanks 

het precaire verblijf in België. De verwerende partij stelt verder nog dat er geen sprake is van 

minderjarige kinderen in België, noch van enig medisch probleem.  

 

In casu kan niet worden gesteld dat de voorziene motiveringen onduidelijk, stereotiep of 

gestandaardiseerd zouden zijn. Alle door de verzoekende partij aangebrachte stukken worden één na 

één, op een overzichtelijke en individuele wijze, behandeld. Waar de verzoekende partij stelt dat het 

bevel om het grondgebied te verlaten enkel een standaardmotivering bevat, stelt de Raad ook vast dat 

uit een simpele lezing blijkt dat er wordt ingegaan op het ingeroepen gezins- of familieleven van de 

verzoekende partij en dat er werd nagegaan of de verzoekende partij minderjarige kinderen of 

gezondheidsproblemen heeft. De verzoekende partij kan bezwaarlijk voorhouden dat de motivering niet 

werd geïndividualiseerd. Ten overvloede dient bovendien te worden geduid dat zelfs indien een 

beslissing is gemotiveerd met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een 

stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit loutere feit op zich alleen nog niet betekent 

dat de bestreden beslissingen niet naar behoren zijn gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; 

RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 
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De voorziene motiveringen zijn pertinent en draagkrachtig en stellen de verzoekende partij in staat om 

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissingen zijn 

gegrond, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103). De Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen ook niet zozeer aangeeft niet te weten 

waarom de voorgelegde stukken niet worden aanvaard, maar wel dat zij niet akkoord gaat met de 

gedane beoordeling. Dit betreft evenwel de materiële, en niet de formele, motiveringsplicht. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

2.1.3. De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in 

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

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

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk 

tot haar besluit is gekomen. 

 

Het redelijkheidsbeginsel – waarvan eveneens de schending wordt aangevoerd – staat de rechter 

verder niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt. 

 

Het eveneens geschonden geachte zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting 

op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feiten-

vinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het 

nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken. 

 

2.1.4. Het middel wordt allereerst onderzocht voor zover het is gericht tegen de beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden. 

 

Artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet – bepaling waarop de verzoekende partij haar aanvraag 

steunde – luidt als volgt: 

 

“Als andere familieleden van een burger van de Unie worden beschouwd : 

[…] 

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 47/3, § 2 van de Vreemdelingenwet stelt in dit verband nog als volgt: 

 

“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 Raad merkt op dat artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet een omzetting is van artikel 3, tweede lid 

van 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 (hierna: de richtlijn 2004/38/EG). Deze laatste bepaling luidt als volgt: 

 

“Onverminderd een persoonlijk recht van vrij verkeer of verblijf van de betrokkenen vergemakkelijkt het 

gastland overeenkomstig zijn nationaal recht, binnenkomst en verblijf van de volgende personen: 

a) andere, niet onder de definitie van artikel 2, punt 2, vallende familieleden, ongeacht hun nationaliteit, 

die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht 

in eerste instantie geniet, of die vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging 

door de burger van de Unie strikt behoeven; 

b) de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft. 
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Het gastland onderzoekt de persoonlijke situatie nauwkeurig en motiveert een eventuele weigering van 

toegang of verblijf.” 

 

De doelstelling van artikel 3, tweede lid van de richtlijn 2004/38/EG bestaat erin om het vrij verkeer van 

de burgers van de Unie te vergemakkelijken en de eenheid van het gezin te bevorderen (cf. conclusie 

van advocaat-generaal Y. Bot van 27 maart 2012 in de zaak C-83/11 voor het Hof van Justitie van de 

Europese Unie, randnummers 36 en 37). De eventuele weigering om een verblijf toe te staan aan een 

familielid van een burger van de Unie of aan een persoon die ten laste is van deze burger van de Unie 

zou, zelfs indien deze persoon geen nauwe verwant is, er immers toe kunnen leiden dat de burger van 

de Unie wordt ontmoedigd om vrij naar een lidstaat van de Europese Unie te reizen. De vereiste dat een 

derdelander in het land van herkomst ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de burger van de 

Unie die gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer dient derhalve in het licht van deze doelstelling te 

worden geïnterpreteerd. 

 

Het Hof van Justitie stelde in zijn arrest Rahman van 5 september 2012 (C-83/11) verder als volgt: 

 

“32 Wat het tijdstip betreft waarop de aanvrager zich in een situatie van afhankelijkheid moet bevinden 

om als „ten laste” in de zin van artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/38 te worden beschouwd, zij erop 

gewezen dat deze bepaling tot doel heeft, zoals uit punt 6 van de considerans van de richtlijn volgt, „de 

eenheid van het gezin in een verruimde betekenis te handhaven” door de binnenkomst en het verblijf te 

vergemakkelijken van personen die niet onder de in artikel 2, punt 2, van richtlijn 2004/38 gegeven 

definitie van familielid van een burger van de Unie vallen, maar niettemin nauwe en duurzame 

familiebanden met een burger van de Unie hebben wegens bijzondere feitelijke omstandigheden, zoals 

financiële afhankelijkheid, het behoren tot het huishouden of ernstige gezondheidsredenen. 

33 Dergelijke banden kunnen ook bestaan zonder dat het familielid van de burger van de Unie in 

dezelfde staat als die burger heeft verbleven of ten laste van laatstgenoemde is geweest kort voordat of 

op het ogenblik dat deze zich in het gastland vestigde. De situatie van afhankelijkheid moet daarentegen 

wel bestaan in het land van herkomst van het betrokken familielid op het ogenblik dat hij verzoekt om 

zich te voegen bij de burger van de Unie te wiens laste hij is.” 

 

Artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet bepaalt dat als “andere familieleden van een burger van de 

Unie” worden beschouwd “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”. De verwerende 

partij oordeelt in haar beslissing dat de verzoekende partij in gebreke blijft om, aan de hand van de door 

haar voorgelegde stavingstukken, het bewijs te leveren dat zij reeds van in het land van herkomst deel 

uitmaakt van het gezin van de referentiepersoon dan wel reeds van in het land van herkomst ten laste is 

van de referentiepersoon. De verzoekende partij geeft aan deze beoordeling te betwisten.  

 

De verzoekende partij betoogt allereerst dat zij wel degelijk heeft aangetoond dat zij van in haar 

herkomstland ten laste is van de Spaanse referentiepersoon. Zij gaat niet akkoord met de beoordeling 

die wordt gemaakt inzake het bijkomend voorgelegde ‘certificat administratif de charge de famille’ van 

30 augustus 2018. Zij wijst erop dat dit een authentiek attest is waarin de Marokkaanse autoriteiten 

verklaren dat zij in de periode 2011-2014 ten laste was van de referentiepersoon. Zij stelt dat, wat dit 

stuk betreft, niet zonder meer kon worden verwezen naar de eerdere weigeringsbeslissingen van 17 

januari 2017 en 17 april 2018. Zij benadrukt dat de voorliggende stukken aantonen dat de 

referentiepersoon regelmatig geld stortte naar haar, zodat zij in haar basisbehoeften kon voorzien. Zij 

wijst met name op de verschillende geldstortingen in de periode 2011-2014 en beklemtoont dat het 

nieuw bijgebrachte officiële attest van de Marokkaanse autoriteiten bevestigt dat zij in deze periode ten 

laste was van de referentiepersoon. Zij betoogt dat de voorliggende stukken minstens in hun geheel 

genomen wel degelijk het vereiste bewijs leveren. Zij is van mening dat de bewijskracht van de 

voorgelegde stukken wordt miskend, en dit in strijd met de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

 

De Raad merkt op dat de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek betrekking hebben 

op het bewijs van verbintenissen uit overeenkomst. Zij hebben geen uitstaans met de beoordeling van 

een administratieve beslissing door de Raad als annulatierechter, zodat de schending ervan te dezen 

niet dienstig kan worden opgeworpen (RvS 14 juni 2012; nr. 219.74). Daarenboven kan niet worden 

vastgesteld dat in casu de verwerende partij op zich aan een van de voorgelegde stukken een uitlegging 

heeft gegeven die niet verenigbaar is met de bewoordingen of de inhoud ervan. De Raad merkt op dat 

beide partijen eenzelfde lezing maken van het voorgelegde ‘certificat administratif de charge de famille’ 

van 30 augustus 2018, met name dat de lokale Marokkaanse autoriteiten hierin verklaren dat de 
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verzoekende partij in de periode 2011-2014 ten laste was van de referentiepersoon en diens 

echtgenoot. Er blijkt dus niet dat de inhoud van het betreffende attest op zich werd genegeerd of 

incorrect wordt weergegeven in de bestreden weigeringsbeslissing. De verwerende partij betwist ook 

geenszins dat het een stuk is dat uitgaat van een buitenlandse (lokale) overheid. Wel stelt de 

verwerende partij zich de vraag of dit stuk de beoordeling in de eerdere weigeringsbeslissingen kan 

wijzigen. Zij oordeelt dat dit niet het geval is. 

 

De verwerende partij betwist zo ook niet dat er in de periode 2011-2014 meerdere geldstortingen waren 

van de referentiepersoon aan de verzoekende partij, maar zij verwijst naar haar eerdere beoordeling dat 

deze stortingen te onregelmatig en te beperkt waren. 

 

Het is niet betwist dat de bewijzen van geldstortingen vanwege de referentiepersoon aan de 

verzoekende partij tussen juli 2011 en augustus 2014 door deze laatste reeds ter beoordeling aan het 

bestuur werden voorgelegd in het kader van haar eerdere aanvragen tot gezinshereniging.  

 

De verwerende partij verwijst in de bestreden weigeringsbeslissing naar de bespreking van de reeds 

voorgelegde stukken in de beslissingen tot weigering van een verblijf van meer dan drie maanden van 

17 januari 2017 en 17 april 2018. 

 

In de weigeringsbeslissing van 17 januari 2017 werd omtrent de bewijzen van stortingen in de periode 

2011-2014 reeds het volgende gesteld:  

 

“- onregelmatige geldstortingen (Western Union) vanwege de referentiepersoon aan betrokkene voor de 

periode juli 2011 – augustus 2014: niet alleen zijn deze geldstortingen eerder onregelmatig (diverse 

onderbrekingen), ook stoppen ze in augustus 2014. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor de periode 

nadien, en dit tot de aankomst van betrokkene in België. Er werd dan ook niet afdoende aangetoond dat 

betrokkene financieel ten laste was van de referentiepersoon.  

[…] 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

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

referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond 

onvermogend te zijn, er onvoldoende werd aangetoond dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds 

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

afdoende werd aangetoond dat de referentiepersoon beschikt over voldoende bestaansmiddelen om 

betrokkene ten laste te nemen.” 

 

Waar de verwerende partij in de thans voorliggende weigeringsbeslissing verwijst naar de eerdere 

vaststelling dat de geldstortingen “te onregelmatig” en “te beperkt” waren, moet dus worden aange-

nomen dat zij niet enkel verwijst naar de diverse onderbrekingen van de geldstortingen in de periode 

2011-2014, maar ook naar de eerdere beoordeling dat deze bewijzen in geen geval kunnen volstaan 

voor het bewijs van het ten laste zijn waar deze geen duidelijkheid brengen in de situatie na augustus 

2014 en tot de komst naar België. 

 

In het arrest van de Raad van 19 juni 2017 met nummer 188 569 waarbij het beroep tegen de 

voormelde beslissing van 17 januari 2017 werd verworpen, werd hieromtrent ook reeds geoordeeld als 

volgt: 

 

“Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij meent dat de verzoekende partij niet 

aantoonde recente bewijzen van een tenlasteneming door haar schoonzus of haar broer aantoonde. Dit 

motief is correct en vindt steun in het administratief dossier. Zoals de bestreden beslissing stelt en de 

verwerende partij opmerkt in haar nota, heeft de verzoekende partij weliswaar geldstortingen voorgelegd 

door haar familie maar stoppen deze na augustus 2014 en zijn er geen geldstortingen voorgelegd voor 

de periode september 2014 tot juni 2016. Gegevens die betrekking hebben op de periode juli 2016 en 

nadien zijn niet dienstig omdat op 18 juli 2016 de verzoekende partij al samenwoonde met de 

referentiepersoon in België. De geldoverschrijvingen van oktober 2016 zijn derhalve niet afdoend. 

[…] 

Al deze concrete elementen worden door de verzoekende partij niet weerlegd. De verzoekende partij 

houdt dienaangaande er een theoretisch betoog op na maar de Raad dient op te merken dat het niet 

omwille van de hoeveelheid van voorgelegde attesten is dat hierdoor een tenlasteneming wordt 

bewezen, in casu bij gebreke aan recente gegevens voor de komst naar België, het subjectief karakter 
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van een attest hetzij door attesten voor te leggen die zich uitspreken over een periode toen de 

verzoekende partij haar familie reeds vervoegd had. 

De Raad stelt vast dat op basis van de stukken van het administratief dossier de verwerende partij 

terecht kon vaststellen dat niet op afdoende wijze is bewezen dat de verzoekende partij onvermogend 

was voor haar komst naar België en dat niet afdoend werd bewezen dat in de recente periode voor de 

komst naar België zij door haar broer of schoonzus ten laste werd genomen.” 

 

Een van de determinerende redenen waarom de verzoekende partij de gezinsherenging met haar 

Nederlandse schoonzus in het verleden werd geweigerd, betrof dus de vaststelling dat geen 

(voldoende) bewijs voorlag van tenlasteneming door de referentiepersoon in de recente periode voor de 

komst naar België die midden 2016 werd gesitueerd. 

 

De verwerende partij kon in de thans voorliggende weigeringsbeslissing in redelijkheid oordelen dat het 

nieuw voorgelegde ‘certificat administratif de charge de famille’ van 30 augustus 2018 van de lokale 

Marokkaanse autoriteiten niet van aard is om de eerdere beoordeling alsnog in gunstige zin om te 

buigen en alsnog het vereiste bewijs van het ten laste zijn te leveren. De Marokkaanse autoriteiten 

verklaren in dit attest dat de verzoekende partij in de periode 2011-2014 ten laste was van de 

referentiepersoon en haar echtgenoot, zodat dit attest andermaal geen opheldering brengt over de 

situatie in de recente periode voor de komst naar België die zich situeert midden 2016. De verzoekende 

partij toont alvast niet aan dat zij eerder naar België is gekomen. Dit attest is niet van aard het bewijs te 

kunnen leveren van een tenlasteneming in de recente periode voor de komst naar België, dit is minstens 

gedurende het jaar 2015 en de eerste helft van het jaar 2016, totdat de verzoekende partij ging inwonen 

bij de referentiepersoon in België. Op geen enkele wijze verduidelijkt(e) de verzoekende partij haar 

situatie in de periode van minstens anderhalf jaar voorafgaand aan haar komst naar België.  

 

In dit kader verwijst de Raad opnieuw naar volgende passage in het arrest Rahman van het Hof van 

Justitie (HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman):  

 

“De situatie van afhankelijkheid moet daarentegen wel bestaan in het land van herkomst van het 

betrokken familielid op het ogenblik dat hij verzoekt om zich te voegen bij de burger van de Unie te 

wiens laste hij is.” 

 

Wat de interpretatie van het begrip “ten laste” betreft, kan ook naar analogie worden verwezen naar de 

interpretatie die aan dit begrip werd gegeven door het Hof van Justitie in het arrest Jia (§ 43) (RvS 3 juni 

2014, nr. 10.539). Deze invulling van het begrip “ten laste” werd specifiek voor descendenten van 21 

jaar en ouder bevestigd in het arrest Reyes van het Hof van Justitie (zaak C- 423/12, Flora May Reyes t. 

Zweden, 16 januari 2014), waarin overigens wordt verwezen naar het arrest Jia: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reeds aangehaald, punt 37).”  

 

Uit de voormelde arresten Jia en Reyes blijkt derhalve dat de hoedanigheid van het “ten laste” komend 

familielid voortvloeit uit een feitelijke situatie, die wordt gekenmerkt door de omstandigheid dat het 

familielid materieel wordt gesteund door de Unieburger die gebruik heeft gemaakt van zijn verkeers-

vrijheid en dit omdat hij of zij niet in de eigen basisbehoeften kan voorzien (HvJ, C-1/05, 9 januari 2007, 

par. 36). Echter blijkt uit dit arrest – hetgeen werd bevestigd in het arrest Reyes voor wat betreft 

descendenten van een burger  van de Unie – dat het familielid in een dergelijk geval wel degelijk moet 

bewijzen dat die afhankelijkheid reeds bestaat van in het land van herkomst tot op het moment van de 

aanvraag. 
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Nu niet blijkt dat de verzoekende partij stukken voorlegde die alsnog kunnen aantonen dat zij in 2015 en 

in de eerste helft van 2016, ofwel in de recente periode voorafgaand aan de komst naar België, was 

aangewezen op de ondersteuning van de referentiepersoon om in haar levensbehoeften te voorzien, 

blijkt niet dat het enkele gegeven dat zij in de periode van 2011 tot en met 2014 mogelijk wel ten laste 

was van de referentiepersoon kan volstaan om het vereiste bewijs van het ten laste zijn te leveren. Het 

bestuur kan immers in redelijkheid oordelen dat het bewijs van het ten laste zijn inhoudt dat het bewijs 

wordt geleverd van het ten laste zijn in het land van herkomst in de recente periode voor de komst naar 

België. Deze periode heeft inderdaad een bijzondere relevantie in het onderzoek of de beoogde 

gezinshereniging in België is ingegeven door een daadwerkelijke afhankelijkheidsrelatie. 

 

Er blijkt niet dat de verzoekende partij een voldoende belang heeft bij haar kritiek dat zij in de periode 

2011-2014 wel degelijk ten laste zou zijn geweest, daar zulks in geen geval kan volstaan om de 

beoordeling in de bestreden weigeringsbeslissing onderuit te halen. De motivering dat het bewijs van 

het ten laste zijn in de recente periode voor de komst naar België ontbreekt, blijft in ieder geval overeind. 

Kritiek die is gericht tegen een overtollige redengeving in een beslissing kan niet leiden tot de 

nietigverklaring ervan.  

 

De verzoekende partij betoogt daarnaast dat zij wel degelijk ook het bewijs leverde van het deel 

uitmaken van het gezin van de referentiepersoon in het land van herkomst. Zij laat echter volledig na om 

haar betoog op dit punt te concretiseren en te verduidelijken waarom de beoordeling op dit punt door de 

verwerende partij niet kan standhouden. Het stellen, zonder meer, dat men niet akkoord gaat met de 

gedane beoordeling volstaat niet om de bestreden weigeringsbeslissing op dit punt onderuit te halen. 

 

Gelet op het voorgaande blijkt niet dat de verwerende partij heeft nagelaten een grondig onderzoek te 

voeren of er enkel op uit is om het verblijf van de verzoekende partij in België te bemoeilijken. Er blijkt 

niet dat zij is uitgegaan van een incorrecte of onzorgvuldige feitenvinding of op kennelijk onredelijke 

wijze tot haar beoordeling is gekomen. 

 

De verzoekende partij betoogt nog dat in het kader van haar verblijfsaanvraag, zelfs indien zij niet aan 

de voorwaarden voor een gezinshereniging voldeed, de verwerende partij een belangenafweging diende 

te maken in het licht van onder meer de duur van haar verblijf in België, haar gezondheidstoestand, haar 

gezins- en economische situatie, haar sociale en culturele integratie in België en de mate waarin zij 

bindingen heeft met België. Zij verwijst hiervoor naar artikel 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad 

van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (hierna: de richtlijn 2003/86/EG) en naar 

artikel 28 van de richtlijn 2004/38/EG. De Raad stelt evenwel vast dat de verzoekende partij zich niet 

dienstig kan beroepen op de voormelde bepalingen. In artikel 3, punt 3 van de richtlijn 2003/86/EG 

wordt duidelijk gesteld dat deze richtlijn niet van toepassing is op gezinsleden van een burger van de 

Unie. Wat artikel 28 van de richtlijn 2004/38/EG betreft, wijst de Raad erop dat deze bepaling handelt 

over het nemen van een besluit tot verwijdering van het grondgebied om redenen van openbare orde of 

openbare veiligheid. In casu wordt nergens in de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden dan wel in het bevel om het grondgebied te verlaten verwezen naar redenen van openbare 

orde. De verzoekende partij is ook niet ernstig waar zij voorhoudt dat in de bestreden beslissingen geen 

beoordeling in het licht van haar familiale situatie heeft plaatsgevonden. Haar familiale situatie maakte 

ook net het voorwerp uit van haar aanvraag. De Raad ziet ook niet in dat het gegeven dat de 

verzoekende partij sinds ongeveer 2,5 jaar in België verblijft, zonder evenwel op enig ogenblik te zijn 

toegelaten tot een verblijf van meer dan drie maanden, in casu dan zou kunnen wijzen op enige 

kennelijke onredelijkheid in de vaststelling dat een familiehereniging in België met de Spaanse 

schoonzus andermaal niet wordt toegestaan omdat opnieuw het bewijs ontbreekt van het ten laste zijn 

of deel uitmaken van het gezin van de referentiepersoon van in het herkomstland.  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet heeft verder enkel betrekking op verwijderingsmaatregelen, 

zodat deze bepaling enkel dienstig kan worden ingeroepen voor wat betreft het bevel om het grond-

gebied te verlaten. 

 

2.1.5. Vervolgens wordt het middel onderzocht voor zover het is gericht tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  
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“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.” 

  

In het bevel om het grondgebied te verlaten heeft de verwerende partij het volgende gemotiveerd:  

 

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

dat de referentiepersoon zich in België gevestigd heeft, kan een bevel aan betrokkene niet in de weg 

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

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

niet zou mogen worden genomen. De aangehaalde afhankelijkheidsrelatie tegenover de 

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

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

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

niet toe in staat zou zijn. Er is geen sprake van minderjarige kinderen in België, noch van enige 

medische problematiek op naam van betrokkene.” 

 

Een eenvoudige lezing van het bevel om het grondgebied te verlaten leert dus dat de verwerende partij 

rekening hield met de elementen zoals vervat in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, met name het 

gezins- of familieleven, het hoger belang van het kind of de gezondheidstoestand. De verzoekende partij 

is niet ernstig waar zij het tegendeel voorhoudt. 

 

De verzoekende partij betwist niet dat zij geen minderjarige kinderen heeft. Zij betwist evenmin dat zij 

geen gezondheidsproblemen heeft die zich kunnen verzetten tegen een verwijderingsmaatregel.  

 

Wat het ingeroepen gezins- of familieleven betreft, komt de motivering in het bevel om het grondgebied 

te verlaten erop neer dat volgens de verwerende partij de banden met de Spaanse schoonzus een 

verwijdering van het grondgebied niet in de weg staan, omdat er geen sprake is van een daadwerkelijke 

afhankelijkheidsrelatie en niet blijkt dat de betrokkenen behoren tot elkaars kerngezin. Het is evident dat 

hierbij ook wordt verwezen naar het eerdere onderzoek en de eerdere beoordeling hieromtrent in de 

voorafgaandelijk genomen beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Zoals reeds 

werd vastgesteld, blijkt niet dat bij het nemen van deze beslissing de nieuw voorgelegde stukken niet in 

rekening zijn gebracht of de verwerende partij hierbij op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze tot 

haar beoordeling is gekomen. In deze omstandigheden toont de verzoekende partij geen kennelijke 

onredelijkheid aan waar haar bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten. Een beschermens-

waardig gezins- of familieleven in België blijkt immers niet of onvoldoende.  

 

De verzoekende partij toont verder niet aan op welke (rechts)grond specifiek rekening diende te worden 

gehouden met haar financiële, sociale en economische situatie. Zij brengt in dit verband ook geen 

concrete elementen naar voor. 

 

2.1.6. De uiteenzetting van de verzoekende partij laat niet toe te besluiten dat de bestreden beslissingen 

zijn genomen op grond van onjuiste feitelijke gegevens, op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze 

of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris 

beschikt. Er blijkt niet dat enig concreet stuk of concreet gegeven ten onrechte buiten beschouwing is 

gebleven. 

 

Een schending van de artikelen 47/1, 47/3 en 74/13 van de Vreemdelingenwet of van de materiële 

motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt niet.  

 

2.1.7. Het eerste middel is, voor zover het ontvankelijk is, ongegrond.  

  

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 10 van de richtlijn 

2004/38/EG. 

 

Zij zet haar middel uiteen als volgt:  

 

“Verwerende partij heeft in casu geen beslissing genomen conform de regels vervat in artikel 10 van de 

Burgerschapsrichtlijn (Richtlijn 2004/38/EG].  

Het voormeld artikel 10 bepaalt het volgende:  
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"Het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de Unie die niet de nationaliteit van een 

lidstaat bezitten, wordt binnen zes maanden na de datum van indiening van een aanvraag terzake 

vastgesteld door de afgifte van een document, „verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Unie"  

Conform artikel 10 van de Burgerschapsrichtlijn dient verwerende partij binnen een termijn van zes 

maanden na datum van indiening van een aanvraag, terzake vastgesteld door afgifte van een 

document, een beslissing te nemen over de aanvraag tot gezinshereniging, ingediend door een 

derdelands familielid van een Unieburger. Het begrip 'afgifte' houdt volgens het Hof van Justitie 

noodzakelijkerwijs in dat een beslissing genomen én ter kennis gebracht wordt voor het verstrijken van 

de termijn. Dit geldt volgens het Hof van justitie ook wanneer een lidstaat een verblijfskaart wil weigeren. 

De termijn voor kennisgeving kan immers niet verschillen al naargelang de beslissing van de lidstaat 

positief of negatief is.  

Volgens recente rechtspraak van het Hof van Justitie dient, conform artikel 10 van de 

Burgerschapsrichtlijn, dé kennisgeving van de beslissing te geschieden binnen diezelfde termijn van zes 

maanden waarin de beslissing dient te worden genomen. Het 'Diallo'-arrest (HvJ 27 juni 2018, C-246/17, 

Diallo) bepaalt namelijk dat het voormeld artikel 10 moet worden uitgelegd dat de beslissing over de 

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van Unieburger binnen de in die bepaling gestelde 

termijn van zes maanden niet alleen moet worden genomen, maar ook ter kennis van de betrokkene 

moet worden gebracht!  

In casu heeft verzoeker op 6 juni 2018 een aanvraag tot gezinshereniging ingediend in functie van een 

Unieburger. Verwerende partij heeft net binnen de termijn van zes maanden de bestreden beslissing 

genomen, namelijk op 3 december 2018. De akte van kennisgeving werd opgesteld op 29.12.2018, 

waarbij de bestreden beslissing echter pas op 29.12.2018 werd aangeboden aan verzoeker.  

Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de kennisgeving geenszins is gebeurd binnen de gestelde 

termijn van zes maanden.  

De bestreden beslissing schendt niet alleen het artikel 10 van de Burgerschapsrichtlijn, doch is 

eveneens niet in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie.”  

 

2.2.2. Artikel 10, eerste lid van de richtlijn 2004/38/EG bepaalt: 

 

“Het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de Unie die niet de nationaliteit van een 

lidstaat bezitten, wordt binnen zes maanden na de datum van indiening van een aanvraag terzake 

vastgesteld door de afgifte van een document, „verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Unie” genoemd. Een verklaring dat de aanvraag om een verblijfskaart is ingediend, wordt onmiddellijk 

afgegeven.” 

 

Deze bepaling werd in de Belgische rechtsorde omgezet in artikel 42, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

“Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten laatste 

zes maanden volgend op de datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, erkend aan de 

burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning bepaald 

overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening gehouden 

met het geheel van de elementen van het dossier.” 

 

Dit wetsartikel maakt deel uit van “Titel II. Hoofdstuk I. Vreemdelingen, burgers van de Unie en hun 

familieleden en vreemdelingen, familieleden van een Belg”. 

 

Specifiek wat de ‘andere familieleden’ van een burger van de Unie zoals bedoeld in artikel 47/1 van de 

Vreemdelingenwet betreft, bepaalt artikel 47/2 van deze wet het volgende: 

 

“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.” 

 

Artikel 52, § 4, tweede lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen stelt vervolgens: 

 

“Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is 

genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, geeft de burgemeester of zijn 
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gemachtigde aan de vreemdeling een “verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie” 

overeenkomstig het model van bijlage 9 af.” 

 

Artikel 58 van voormeld koninklijk besluit, dat specifiek handelt over de zogenaamde “andere 

familieleden” van een burger van de Unie, voorziet als volgt: 

 

“Met uitzondering van artikel 45, zijn de bepalingen van hoofdstuk I die betrekking hebben op de 

familieleden van een burger van de Unie bedoeld in artikel 40bis van de wet, van toepassing op de 

andere familieleden bedoeld in artikel 47/1 van de wet. De Minister of zijn gemachtigde begunstigen 

echter hun binnenkomst en hun verblijf op het grondgebied van het Rijk, na een individueel en grondig 

onderzoek van hun aanvraag.” 

 

De Raad benadrukt dat lidstaten ertoe zijn gehouden hun nationale recht conform het Unierecht uit te 

leggen (zie HvJ 6 november 2003, C-101/01, Lindqvist, punt 87; HvJ 26 juni 2007, C-305/05, Ordre des 

barreaux francophones et germanophone e.a., punt 28). Volgens vaste rechtspraak van het Hof van 

Justitie dient de nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht dit zo veel mogelijk uit te 

leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken richtlijn teneinde het daarmee 

beoogde resultaat te bereiken en aldus te voldoen aan artikel 288, derde alinea van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: het VWEU). Deze verplichting tot richtlijn-

conforme uitlegging is namelijk inherent aan het systeem van het VWEU, aangezien het de nationale 

rechter in staat stelt binnen het kader van zijn bevoegdheden de volle werking van het recht van de Unie 

te verzekeren bij de beslechting van de bij hem aanhangige geschillen (zie onder meer HvJ 5 oktober 

2004, C-397/01 – C-403/01, Pfeiffer e.a., punt 114; HvJ 23 april 2009, C-378/07 – C-380/07, Angelidaki 

e.a., punten 197 en 198; en HvJ 19 januari 2010, C-555/07, Kücükdeveci, punt 48). De nationale rechter 

dient tevens, als gevolg van de in artikel 4, derde lid van het Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde samenwerkingsplicht en het loyaliteitsbeginsel, rekening te houden met de uniforme 

interpretatie die het Hof van Justitie reeds aan bepalingen van het Unierecht heeft gegeven. De 

rechtspraak van het Hof van Justitie vormt overigens, naast het primair en secundair Unierecht, 

eveneens een bron van Unierecht. De uitlegging die het Hof van Justitie krachtens de hem bij artikel 267 

van het VWEU verleende bevoegdheid geeft aan een regel van Unierecht, verklaart en preciseert, voor 

zover dat nodig is, de betekenis en strekking van dat voorschrift zoals het sedert het tijdstip van zijn 

inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en toegepast (HvJ 13 januari 2004, C-453/00, 

Kühne en Heitz, par. 21). Wanneer het voor de rechter onmogelijk is om de nationale bepalingen in 

overeenstemming met de eisen van het recht van de EU uit te leggen en toe te passen, moet de rechter, 

op eigen gezag, de nationale wetgeving die strijdig is met de bepalingen van het EU-recht buiten 

toepassing laten (zie onder meer HvJ 9 maart 1978, C-106/77, Simmenthal; HvJ 11 januari 2007, C-

208/05, ITC; HvJ 22 juni 2010, C-188/10, Melki; HvJ 5 oktober 2010, C-173/09, Elchinov; en HvJ 17 

november 2011, C-434/10). 

 

In casu dient te worden verwezen naar het arrest Diallo van het Hof van Justitie van 27 juni 2018 (C-

246/17), waarin het Hof oordeelde als volgt: 

 

“1) Artikel 10, lid 1, van richtlijn 2004/38/EG […], moet aldus worden uitgelegd dat het besluit over de 

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie binnen de in 

die bepaling gestelde termijn van zes maanden niet alleen moet worden genomen, maar ook ter kennis 

van de betrokkene moet worden gebracht. 

2) Richtlijn 2004/38 moet aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale regeling als in 

het hoofdgeding aan de orde, die de bevoegde nationale autoriteiten verplicht ambtshalve een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie aan de betrokkene af te geven 

wanneer de in artikel 10, lid 1, van richtlijn 2004/38 voorgeschreven termijn van zes maanden wordt 

overschreden, zonder dat eerst wordt vastgesteld dat die persoon daadwerkelijk voldoet aan de 

voorwaarden om in overeenstemming met het Unierecht in het gastland te verblijven.” 

 

Het Hof kwam tot deze laatste beoordeling op basis van de volgende overwegingen: 

 

“45 In dat verband moet erop worden gewezen dat richtlijn 2004/38 geen bepalingen bevat tot regeling 

van de gevolgen die verbonden zijn aan de overschrijding van de in artikel 10, lid 1, van richtlijn 2004/38 

gestelde termijn, zodat het in beginsel aan de lidstaten is om die kwestie in het kader van hun 

procedurele autonomie te regelen met inachtneming van het doeltreffendheids- en het gelijkwaardig-

heidsbeginsel (zie in die zin arrest van 17 maart 2016, Bensada Benallal, C-161/15, EU:C:2016:175, 

punt 24). 
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46 Daarbij verzet het Unierecht zich er weliswaar niet tegen dat de lidstaten regelingen tot stilzwijgende 

goedkeuring of toestemming invoeren, maar die mogen geen afbreuk doen aan de nuttige werking van 

het Unierecht. 

 

47 Dienaangaande blijkt uit artikel 10, lid 1, van richtlijn 2004/38 dat het verblijfsrecht van de 

familieleden van een burger van de Unie in de zin van artikel 2, punt 2, daarvan wordt „vastgesteld” door 

de afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. Met het oog daarop 

vermeldt datzelfde artikel 10 in lid 2 de documenten die derdelanders moeten overleggen om die kaart 

te verkrijgen en waaruit moet blijken dat zij een „familielid” in de zin van richtlijn 2004/38 zijn. 

 

48 Volgens vaste rechtspraak van het Hof schept de afgifte van een verblijfstitel als bedoeld in artikel 

10, lid 1, van richtlijn 2004/38 aan een derdelander geen rechten, maar gaat het om een handeling 

waarbij de lidstaat vaststelt wat de individuele situatie van een dergelijke derdelander is in het licht van 

het Unierecht (zie in die zin arresten van 21 juli 2011, Dias, C‑ 325/09, EU:C:2011:498, punt 48, en 12 

maart 2014, O. en B., C-456/12, EU:C:2014:135, punt 60). 

 

49 De declaratoire aard van de verblijfskaarten brengt mee dat deze kaarten niet meer doen dan een 

reeds bestaand recht van de betrokkene bevestigen (arresten van 25 juli 2008, Metock e.a., C‑ 127/08, 

EU:C:2008:449, punt 52, en 21 juli 2011, Dias, C‑ 325/09, EU:C:2011:498, punt 54). 

 

50 Daaruit volgt dat artikel 10, lid 1, van richtlijn 2004/38 eraan in de weg staat dat een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie wordt afgegeven aan een derdelander die niet voldoet aan de 

voorwaarden waarvan de richtlijn die afgifte afhankelijk stelt.  

 

51 Hoewel er niets op tegen is dat een nationale wettelijke regeling het stilzwijgen van het bevoegde 

bestuur gedurende een termijn van zes maanden na indiening van de aanvraag gelijkstelt met een 

weigeringsbesluit, blijkt reeds uit de bewoordingen van richtlijn 2004/38 dat deze zich ertegen verzet dat 

dat stilzwijgen wordt beschouwd als een goedkeuringsbesluit. 

 

52 In het hoofdgeding blijkt echter uit het bij het Hof ingediende dossier ten eerste dat verzoeker niet 

met succes kan stellen een „rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn” te zijn die „ten laste” is van de 

betrokken burger van de Unie in de zin van artikel 2, punt 2, onder d), van richtlijn 2004/38 en artikel 4, 

lid 2, onder a), van richtlijn 2003/86, zodat hij niet kan worden beschouwd als een „familielid” in de zin 

van die bepalingen (zie in die zin arrest van 8 november 2012, Iida, C‑ 40/11, EU:C:2012:691, punt 54). 

 

53 Volgens vaste rechtspraak van het Hof ontlenen niet alle derdelanders aan richtlijn 2004/38 rechten 

van binnenkomst en verblijf in een lidstaat, maar uitsluitend diegenen die in de zin van artikel 2, punt 2, 

van die richtlijn „[familieleden]” zijn van een burger van de Unie die van zijn recht van vrij verkeer heeft 

gebruikgemaakt door zich in een andere lidstaat te vestigen dan die waarvan hij de nationaliteit bezit 

(arrest van 8 november 2012, Iida, C‑ 40/11, EU:C:2012:691, punt 51). 

 

54 Ten tweede blijkt uit het bij het Hof ingediende dossier en uit de toelichtingen die de Belgische 

regering ter terechtzitting heeft verstrekt, dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale regeling 

een stelsel voor automatische afgifte van verblijfskaarten van een familielid van een burger van de Unie 

in het leven heeft geroepen, waarbij de bevoegde nationale autoriteit dergelijke kaarten ambtshalve aan 

de aanvragers moet afgeven wanneer de in artikel 10, lid 1, van richtlijn 2004/38 gestelde termijn van 

zes maanden wordt overschreden. 

 

55 Een dergelijk stelsel staat haaks op de doelstellingen van richtlijn 2004/38 voor zover het het 

mogelijk maakt dat een verblijfskaart wordt afgegeven aan iemand die niet voldoet aan de voorwaarden 

daarvoor.” 

 

Gelet op deze duidelijke rechtspraak van het Hof van Justitie, kan de Raad niet anders dan besluiten dat 

artikel 10 van de richtlijn 2004/38/EG niet correct werd omgezet in de Belgische wetgeving waar de 

nationale regeling stelt dat een verblijfskaart moet worden afgegeven aan het familielid van een 

Unieburger wanneer de termijn van zes maanden is overschreden zonder dat blijkt dat de persoon 

daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden om als familielid in het gastland te verblijven. Gelet op deze 

vaststelling dient de Raad de desbetreffende nationale regeling buiten beschouwing te laten en dient te 

worden geoordeeld in lijn met het gestelde in het voornoemde arrest van het Hof van Justitie. 
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Nu niet blijkt dat de verzoekende partij voldoet aan de voorwaarden voor een recht op verblijf van meer 

dan drie maanden als “ander familielid” van een Unieburger (zie bespreking eerste middel), kan zij zich 

niet dienstig beroepen op de overschrijding van de beslissingstermijn om alsnog het verblijfsrecht af te 

dwingen.  

 

In deze omstandigheden blijkt ook niet dat de verzoekende partij een voldoende belang heeft bij haar 

kritiek dat de bestreden beslissing haar niet binnen de gestelde termijn van zes maanden ter kennis is 

gebracht. Zij kan het verhoopte voordeel, met name de afgifte van de gevraagde verblijfskaart, in geen 

geval behalen op de enkele grond dat de beslissing haar niet binnen de gestelde termijn ter kennis is 

gebracht, zonder dat eerst is vastgesteld dat zij voldoet aan de gestelde verblijfsvoorwaarden.  

 

Het tweede middel kan niet worden aangenomen. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


