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 nr. 222 503 van 12 juni 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SADEK OMAR 

Louisalaan 523 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 23 februari 2019 

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

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 28 december 2018 tot 

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

 

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 houdende de vaststelling van het rolrecht van 27 februari 2019 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. CROONENBERGHS, die loco advocaat A. SADEK OMAR 

verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché N. ONRAET, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 26 juli 2016 dient de verzoekende partij een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter) in, als ander familielid ten laste of deel uitmakend 

van het gezin van haar Franse neef A. K. Op 19 januari 2017 wordt in antwoord hierop een beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) 

genomen. 
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1.2 Op 14 maart 2017 dient de verzoekende partij een nieuwe aanvraag voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter) in, opnieuw als ander familielid ten laste 

of deel uitmakend van het gezin van haar Franse neef A. K. Op 29 augustus 2017 wordt ook deze 

aanvraag door middel van een bijlage 20 geweigerd. 

 

1.3 Op 6 november 2017 dient de verzoekende partij een derde aanvraag voor een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter) in, ook ditmaal als ander familielid 

ten laste of deel uitmakend van het gezin van haar Franse neef A. K. Op 26 april 2018 wordt ook deze 

aanvraag door middel van een bijlage 20 geweigerd. 

 

1.4 Op 5 juli 2018 dient de verzoekende partij een vierde aanvraag voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter) in, andermaal als ander familielid ten 

laste of deel uitmakend van het gezin van haar Franse neef A. K. 

 

1.5 Op 28 december 2018 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit zijn de 

bestreden beslissingen, die op 29 januari 2019 aan de verzoekende partij ter kennis werden gebracht en 

die 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 05.07.2018 werd ingediend door: 

 

Naam: E(...) 

Voornaam: Z(...) 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: (...) 

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 05.07.2018 voor de vierde maal gezinshereniging aan met zijn neef, zijnde K(...) 

A(...), van Franse 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: 

- ‘certificaat van geen eigendom’ n°K(...) dd. 10.04.2017 

- eigendomsakte voor het adres ‘(...)’ op naam van de referentiepersoon 

- inburgeringscontract op naam van betrokkene 

- schrijven DKV dd. 21.10.2016 op naam van betrokkene 
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Deze documenten werden reeds voorgelegd in het kader van de voorgaande aanvragen 

gezinshereniging dd. 14.03.2017 en 06.11.2017, en besproken en weerlegd in de bijlage 20 dd. 

29.08.2017 en 26.04.2018. Er kan dienstig naar verwezen worden. 

 

Het gegeven dat in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging de loonfiches op naam van de 

referentiepersoon werden geactualiseerd (april – juni 2018) en er bijkomende loonfiches op naam van 

de echtgenote van de referentiepersoon (april – juni 2018) werden voorgelegd, doet geen afbreuk aan 

de vaststelling dat uit het geheel van de beschikbare gegevens niet blijkt 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, betrokkene behoort niet tot het originele kerngezin van de referentiepersoon, 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 dient tevens opgemerkt te 

worden dat de huidige beslissing geen weigering van voortgezet verblijf inhoudt. 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 In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 47/3, § 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), van “artikel 58 laatste alinea” van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit), van het “algemeen 

principe van goede administratie volgens welk het administratief gezag gehouden is te beslissen door 

kennis te nemen van al de relevante elementen van de zaak”, van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 

4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) “die het recht tot 

eerbiediging van privé- en familieleven bevestigt” en van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“VII. VAN DE MOTIVATIE VAN DE BESTREDEN BESLISSING 

Bij beslissing gedateerd van 28/12/2018, heeft tegenpartij de aanvraag tot familiehereniging, ingediend 

op 05/07/2018 door verzoeker op grond van artikelen 40bis § 2 et 47/1, 2° van de wet van 15/12/1980 

afgewezen, van mening zijnde dat hij het bewijs niet leverde, in overeenstemming met artikel 47/3§ 2 

van de wet van 15/12/1980, dat in het land van herkomst hij ten laste was van de referentiepersoon of 

dat hij deel uitmaakte van zijn gezin; 

 

Tegenpartij herinnert in de bestreden beslissing dat verzoeker, ter staving van zijn aanvraag, volgende 

documenten heeft overgelegd : 

 

- Een bewijs van geen eigendom n° K(...) dd 10.04.2017 

- Akte van eigendom voor het adres gelegen ‘(...) » op naam van de referentiepersoon; 

- Een contract van sociale integratie op naam van verzoeker; 

- Een inschrijving bij de DKV gedateerd van 21/10/2016 op naam van verzoeker; 
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Deze documenten werden overgelegd in het kader van de eerdere aanvragen van verzoeker zodat 

tegenpartij gepreciseerd heeft zich te verwijzen naar gezegde documenten; 

 

Hoewel de loonstroken van de referentiepersoon, hetzij M. K(...), (april - juni 2018) en van zijn 

echtgenote, Mevrouw E(...), (april - juni 2018) geactualiseerd werden, neemt dit niet weg dat, volgens 

tegenpartij, verzoeker in gebreke blijft, zoals opgehaald supra, te bewijzen, in overeenstemming met 

artikel 47/3, § 2 van de wet van 15/12/1980, dat hij in het land van herkomst ten laste was van de 

referentiepersoon of dat hij deel uitmaakte van zijn gezin; 

 

VIII. DISCUSSIE 

Krachtens artikel 47/1, 2° gelezen in combinatie met artikel 40bis van de wet van 15/12/1980, “zijn 

beschouwd als andere leden van de familie van een burger van de Unie (…) de familieleden die niet 

worden genoemd in artikel 40bis, §2 , 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 dezelfde wet voegt dat : (...) 

 

Wat betreft artikel 58 van het koninklijk besluit van 08/10/1981 deze bepaalt dat (...); 

 

Uit de bovengenoemde wettelijke bepalingen blijkt dat voor zover hij kan bewijzen - met alle juridische 

middelen - ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van zijn neef, M. K(...) (Franse onderdaan) 

en voor zover dat de andere voorwaarden vervuld zijn (namelijk : voldoende bestaansmiddelen van de 

burger en over een verzekering beschikken die de ziektekosten in het Rijk dekt, een verblijfsrecht van 

meer dan drie maanden moet toegekend worden aan verzoeker op grond van artikel 40bis § 2 et 47/1, 

2° van de wet van 15/12/1980; 

 

Er wordt echter door tegenpartij niet betwist dat de voorwaarden betreffende de voldoende 

bestaansmiddelen en de ziekteverzekering in casu vervuld werden; 

 

Verzoeker had immers ter staving van zijn aanvraag de loonstroken van zijn neef M K(...) overgelegd, 

die een maandelijks inkomen van 1.700 € ontvangt en van zijn echtgenote, Mevrouw E(...), die een 

maandelijks inkomen van 2.300 € ontvangt; 

 

Verzoeker had eveneens, ter staving van huidig beroep, een attest van verzekerbaarheid van de 

Christelijke Mutualiteit overgelegd; 

 

Ter staving van huidig beroep legt hij het bewijs van zijn inschrijving bij de Christelijke Mutualiteit (stuk 

6) en het attest van verzekerbaarheid dat op 17/10/2016 aan M. K(...) werd afgegeven in het kader van 

zijn aanvraag tot gezinshereniging (stuk 7), over; 

 

Hoewel niet vereist door de wet in het kader van een aanvraag tot gezinshereniging met een burger van 

de Unie, had verzoeker eveneens het eigendomsbewijs van M. K(...) en van zijn echtgenote (stuk 8) 

overgelegd bewijzende dat zij eigenaars zijn van hun huis gelegen in Vilvoorde. 

 

Betreffende het vereiste bedoeld in artikel 47/3 § 2, namelijk bewijzen ten laste te zijn of deel uit te 

maken van het gezin van de burger van de Unie, herinnert gezegde bepaling dat in voorkomend geval 

deze situatie met alle passende middelen mag bewezen worden; 

 

Verzoeker vult het dossier aan met het bewijs van geldstortingen uitgevoerd op zijn bankrekening door 

Mevrouw E(...), echtgenote van zijn neef (zie stuk 2), deze stortingen zijn dus afkomstig van het gezin 

gevormd door M. K(...) en zijn echtgenote en tonen een financieel afhankelijke situatie aan; 

 

Men weet eveneens dat sinds zijn aankomst in België verzoeker bij M. K(...) in VILVOORDE verblijft, in 

dit verband zij verwezen naar het attest van het OCMW van VILVOORDE afgeleverd aan verzoeker, 

stuk 5 van zijn dossier, dat al in 2016 het adres in VILVOORDE als verblijfplaats van verzoeker 

vermelde; 

Dit bewijst dat verzoeker sinds meerdere jaren bij zijn neef verblijft (in werkelijkheid sinds zijn aankomst 

op het Belgische grondgebied); dit bewijst eveneens een materiële afhankelijkheid van verzoeker 

tegenover M. K(...); 
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Verzoeker legt eveneens een samenstelling van het gezin over (stuk 3) waar gezien kan worden dat hij 

sinds 05/07/2018 ingeschreven is op hetzelfde adres als M. K(...), zijn echtgenote en hun drie kinderen; 

 

In de mate dat, zoals vermeld supra, bij zijn aankomst in België verzoeker zich bij M. K(...) en zijn 

echtgenote vestigde en dat hij sindsdien hun woonplaats niet meer heeft verlaten, mag men wettig 

beschouwen dat deze staat van afhankelijkheid al bestond bij zijn aankomst in België; 

 

Er wordt eveneens herinnerd dat alvorens zijn aanvraag tot gezinshereniging in te dienen, wat 

aanleiding gaf tot het afleveren van een “oranje kaart” (inschrijvingsattest), verzoeker niet mocht werken 

en dat hij dus, zowel op het financieel als op het materieel plan, totaal afhankelijk was van M. K(...); 

 

Er kan aangenomen worden dat, zelfs indien verzoeker in dit verband over geen stukken meer beschikt, 

deze economische afhankelijkheid al bestond bij zijn aankomst in België aangezien laatstgenoemde bij 

zijn aankomst zich bij M. K(...) en zijn echtgenote heeft gevestigd; 

 

Door geen rekening te houden met de al de elementen aangevoerd door verzoeker om deze staat van 

afhankelijkheid jegens zijn neef aan te tonen, beschouwt verzoeker dat tegenpartij het vereiste van 

artikel 47/3 § 2 heeft geschonden dat mogelijk maakt door alle wettelijke middelen het bewijs te leveren 

(“ten laste zijn/of deel uit te maken van het gezin”); 

 

Door geen rekening te houden met de bijzondere situatie van verzoeker en met al de elementen 

aangevoerd door laatstgenoemde ter staving van zijn aanvraag, beschouwt hij eveneens dat tegenpartij 

het vereiste van artikel 58, laatste alinea, heeft geschonden dat bepaalt wat betreft de familieleden van 

een burger van de Unie dat “de Minister of zijn gemachtigde begunstigt echter hun binnenkomst en hun 

verblijf op het grondgebied van het Rijk, na een individueel en grondig onderzoek van hun aanvraag”; dit 

onderzoek werd, in casu, niet uitgevoerd; 

 

Voor dezelfde reden beschouwt verzoeker dat tegenpartij het algemeen principe niet heeft nageleefd 

volgens welk het administratief gezag gehouden is te beslissen na kennis te hebben genomen van al de 

relevante elementen van de zaak; 

 

Tot slot en ter afsluiting, door haar litigieuze beslissing uit te spreken en door hem uit te nodigen het 

grondgebied ter verlaten voor 01/03/2019, schendt tegenpartij het artikel 8 van het EVRM dat het 

gezinsleven beschermt; 

 

Er wordt niet betwist dat verzoeker zich sinds meerdere jaren gevestigd heeft bij zijn neef en zijn 

echtgenote en hun drie kinderen; 

 

Er bestaat dus wel een effectief gezinsleven tussen verzoeker en de leden van zijn familie in België; 

 

De litigieuze akten die met name verzoeker uitnodigen het grondgebied te verlaten voor 01/03/2019 

vormen een onevenredige inbreuk in zijn gezinsleven gelet op de intensiteit van zijn familiebanden in 

België; 

 

Om deze zelfde reden heeft tegenpartij artikel 74/13 van de wet van 15/12/1980 geschonden dat 

bepaalt : (...);” 

 

2.2 Met betrekking tot de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden voert de 

verzoekende partij de schending aan van artikel 47/3, § 2 van de vreemdelingenwet, van “artikel 58 

laatste alinea” van het vreemdelingenbesluit en van het “algemeen principe van goede administratie 

volgens welk het administratief gezag gehouden is te beslissen door kennis te nemen van al de 

relevante elementen van de zaak”. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wijst er vooreerst op dat artikel 58 van het 

vreemdelingenbesluit slechts uit één paragraaf bestaat. De Raad gaat, mede gelet op de uiteenzetting 

van de verzoekende partij, dan ook ervan uit dat de verzoekende partij met haar verwijzing naar de 

“laatste alinea” van artikel 58 duidt op de laatste zin van deze bepaling. Daarnaast gaat de Raad, gelet 

op de omschrijving door de verzoekende partij, ervan uit dat zij met het “algemeen principe van goede 

administratie volgens welk het administratief gezag gehouden is te beslissen door kennis te nemen van 

al de relevante elementen van de zaak” doelt op het zorgvuldigheidsbeginsel. Dit beginsel legt de 

overheid immers de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te 
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stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 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. 

 

De voorgehouden schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van de 

bepalingen waarop de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

steunt, met name de artikelen 47/1, 2° en 47/3, § 2 van de vreemdelingenwet, en artikel 58 van het 

vreemdelingenbesluit. Zoals hoger reeds aangegeven, voert de verzoekende partij ook de schending 

aan van het voormelde artikel 47/3, § 2 en van de laatste zin van het voormelde artikel 58. 

 

Artikel 47/1, 2° van de vreemdelingenwet 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 luidt 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.” 

 

Artikel 58 van het vreemdelingenbesluit luidt 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.” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 5 juli 2018 een vierde aanvraag voor een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter) indiende, als ander 

familielid ten laste of deel uitmakend van het gezin van haar Franse neef A. K. In de bestreden 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden oordeelt de gemachtigde echter 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 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. 

 

De Raad wijst erop dat overeenkomstig artikel 47/3, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet de 

bewijslast inzake het ‘ten laste zijn’ of het ‘deel uitmaken van het gezin’ van de burger van de Unie bij de 

aanvrager van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie ligt, in casu de 

verzoekende partij. Zij moet daartoe dan ook alle elementen aanbrengen die haar aanspraken kunnen 

rechtvaardigen, opdat het bestuur op afdoende wijze is geïnformeerd om met volledige kennis van 

zaken een beslissing in dit verband te nemen. 

 

Met betrekking tot de interpretatie van het begrip ‘in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de Burger van de Unie’ in artikel 47/1, 2° van de vreemdelingenwet, wijst de 

Raad erop dat dit artikel – ondanks de niet geheel samenvallende bewoordingen – onbetwistbaar de 

omzetting vormt van artikel 3, tweede lid, a) 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, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 

1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 

75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: de Burgerschapsrichtlijn; zie 

Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp van 9 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake 

Asiel en Migratie tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl.St. Kamer, 2013-

2014, nr. 53-3239/001, 20-21).  

 

Het voormelde artikel 3, tweede lid, a) 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;” 

 

Deze bepaling heeft betrekking op de ruimere familieleden. Dit zijn andere familieleden dan de 

echtgenoot, partner, rechtstreekse ascendenten en rechtstreekse descendenten van een Unieburger. 

 

De Raad benadrukt dat lidstaten hun nationale recht conform het Unierecht moeten uitleggen (zie Hof 

van Justitie (hierna ook: HvJ of het Hof) 26 juni 2007, C-305/05, Ordre des barreaux francophones et 

germanophone e.a., pt. 28; HvJ 6 november 2003, C-101/01, Lindqvist, pt. 87). Bijgevolg moeten de 

artikelen 47/1 en 47/3 van de vreemdelingenwet richtlijnconform worden uitgelegd, zodat het past te 

wijzen op relevante rechtspraak van het Hof. 

 

In het arrest Rahman van 5 september 2012 (C-83/11) stelt het Hof het volgende: 

 

“21 Hoewel artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/38 de lidstaten niet verplicht om een recht van binnenkomst 

en verblijf toe te kennen aan personen die ten laste van een burger van de Unie zijnde familieleden in 

de ruime zin zijn, legt deze bepaling, zoals blijkt uit het gebruik van de tegenwoordige tijd 

„vergemakkelijkt” in artikel 3, lid 2, de lidstaten evenwel een verplichting op om aanvragen die zijn 

ingediend door personen die een bijzondere relatie van afhankelijkheid met een burger van de Unie 

hebben, gunstiger te behandelen dan aanvragen tot binnenkomst en verblijf van andere staatsburgers 

van derde landen. 

 

22 Om deze verplichting na te komen, moeten de lidstaten volgens artikel 3, lid 2, tweede alinea, van 

richtlijn 2004/38 voor de in lid 2, eerste alinea, genoemde personen voorzien in de mogelijkheid om een 

beslissing aangaande hun aanvraag te verkrijgen die op een nauwkeurig onderzoek van hun 

persoonlijke situatie is gebaseerd en, in geval van weigering, is gemotiveerd. 

 

23 In het kader van dit onderzoek van de persoonlijke situatie van de aanvrager, moet de bevoegde 

autoriteit, zoals uit punt 6 van de considerans van richtlijn 2004/38 volgt, rekening houden met de 

verschillende omstandigheden die naargelang het geval relevant kunnen zijn, zoals de mate van 

financiële of lichamelijke afhankelijkheid en de graad van verwantschap tussen het familielid en de 

burger van de Unie die hij wenst te begeleiden of bij wie hij zich wenst te voegen.” 

 

De verzoekende partij gaat in haar verzoekschrift slechts in op de motivering van de gemachtigde met 

betrekking tot de geactualiseerde loonfiches op naam van de referentiepersoon en de bijkomende 

loonfiches op naam van de echtgenote van de referentiepersoon. Zij betwist echter geenszins de 

vaststelling van de gemachtigde dat zij niet heeft aangetoond dat zij reeds in het land van herkomst ten 

laste was van de referentiepersoon of deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon. Zij 

verwijst in haar uiteenzetting zelfs meermaals uitdrukkelijk naar de situatie sinds of bij haar aankomst in 

België, maar geenszins naar de situatie in het land van herkomst. Zij betwist evenmin dat het ten laste 

zijn of deel uitmaken van het gezin van de referentiepersoon een voorwaarde is opgelegd door artikel 

47/1, 2° van de vreemdelingenwet, en dat deze voorwaarde moet worden geïnterpreteerd 

overeenkomstig de voormelde rechtspraak van het Hof van Justitie. Bijgevolg volstaat de vaststelling in 

de bestreden beslissing dat de verzoekende partij niet heeft aangetoond dat zij reeds in het land van 

herkomst ten laste was van de referentiepersoon of deel uitmaakte van het gezin van de 

referentiepersoon, reeds om de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden te 

schragen, zodat de verwijzing naar de loonfiches van de referentiepersoon en zijn echtgenote overtollig 

is. In de bestreden beslissing zelf wordt ook reeds uitdrukkelijk aangegeven dat de betrokken 

actualisatie van de aanvraag geen afbreuk kan doen aan het feit dat aan de voormelde voorwaarde niet 

is voldaan. De eventuele gegrondheid van het betoog van de verzoekende partij gericht tegen het 

overtollig motief kan de wettigheid van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden dan ook niet aantasten, zodat op dit betoog niet verder moet worden ingegaan.  
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Aangezien de verzoekende partij niet betwist dat zij niet heeft aangetoond dat zij reeds in het land van 

herkomst ten laste was van de referentiepersoon of deel uitmaakte van het gezin van de 

referentiepersoon, kan zij ook niet voorhouden dat zij een “ander familielid” in de zin van artikel 47/1, 2° 

van de vreemdelingenwet zou zijn en dat de minister of haar gemachtigde overeenkomstig de laatste zin 

van artikel 58 van het vreemdelingenbesluit “[haar] binnenkomst en [haar] verblijf op het grondgebied 

van het Rijk, na een individueel en grondig onderzoek van [haar] aanvraag” had moeten begunstigen. 

 

Een schending van artikel 47/3, § 2 van de vreemdelingenwet, van de laatste zin van het voormelde 

artikel 58 en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is in de bovenstaande mate ongegrond. 

 

Met betrekking tot beide bestreden beslissingen voert de verzoekende partij de schending aan van 

artikel 8 van het EVRM en van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

 

Het voormelde artikel 74/13 luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van richtlijn 2008/115/EG over gemeenschappelijke 

normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn). Uit het voormelde artikel 74/13 en het voormelde 

artikel 5 blijkt dat bij een verwijderingsmaatregel rekening moet worden gehouden met het hoger belang 

van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkenen. Deze drie te 

respecteren elementen vinden eveneens hun weerklank in respectievelijk de artikelen 24, 7 en 4 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest). Bij de tenuitvoerlegging 

van de Terugkeerrichtlijn zijn de lidstaten gehouden tot naleving van de voormelde artikelen van het 

Handvest en overeenkomstig artikel 52.3 van het Handvest moet aan de artikelen 4 en 7 van het 

Handvest eenzelfde draagwijdte worden gegeven als aan de artikelen 3 en 8 van het EVRM. 

 

Er wordt niet betwist dat de bestreden beslissing een ‘beslissing tot verwijdering’ in de zin van artikel 1, 

§ 1, 6° van de vreemdelingenwet uitmaakt.  

 

De verzoekende partij beroept zich in het kader van het voormelde artikel 74/13 slechts op het element 

‘gezins- en familieleven’, zodat op de beide andere elementen niet moet worden ingegaan. 

 

Het voormelde artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

De Raad herinnert eraan dat artikel 8 van het EVRM erop gericht is om het individu te beschermen 

tegen een willekeurige overheidsinmenging in het gezins- of privéleven. Uit de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) volgt dat een correcte belangenafweging is 

vereist waarbij rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak 

kenmerken. 

 

In de eerste plaats moet echter worden nagekeken of er een gezins- en/of privéleven bestaat in de zin 

van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van 

het EVRM. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’ noch het begrip 

‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht moeten 

worden geïnterpreteerd. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezins- of privéleven moet 

de Raad zich plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden bijlage 20 is genomen (cf. EHRM 15 juli 
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2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 13 februari 2001, 

Ezzoudhi/Frankrijk, § 25). 

 

In casu beroept de verzoekende partij, die meerderjarig is, zich op een gezinsleven met haar neef, diens 

echtgenote en hun drie kinderen. Op een privéleven beroept zij zich niet. 

 

De Raad wijst erop dat uit vaste rechtspraak van het EHRM blijkt dat het begrip ‘gezinsleven’ in beginsel 

is beperkt tot het kerngezin en dat het EHRM nagaat of er een voldoende ‘graad’ van gezinsleven kan 

worden vastgesteld. Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige 

kinderen wordt verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen andere verwanten. In het arrest 

Mokrani (EHRM 15 oktober 2003, Mokrani/Frankrijk, § 33) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen 

andere familieleden “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention 

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

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

genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die 

anders zijn dan de gewone affectieve banden). Bij de beoordeling of er al dan niet een gezinsleven 

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

aanbrengt, zoals bv. het samenwonen, de financiële afhankelijkheid van de ene verwant ten aanzien 

van de andere en de reële banden tussen de verwanten. Van een beschermd gezinsleven tussen 

andere verwanten dan leden van het kerngezin kan bijgevolg slechts worden gesproken indien naast de 

afstammingsband een vorm van afhankelijkheid blijkt.  

 

De verzoekende partij voert in haar verzoekschrift aan dat zij zich sinds meerdere jaren bij haar neef, 

diens echtgenote en hun drie kinderen heeft gevestigd en dat dus wel een effectief gezinsleven tussen 

haar en de leden van haar familie in België bestaat. Zij stelt dat de bestreden beslissingen, gelet op de 

intensiteit van haar familiebanden in België, een onevenredige inbreuk op haar gezinsleven uitmaken. 

 

Op grond van de uiteenzetting van de verzoekende partij in het kader van artikel 8 van het EVRM lijkt zij 

uit het feit dat zij samenwoont met haar neef en diens gezin af te leiden dat sprake is van bijkomende 

elementen van afhankelijkheid. Daarnaast wijst zij elders in haar verzoekschrift nog op het feit dat zij, 

alvorens zij haar aanvraag tot gezinshereniging indiende, financieel en materieel totaal afhankelijk was 

van haar neef, omdat zij niet mocht werken. Uit het betoog van de verzoekende partij blijkt echter niet 

dat dit op het moment van het nemen van de bestreden beslissingen nog steeds het geval was. 

 

De Raad stelt vast dat de gemachtigde in het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten 

uitdrukkelijk motiveert in het licht van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. De Raad herinnert eraan 

dat aan het begrip ‘gezins- en familieleven’ een invulling overeenkomstig artikel 8 van het EVRM moet 

worden gegeven, zodat deze motivering ook in het licht van het voormelde artikel 8 relevant is. De 

gemachtigde overweegt in dit verband het volgende: “Het gegeven dat de referentiepersoon zich in 

België gevestigd heeft, kan een bevel aan betrokkene niet in de weg staan. Immers, betrokkene behoort 

niet tot het originele kerngezin van de referentiepersoon, 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.” 

 

De verzoekende partij betwist niet dat zij niet tot het kerngezin van de referentiepersoon behoort. 

Daarnaast gaat zij ook geenszins concreet in op de motivering van de gemachtigde dat de aangehaalde 

afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon wordt betwist. Zij toont geenszins aan dat in casu 

van haar als volwassen persoon niet zou mogen verwacht worden dat zij 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, en betwist niet dat nergens uit het dossier blijkt dat zij daartoe niet in staat zou 

zijn. Door in haar verzoekschrift louter te herhalen dat zij samenwoont met haar neef, hetgeen reeds 

geweten was door de gemachtigde, kan de verzoekende partij niet aannemelijk maken dat toch sprake 

zou zijn van een afhankelijkheidsrelatie tegen de referentiepersoon, en dan nog dermate dat sprake is 

van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

Daarnaast wijst de Raad erop dat de verzoekende partij geenszins aanvoert dat de motivering van de 

gemachtigde in het kader van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten niet tevens relevant 
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zou zijn voor de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Zij zet ook 

geenszins uiteen op grond waarvan haar toch, louter op grond van artikel 8 van het EVRM, een verblijf 

van meer dan drie maanden zou moeten worden toegekend, ook al voldoet zij niet aan de voorwaarden 

van artikel 47/1, 2° van de vreemdelingenwet. 

 

Gelet op het bovenstaande maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat zij met haar neef en diens 

gezin een gezinsleven heeft in de zin van artikel 8 van het EVRM. Bijgevolg kan zij ook niet aannemelijk 

maken dat de bestreden beslissingen een onevenredige inbreuk op dit gezinsleven zouden uitmaken. 

Aangezien de verzoekende partij een gezinsleven in de zin van het voormelde artikel 8 niet aannemelijk 

kan maken, kan zij ook de schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk maken. 

 

Ten slotte stelt de Raad vast dat de verzoekende partij aanvoert dat de gemachtigde “om deze zelfde 

reden” artikel 74/13 van de vreemdelingenwet heeft geschonden. In dit verband volstaat het dan ook 

vast te stellen dat, aangezien de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM niet 

aannemelijk heeft gemaakt, zij ook een schending van het voormelde artikel 74/13 niet aannemelijk kan 

maken. 

 

Het enig middel is ook in de bovenstaande mate ongegrond. 

 

2.3 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissingen. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

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 twaalf juni tweeduizend negentien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 


