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 nr. 224 509 van 31 juli 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. VANDERMEEREN 

Tentoonstellingslaan 78/11 

2020 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 IIde KAMER, 

 

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

27 september 2018 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

24 augustus 2018 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20), aan de verzoekende partij op 28 augustus 2018 ter kennis 

gebracht.  

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 3 oktober 2018 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat V. VANDERMEEREN 

verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 7 januari 2004 dient verzoeker, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, bij het Belgisch 

Consulaat-generaal te Casablanca (Marokko) een visumaanvraag type D (lang verblijf) in met het oog 

op gezinshereniging. Deze visumaanvraag wordt geweigerd. 

Op 8 januari 2004 dient verzoeker bij het Belgisch Consulaat-generaal te Casablanca (Marokko) een 

visumaanvraag type C in met het oog op een familiebezoek. Deze visumaanvraag wordt geweigerd. 

 

Op 2 augustus 2005 dient verzoeker bij het Belgisch Consulaat-generaal te Casablanca (Marokko) een 

tweede visumaanvraag type D (lang verblijf) in met het oog op gezinshereniging. Deze visumaanvraag 

wordt geweigerd. 

 

Op 14 februari 2007 dient verzoeker bij het Belgisch Consulaat-generaal te Casablanca (Marokko) een 

tweede visumaanvraag type C in. Op 20 maart 2007 wordt deze visumaanvraag geweigerd. 

 

Op 4 februari 2008 dient verzoeker bij het Belgisch Consulaat-generaal te Casablanca (Marokko) een 

derde visumaanvraag type C in. Op 31 maart 2008 wordt deze visumaanvraag geweigerd. 

 

Op 6 juli 2009 dient verzoeker bij het Belgisch Consulaat-generaal te Casablanca (Marokko) een derde 

visumaanvraag type D (lang verblijf) in met het oog op gezinshereniging. Op 26 april 2010 wordt deze 

visumaanvraag geweigerd. 

 

Verzoeker verkrijgt van de Spaanse autoriteiten een visum C (kort verblijf) voor de Schengenzone voor 

een duur van 30 dagen en één binnenkomst geldig van 17 april 2017 tot 31 mei 2017. 

 

Op 26 september 2017 dient verzoeker een verblijfsaanvraag in. Op 26 september 2017 neemt de 

gemachtigde van de burgemeester van Antwerpen de beslissing tot niet-ontvankelijkheid van een 

verblijfsaanvraag (bijlage 42). 

 

Op 19 oktober 2017 dient verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, in de hoedanigheid van descendent van zijn Belgische vader.  

 

Op 30 januari 2018 beslist de gemachtigde van de burgemeester van Antwerpen tot weigering van 

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

 

Op 27 februari 2018 dient verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, in de hoedanigheid van descendent van zijn Belgische vader. 

 

Op 24 augustus 2018 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering van 

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

bestreden beslissing:  

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 27.02.2018 werd 

ingediend door:  

 

Naam: E. M. (…)  

Voorna(a)m(en): M. (…)  

Nationaliteit: Marokko  

Geboortedatum: (…).1982  

Geboorteplaats: M.  

Identificatienummer in het Rijksregister: xxx 

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 ander 

familielid van een burger van de Unie.  
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De bepalingen van artikel 40ter zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: ‘de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich 

bij hem voegen; …’  

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: ‘de bloedverwanten in neergaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of 

partner als bedoeld onder 1° of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn 

(…)’  

 

Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen ‘ten laste’ te zijn van de referentiepersoon. 

Om als ‘ten laste’ te kunnen worden beschouwd dient er reeds een afhankelijkheidsrelatie te bestaan 

tussen betrokkene en de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine tot op het moment 

van de aanvraag.  

 

Volgende documenten worden voorgelegd:  

 

- Verzendbewijzen van geld via Moneytrans en Europhil vanwege de referentiepersoon aan 

betrokkene en aan N. e. M. (…) vanaf 2005 tot 2017. Op zich bewijst het verzenden van geld aan 

betrokkene niet dat betrokkene dit geld heeft afgehaald en er op was aangewezen om in zijn 

basisbehoeften te voorzien.  

-  Attestation administrative n°2115 dd. 14.07.2017 waarin wordt verklaart dat betrokkene in het 

buitenland woont en dat hij niet tewerkgesteld is in de regio (pachalik). Het attest lijkt geen 

informatie te bevatten over de periode dat betrokkene nog in Marokko woonde, overeenkomstig 

betrokkenes paspoort reisde hij immers Schengen binnen via Spanje (Almeria) op 20.04.2017. 

Derhalve kan aan de hand van het attest niet worden uitgesloten of betrokkene een inkomen had 

en/of eigenaar was/is van onroerende goederen, toen hij nog in Marokko verbleef.  

-  Attest OCMW Antwerpen dd. 9.04.2018 waaruit blijkt dat zowel betrokkene als de referentiepersoon 

tot op datum van het attest geen financiële steun ontvingen.  

- Attest Federale Pensioendienst dd. 6.04.2018 waaruit blijkt dat de referentiepersoon voor de maand 

maart 2018 €1182,96 pensioen ontving waaruit blijkt dat hij €996,82 als rustpensioen voor een 

werknemer ontvangt en €186,14 Inkomensgarantie voor Ouderen; Rekeninguittreksels dd. 

23.04.2018 en 24.04.2018, ontvangen pensioen van de Federale Pensioendienst en De Voorzorg. 

Een dergelijk inkomen voldoet niet aan de voorwaarden van art. 40ter van de wet van 15.12.1980. 

Vooreerst kan enkel het gedeelte rustpensioen in overweging worden genomen, immers het 

gedeelte IGO dient als financiële maatschappelijke dienstverlenging te worden beschouwd. Het 

resterende bedrag rustpensioen is niet ter waarde van 120 % van het leefloon voor een persoon met 

gezinslast.  

-  Loonfiches DIY – Retail Services BVBA (maart – april 2018) op naam van de zus van betrokkene. 

Deze worden niet in overweging genomen aangezien het de Belgische referentiepersoon is die dient 

aan te tonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

 

Gezien betrokkene niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn in het land van 

herkomst kan niet gesteld worden dat hij was aangewezen op de financiële steun uit België om in zijn 

levensonderhoud te voorzien en is dus niet aan de voorwaarde ‘ten laste’ van in het land van herkomst 

of origine voldaan. Bovendien beschikt de referentiepersoon niet over voldoende inkomen om 

betrokkene ten laste te kunnen nemen. Zijn bestaansmiddelen zijn immers niet ter waarde van 120% 

van het leefloon voor een persoon met gezinslast. Wat betreft het maken van de behoeftenanalyse 

overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 wenst de dienst vreemdelingenzaken 

zich aan te sluiten bij de analyse van de pensioendienst. De dienst pensioenen acht het kennelijk 

noodzakelijk de referentiepersoon een stukje inkomensgarantie voor ouderen toe te kennen opdat 

mijnheer op een menswaardige manier in zijn behoeften zou kunnen voorzien. Het gaat niet op dat een 

referentiepersoon in een dergelijke financiële situatie nog iemand ten laste zou moeten nemen. Dat 

dreigt hen beiden nog meer in de armoede te duwen.  

 

Het gegeven dat betrokkene sedert oktober 2017 tot op heden op hetzelfde adres als de 

referentiepersoon gedomicilieerd is, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Immers, louter 

het gegeven dat betrokkene op hetzelfde adres als de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft 

niet automatisch tot gevolg dat zij ook ten laste was/is van de referentiepersoon. Immers, de 

voorwaarde van het ten laste zijn dient op een actieve wijze te worden aangetoond en valt niet impliciet 

af te leiden uit het feit dat men onder hetzelfde dak woont (arrest RvV nr. 145.912 dd. 21.05.2015). 
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Bovendien heeft deze situatie betrekking op de toestand in België, niet op deze in het land van 

herkomst.  

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de wet van 

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

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkenen. Het AI dient te worden ingetrokken.  

 

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

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

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd.  

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere voorwaarden niet volledig onderzocht. Deze beslissing 

belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe aanvraag van verblijf 

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

De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe 

aanvraag in te dienen. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Overeenkomstig artikel 39/81, tweede lid 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) bezorgt de verwerende partij de griffier binnen de acht dagen na de kennisgeving 

van het beroep het administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.  

 

Uit het rechtsplegingsdossier blijkt dat de Raad de verwerende partij per brief van 12 oktober 2018 in 

kennis stelde van het beroep, en dat de verwerende partij op 18 oktober 2018 een nota met 

opmerkingen indiende, opgesteld door advocaat E. MATTERNE, en eveneens op 22 oktober 2018 een 

nota met opmerkingen, opgesteld door advocaat C. DECORDIER en T. BRICOUT.  

 

Zodoende werden binnen de wettelijke termijn van acht dagen twee nota’s met opmerkingen ingediend. 

Beide advocaten treden op voor de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging. 

 

Aangezien de vreemdelingenwet niet toelaat dat meerdere nota’s met opmerkingen van dezelfde 

verwerende partij door de Raad in zijn debatten zouden worden betrokken, vraagt de waarnemend 

voorzitter de verwerende partij ter terechtzitting van 19 juni 2019 met welke van de twee nota’s met 

opmerkingen rekening moet worden gehouden. De verwerende partij vraagt dat met de nota opgesteld 

door advocaat C. DECORDIER rekening gehouden wordt. Bijgevolg betrekt de Raad slechts deze 

ingediende nota met opmerkingen in de debatten en wordt de andere ingediende nota met opmerkingen 

ambtshalve uit de debatten geweerd.  

 

2.2. Verzoeker heeft de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet, tijdig 

in kennis gesteld van zijn wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt:  

 

“- schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en art. 40ter van de wet van 15.12.1980, schending van 

art. 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen en art.62 van de Vreemdelingenwet, schending van het beginsel behoorlijk 

bestuur, beginsel van fair play, rechtzekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel: 

Bij de beoordeling dient er rekening gehouden te worden met voldoende bestaansmiddelen individu per 

individu. 

Dat de referentiepersoon over voldoende bestaansmiddelen moet beschikken om te voorkomen dat 

verzoeker in België ten laste zou vallen van de sociale bijstand; 

Dat verzoeker financieel volledig ten laste valt van de referentiepersoon; 
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Het Unierecht verbiedt dat België een bepaald bedrag zou vaststellen dat 'voldoende' is omdat dit altijd 

geval per geval beoordeeld moet worden; In geen geval mag het bedrag hoger liggen dan de leefloon 

tarieven; 

Dat DVZ rekening moet houden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen met de persoonlijke 

situatie van de referentiepersoon, onder meer met de aard en regelmatigheid van de inkomsten en met 

het aantal familieleden ten laste van de referentiepersoon; Het IGO-bedrag en het pensioenbedrag zijn 

voldoende voor de referentiepersoon en voor verzoeker; dat verzoeker het inkomen van zijn zus 

bijvoegde om aan te tonen dat deze niet meer ten laste valt van de referentiepersoon; 

Dat hier geen rekening mee gehouden werd en DVZ dit onvoldoende gecontroleerd heeft; dat de 

persoonlijke situatie van verzoeker en de referntiepersoon onzorgvuldig bestudeerd werd; 

Dat DVZ bij het nemen van een besluit de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht dient te nemen; 

Dat zulks een flagrante schending is van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het beginsel van fair play; 

Dat men de bewijswaarde van de stukken van verzoeker naast zich neerlegt; 

Dat het zorgvuldigheidsbeginsel stelt dat de beslissingen dienen te stoelen op een correcte en volledige 

feitenvinding en met kennis van alle relevante gegevens; dat men niet zomaar de relevantie van alle 

gegevens in twijfel kan trekken en hier geen rekening mee houdt; 

Dat het rechtszekerheidsbeginsel in combinatie met het vertrouwensbeginsel inhoudt dat de 

rechtsonderhorige erop moet kunnen vertrouwen dat de administratieve overheid een vaste gedragslijn 

zal blijven aanhouden en dat de rechtsonderhorige bij het uitblijven van enig handelen van de 

administratieve overheid ervan mag uitgaan dat er geen reden zal bestaan dat het bestuur anders zal 

handelen dan de schijn die hij heeft opgewekt door te verzuimen te handelen. De rechtsonderhorige 

mag er dan ook op rekenen dat hij niet langer in een rechtsonzekere positie verkeerd, zodat hij erop kan 

vertrouwen dat er geen reden bestaat dat de administratie een andere gedragslijn zal aannemen; 

De motiveringsplicht heeft drie onlosmakelijk met elkaar verbonden verplichtingen tot gevolg: 

1. motieven van de rechtshandeling moeten kenbaar zijn 

2. zij moeten beantwoorden aan de realiteit 

3. tenslotte moeten zij draagkrachtig zijn en deze beslissing effectief verantwoorden 

Dat de overheid verplicht is in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

grondslag liggen van de beslissing; Dat deze motieven ook afdoende moeten zijn; 

Dat er slechts sprake kan zijn van een afdoende motivering wanneer de motivering duidelijk, juist, 

pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd werd; 

Dat de beslissing niet correct genomen werd; 

Dat de argumenten gehanteerd door verwerende partij niet beantwoorden aan de realiteit; 

Dat wanneer we art.40ter van de Vreemdelingenwet er op nalezen bij de opsomming van de in 

aanmerking te nemen bestaansmiddelen direct opvalt dat het IGO bedrag dat de referentiepersoon van 

verzoeker ontvangt hier niet bij staat; 

Dat het IGO niet wordt opgenomen in de lijst als inkomen waarmee geen rekening mag worden 

gehouden bij het beoordelen of de Belgische referentiepersoon al dan niet beschikt over stabiele 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, temeer nu uitzonderingen op de in aanmerking te nemen 

bestaansmiddelen, restrictief moeten worden geïnterpreteerd; 

Dat de wet van 4 mei 2016 het art. 40ter Verblijfswet immers wijzigde door de algemene uitsluiting van 

"middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels" te schrappen; 

Dat DVZ het art. 40ter van de Vreemdelingenwet totaal miskent! 

Dat het IGO een inkomen is dat niet geregeld wordt in de OCMW-wet, doch wel in de wet van maart 

2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (BS 29 maart 2001); 

Het is de Federale Pensioendienst die over de aanvraag beslist; 

Dat het stelsel van het leefloon en de "financiële maatschappelijke dienstverlening" enerzijds en het 

stelsel van de IGO anderzijds elk een afzonderlijk normerend kader hebben, waarbij onderscheiden 

overheden bevoegd zijn voor de behandeling van de aanvraag; 

Het gegeven dat de IGO wordt uitgekeerd aan personen die een leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en 

ontoereikende eigen bestaansmiddelen hebben, maakt niet dat deze uitkering gelijk is te stellen met een 

leefloon of als dusdanig te beschouwen is; 

Dat verzoeker vervolgens op zich voldoende bewijst dat er geld aan hem werd overgemaakt; dat DVZ 

het nu ver gaat zoeken en stelt dat verzoeker niet bewijst dat het geld door hem daadwerkelijk werd 

afgehaald; dat dit een schending is van de zorgvuldigheidsplicht; dat indien dit zo belangrijk is voor haar, 

zij dat aan verzoeker gemakkelijk had kunnen opvragen; dat zij dit niet deed! 

Dat verzoeker de stukken overmaakt die door de gemeente werden opgevraagd per mail; 

Dat ook opgemerkt wordt dat de attesten van onvermogen verwijzen naar de streek van Midar en gaan 

over heel het jaar 2017, dus ook over de periode dat verzoeker nog in Marokko verbleef begin 2017;” 

 

3.1.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 
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“In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet,  

- Artikelen 2 en 3 van de Wet dd. 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen,  

- Artikel 62 van de Vreemdelingenwet,  

- Het beginsel van behoorlijk bestuur,  

- Het beginsel van de fair play,  

- Het rechtszekerheidsbeginsel,  

- Het vertrouwensbeginsel,  

- Het redelijkheidsbeginsel.  

Ter ondersteuning houdt verzoekende partij voor als zou zijn financieel volledig ten laste vallen van de 

referentiepersoon. Zij houdt voor dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging onvoldoende rekening heeft gehouden met het feit dat het IGO-bedrag 

en het pensioenbedrag voldoende zijn voor de referentiepersoon en voor haarzelf. Terwijl het inkomen 

van de zus zou zijn bijgevoegd om aan te tonen dat zij niet meer ten laste valt van de referentiepersoon.  

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat 

bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven 

en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing.  

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.).  

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477).  

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en aldus 

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie geheel terecht heeft geoordeeld dat het verblijf van meer dan 

drie maanden diende te worden geweigerd zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

Op 27.02.2018 diende de verzoekende partij een aanvraag gezinshereniging in zijn hoedanigheid van 

zoon van een Belgische onderdaan en dit in toepassing van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet.  

In casu besliste de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging onder meer dat de inkomensgarantie voor ouderen die de 

verzoekende partij geniet, een vorm van financiële maatschappelijke dienstverlening betreft waarmee 

geen rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen.  

Verweerder laat verder gelden dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 8 juli 2011 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen voor wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging 

uitdrukkelijk blijkt dat het doel van de Belgische wetgever is geweest om een 

bestaansmiddelenvoorwaarde te stellen, ten einde te voorkomen dat personen na een aanvraag 

gezinshereniging ten laste zouden vallen van de openbare overheden. 

Zie ook:  

“De vreemdeling die als echtgenoot of partner naar België komt in het kader van gezinshereniging met 

een Belg of met een vreemdeling die hier reeds een onbeperkt verblijfsrecht heeft, zal moeten aantonen 

dat de persoon die zich reeds in België bevindt en die hij nu vervoegt, over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt. Deze bestaansmiddelen hebben uitdrukkelijk als doel te voorkomen dat zij 

ten laste van de openbare overheden zouden komen te vallen.Het bedrag van deze bestaansmiddelen 

wordt verder gespecificeerd in een artikel 10, § 5 (nieuw). Zo moet een bedrag worden bewezen dat ten 

minste honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 mei 2002 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie (d.i. 120 % van het bedrag van het leefloon van 

iemand die samenwoont met een gezin te zijnen laste). Bovendien wordt in alle gevallen vereist dat de 

bestaansmiddelen waarop men zich beroept regelmatig moeten zijn. Ook moet rekening worden 

gehouden met hun aard om na te gaan of zij bijvoorbeeld constant, toereikend en stabiel zijn. Verder 

wordt bepaald dat verschillende middelen niet kunnen worden ingebracht om te bewijzen dat er 

voldoende bestaansmiddelen zouden zijn. Zo kunnen, om de bestaansmiddelen aan te tonen, 

uitdrukkelijk niet worden meegeteld: de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met 

name het leefloon en de aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke 
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dienstverlening en de gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen. (…)” (Parl. Hand. Kamer, 2010-

2011, DOC 53 0443/014, 27) (eigen markering)  

En ook:  

“Tegelijk proberen we de voorwaarden voor EU-burgers en Belgen zo veel mogelijk op elkaar af te 

stemmen; richtlijn 2004/38 voorziet immers dat EU-burgers werknemer of zelfstandige moeten zijn om 

zich in ons land te vestigen of voldoende bestaansmiddelen voor zichzelf moeten hebben om te 

voorkomen dat zij ten laste vallen van de openbare overheden. In geval van gezinshereniging door EU-

burgers moet die EU-burger tevens aantonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken om te 

voorkomen dat ook zij ten laste van de openbare overheden zouden vallen. Welnu die verplichting werd 

nog niet in de vreemdelingenwet verankerd voor EU-burgers die als werknemer of zelfstandige in ons 

land zijn gevestigd. Dit amendement voorziet dus ook in deze verplichting en voegt meteen ook ter 

verduidelijking toe wat moet aanzien worden als voldoende bestaansmiddelen naar analogie met de 

regeling voor Belgen en niet-EU-onderdanen en conform de reeds genoemde Richtlijn.” (Parl. Hand. 

Kamer, 2010-2011, DOC 53 0443/016, p. 33)  

Terwijl uit de parlementaire voorbereidingen bij de wet van 4 mei 2016, waarbij de huidige versie van 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet werd ingevoerd, op geen enkele wijze blijkt dat voormelde 

primaire bekommernis van de Belgische wetgever diende te worden teruggeschroefd.  

Dienstig kan tevens worden verwezen naar volgende recente rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, dewelke in het kader van een gelijkaardige problematiek werd gewezen:  

“Vermits de IGO een minimuminkomen is dat de overheid verstrekt aan personen die de 

pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en dat wordt uitbetaald wanneer de eigen 

bestaansmiddelen ontoereikend zijn, behoort ze ontegensprekelijk tot de aanvullende bijstandsstelsels.  

In dit verband dient ook te worden verwezen naar de ratio legis van het artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet voor het opleggen van een inkomensvoorwaarde aan de persoon in functie van wie 

de gezinshereniging wordt gevraagd. Deze voorwaarde heeft tot doel te vermijden dat de vreemdeling 

die in het kader van gezinshereniging een verblijfsrecht wil krijgen, ten laste valt van de openbare 

overheden. De IGO valt echter volledig ten laste van de overheid. Indien een verblijfsrecht zou worden 

verkregen in functie van een persoon die dergelijke tegemoetkoming ontvangt, zou de vreemdeling 

volledig ten laste van de overheid vallen.” (RvV nr. 183 149 van 28 februari 2017)  

En ook:  

“De Raad stelt vast dat overeenkomstig artikel 40ter van de Vreemdelingenwet verweerder bij het 

beoordelen van de bestaansmiddelen rekening kan houden met de aard hiervan. In deze stelt 

verweerder vast dat de IGO dient te worden beschouwd als zijnde een aanvullend bijstandsstelsel en de 

referentiepersoon aldus actueel reeds ten laste komt van de sociale bijstand. Verzoekster betoogt 

weliswaar dat de IGO niet specifiek wordt vermeld in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet als zijnde 

bestaansmiddelen die niet in rekening worden gebracht, doch aldus weerlegt zij de vaststelling niet dat 

deze bestaansmiddelen wel degelijk zijn te beschouwen als een vorm van sociale bijstand.  

(…)  

In dit verband dient ook te worden verwezen naar de ratio legis van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet voor het opleggen van een inkomensvoorwaarde aan de persoon in functie van wie 

de gezinshereniging wordt gevraagd. Deze voorwaarde heeft tot doel te vermijden dat de vreemdeling 

die in het kader van gezinshereniging een verblijfsrecht wil krijgen, ten laste valt van de openbare 

overheden (GwH 26 september 2013, nr. 123/2013: “Tevens werd de noodzaak aangevoerd om de 

voorwaarden voor gezinshereniging bij te sturen teneinde te voorkomen dat de gezinsleden die zich in 

België komen vestigen, ten laste vallen van de overheid of dat de gezinshereniging in mensonwaardige 

omstandigheden zou plaatsvinden.”). De IGO valt echter volledig ten laste van de overheid. Indien een 

verblijfsrecht zou worden verkregen in functie van een persoon die dergelijke tegemoetkoming ontvangt, 

zou de vreemdeling ten laste van de overheid vallen. De IGO betreft in wezen het equivalent van het 

leefloon voor 65-plussers.  

De doelstelling van artikel 40ter, tweede lid van de Vreemdelingenwet stemt overeen met artikel 7, 1, c, 

van de richtlijn 2003/86 waarin wordt bepaald dat de betrokken lidstaat bij de indiening van het verzoek 

tot gezinshereniging de persoon die het verzoek heeft ingediend kan verzoeken het bewijs te leveren 

dat de gezinshereniger beschikt over “stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf en 

zijn gezinsleden te onderhouden, zonder een beroep te doen op het stelsel voor sociale bijstand van de 

betrokken lidstaat”. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft dienaangaande overwogen dat 

sociale bijstand betrekking heeft op “bijstand van overheidswege […] waarop een beroep wordt gedaan 

door een persoon, in dit geval de gezinshereniger, die niet beschikt over stabiele en regelmatige 

inkomsten die volstaan om in zijn eigen onderhoud en dat van zijn gezin te voorzien en die daardoor 

dreigt tijdens zijn verblijf ten laste van de sociale bijstand van de gastlidstaat te komen” en dat “het 

begrip ‘sociale bijstand’ in artikel 7, lid 1, sub c, van de richtlijn […] immers [moet] worden uitgelegd als 

bijstand die in de plaats komt van ontbrekende stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten en niet als 
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bijstand ter dekking van bijzondere en onvoorziene kosten.” (HvJ 4 maart 2010, nr. C-578/08, Chakroun, 

§ 46 en § 49).” (RvV nr. 181 702 van 2 februari 2017)  

Verweerder benadrukt dat geen redelijke betwisting kan bestaan nopens de bedoeling van de 

bestaansmiddelenvoorwaarde ex artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, met name te verzekeren dat 

de gezinshereniger over voldoende bestaansmiddelen beschikt om zijn familieleden ten laste te nemen 

en aldus te vermijden dat zij ten laste zouden vallen van de sociale bijstandsstelsel van de Belgische 

Staat.  

Eén en ander vindt tevens steun in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof:  

B.52.3. Bovendien vormen de aan de Belgische gezinshereniger opgelegde striktere 

inkomensvoorwaarden een relevante maatregel om het voortbestaan van het stelsel voor sociale 

bijstand en het verblijf van de familieleden van de gezinshereniger in menswaardige omstandigheden te 

verzekeren.  

In tegenstelling met de « burger van de Unie », wiens verblijfsrecht kan worden ingetrokken wanneer hij 

een onredelijke last voor de begroting van de Staat wordt, beschikt de Belg over het recht op de sociale 

bijstand zonder op enig ogenblik het risico te lopen dat zijn verblijfsrecht hem wordt afgenomen, zodat 

het feit dat aan de Belg die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend en die gebruik wenst te 

maken van zijn recht op gezinshereniging de verplichting wordt opgelegd aan te tonen dat hij over meer 

financiële en materiële middelen beschikt dan de « burger van de Unie », het mogelijk maakt het 

voortbestaan van het socialezekerheidsstelsel te verzekeren.  

(…)  

B.55.5. De wetgever heeft erop toegezien dat het risico dat de familieleden van de Belgische 

gezinshereniger vanaf het begin of in de loop van hun verblijf om een sociale bijstand moeten verzoeken 

om menswaardige levensomstandigheden te verzekeren, aanzienlijk wordt beperkt zonder evenwel de 

uitoefening van het recht op gezinsleven van de Belgische onderdaan onmogelijk of overdreven moeilijk 

te maken. Hij heeft aldus een billijk evenwicht verzekerd tussen de legitieme doelstelling het 

voorbestaan van het stelsel voor sociale bijstand te verzekeren, rekening houdend met de bijzondere 

situatie van de Belg in dat verband, en de zorg om de Belgische onderdaan die geen gebruik heeft 

gemaakt van zijn recht van vrij verkeer de mogelijkheid te bieden zijn recht op gezinsleven in 

menswaardige omstandigheden uit te oefenen.” (Grondwettelijk Hof nr. 121/2013 dd. 26 september 

2013)  

In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat de uitsluiting van de inkomensgarantie voor ouderen geen 

grondslag meer vindt in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, benadrukt verweerder dat niet dienstig 

anders kan worden voorgehouden dan dat het standpunt van de verzoekende partij ontegensprekelijk 

de ratio legis van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet schendt, door voor te houden dat bepaalde 

bestaansmiddelen dewelke worden verkregen uit een sociaal bijstandsstelsel wél in rekening kunnen 

worden gebracht bij de berekening van de bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon.  

Zie ook:  

“L’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration perçues par la partie adverse sont 

en revanche octroyées conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes 

handicapées, et constituent des aides sociales dont le paiement est assuré par l’autorité fédérale, soit le 

SPF Sécurité sociale.  

En confondant l’indemnité d’invalidité qui ressortit au régime de l’assurance maladie-invalidité et les 

allocations prévues au bénéfice les personnes handicapées qui relèvent du système complémentaire de 

l’aide sociale, en considérant à tort que les secondes sont, comme la première, visées par l’article 50, § 

2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité (…)” (R.v.S. nr. 232.033 van 12 augustus 2015) (eigen 

onderlijning)  

Vrije vertaling:  

“De inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming ontvangen door de 

tegenpartij worden daarentegen toegekend conform de wet van 27 februari 1987 betreffende de 

tegemoetkoming aan personen met een handicap, en maken deel uit van de sociale bijstand, waarvan 

de betaling wordt verzekerd door de federale overheid, te weten de FOD Sociale Zekerheid.  

Doordat men de invaliditeitsuitkering, die deel uitmaakt van het regime van ziekte- en 

invaliditeitsverzekering, verwart met de tegemoetkoming aan gehandicapten, die deel uitmaakt van het 

aanvullende bijstandsstelsel, heeft men ten onrechte geoordeeld dat de tweede categorie, net zoals de 

eerste, wordt bedoeld in artikel 50, §2 van het KB van 8 oktober 1981(…)” (RvS nr. 232.033 dd. 

12.08.2015) (markering toegevoegd)  

En ook:  

“De gemachtigde van de staatssecretaris heeft in de eerste bestreden beslissing geen van deze stukken 

weerhouden bij het beoordelen van de bestaansmiddelen omdat het aanslagbiljet betrekking heeft op 

het jaar 2012 en bijgevolg niet recent genoeg is om in aanmerking te komen; omdat de tegemoetkoming 

aan personen met een handicap een vorm is van financiële maatschappelijke dienstverlening; omdat de 



  

 

 

X - Pagina 9 

exacte aard van de uitkeringen door de Liberale Mutualiteit niet blijkt uit de voorgelegde stukken; omdat 

niet blijkt of de referentiepersoon op heden nog kinderbijslag ontvangt en omdat kinderbijslag niet 

beschouwd kan worden als inkomsten van de referentiepersoon. Tenslotte stelt de gemachtigde van de 

staatssecretaris dat uit de regelingsovereenkomst tussen de Belgische referentiepersoon en haar ex-

echtgenoot geen actuele inkomsten blijken.  

De verzoekende partij betwist in haar verzoekschrift nergens in concreto de motieven van de eerste 

bestreden beslissing voor zover deze stellen dat er met de tegemoetkoming aan personen met een 

handicap en de kinderbijslag geen rekening gehouden mag worden bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen omdat enerzijds “de tegemoetkoming aan personen met een handicap (zowel de 

inkomensvervangende tegemoetkoming als de integratietegemoetkoming) is een vorm van financiële 

maatschappelijke dienstverlening. Dit bedrag kan dan ook niet in aanmerking genomen worden bij de 

beoordeling van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon(arrest RvS nr. 232.033 dd. 

12.08.2015).” en anderzijds omdat “uit de voorgelegde stukken blijkt niet dat de referentiepersoon heden 

nog steeds kinderbijslag ontvangt. Voor zover deze inkomsten nog actueel zijn, dient opgemerkt te 

worden dat de middelen verkregen uit kinderbijslag niet in overweging kan genomen worden bij de 

beoordeling van de bestaansmiddelen.” (RvV nr. 183 150 van 28 februari 2017)  

En ook: 

“Het komt dan ook niet kennelijk onredelijk over dat de verwerende partij geen rekening houdt met de 

inkomsten uit deze tegemoetkoming aan personen met een handicap en de integratietegemoetkoming 

bij het beoordelen van de stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Gelet op het gegeven 

dat de verwerende partij geen rekening houdt met de inkomsten uit deze tegemoetkoming aan personen 

met een handicap en de integratietegemoetkoming bij het beoordelen van de stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen, diende de verwerende partij geen behoefteanalyse overeenkomstig 

artikel 42 van de Vreemdelingenwet uit te voeren. De verzoekende partij maakt geen schending van de 

artikelen 40ter en 42 van de Vreemdelingenwet aannemelijk.” (RvV nr. nr. 176 940 van 26 oktober 2016)  

Verweerder merkt volledigheidshalve nog op uit de parlementaire werkzaamheden blijkt dat in de 

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers op 16.03.2000 een wetsvoorstel werd geformuleerd tot 

wijziging van de wetten inzake het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, het bestaansminimum en de 

tegemoetkomingen aan gehandicapten (Parl. Hand. Kamer, 1999-2000, DOC 50 0511/001).  

Bijgevolg blijkt dat de Belgische wetgever beoogde het integrale stelsel van de sociale bijstand te 

hervormen, met inbegrip van de inkomensgarantie voor ouderen.  

Gelet op al het voorgaande kan niet dienstig anders worden voorgehouden dan dat de Belgische 

wetgever middels de wet van 4 mei 2016 onmogelijk de bedoeling kan hebben gehad om 

inkomensgarantie voor ouderen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van de Belgische 

referentiepersoon wél in rekening te brengen, nu het altijd expliciet de bedoeling is geweest te vermijden 

dat personen in het kader van gezinshereniging ten laste zouden vallen van het sociale bijstandsstelsel 

van het Rijk.  

Het loutere feit dat de inkomensgarantie voor ouderen niet uitdrukkelijk bij naam wordt genoemd in de 

opsomming van de uitgesloten bestaansmiddelen, volstaat allerminst om te besluiten dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie hiermee rekening had moeten houden bij 

het beoordelen van de bestaansmiddelenvoorwaarde.  

Immers blijkt uit art. 40ter Vreemdelingenwet dat alle vormen van “financiële maatschappelijke 

dienstverlening” worden uitgesloten.  

Geheel ten onrechte verengt de door de verzoekende partij aangehaalde rechtspraak -dewelke 

overigens geen precedentenwerking heeft- de door artikel 40ter van de Vreemdelingenwet uitgesloten 

“middelen verkregen uit financiële maatschappelijke dienstverlening” tot de maatschappelijke 

dienstverlening, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de OCMW-wet.  

Immers dient te worden opgemerkt dat nergens in de OCMW-wet gewag wordt gemaakt van de term 

“financiële maatschappelijke dienstverlening”.  

Integendeel stipuleert artikel 57, §1 van de OCMW-wet uitdrukkelijk als volgt:  

“§1. Onverminderd het bepaalde in artikel 57ter, heeft het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap 

gehouden is.  

Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. (Het bevordert de 

maatschappelijke participatie van de gebruikers.) 

Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of 

psychologische aard zijn.”  

Verweerder laat gelden dat de wetgever, indien inderdaad werd beoogd uitsluitend de op grond van de 

OCMW-wet verworven financiële middelen uit te sluiten, in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 

redelijkerwijs zou hebben verwezen naar “middelen verkregen uit materiële maatschappelijke 

dienstverlening” conform de omschrijving van artikel 57, §1 van de OCMW-wet.  
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Ter ondersteuning van voormeld standpunt wijst verweerder volledigheidshalve op het feit dat de termijn 

“maatschappelijke dienstverlening” -in weerwil van hetgeen uit de door de verzoekende partij 

aangehaalde rechtspraak blijkt- in de Belgische wetgeving allerminst uitsluitend wordt gebruikt in het 

kader van dienstverlening door OCMW’s, doch dat “maatschappelijke dienstverlening” een generieke 

term betreft.  

Ter illustratie kan worden gewezen op een wet van 22 december 2009 betreffende een algemene 

regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van 

werknemers tegen tabaksrook, dat in artikel 11 het volgende stipuleert:  

“§ 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee 

gelijkgestelde personen, bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, 1°, a) tot e), en 2°, van de wet van 4 

augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.  

§ 2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op :  

1° de als private vertrekken te beschouwen gesloten plaatsen van alle instellingen van maatschappelijke 

dienstverlening en van de gevangenissen, waar de bewoners en niet-bewoners kunnen roken onder de 

voorwaarden die er voor hen zijn vastgelegd;”  

Nergens uit de parlementaire voorbereidingen bij voormelde wet van 22 december 2009 blijkt dat de 

wetgever de draagwijdte van voormeld artikel wenste te beperken tot de instellingen van 

maatschappelijke dienstverlening, zoals omschreven in artikel 1 van de OCMW-wet. Integendeel blijkt 

uit de bewoordingen “alle instellingen van maatschappelijke dienstverlening” dat niet uitsluitend 

OCMW’s worden beoogd.  

Bij gebrek aan duidelijk aanknopingspunt van het begrip “financiële maatschappelijke dienstverlening” in 

de OCMW-wet, dient voormeld begrip naar het oordeel van verweerder in zijn bredere betekenis te 

worden geïnterpreteerd, als zijnde elke vorm van financiële ondersteuning of hulp, dewelke door de 

maatschappij/de Belgische Staat wordt verleend aan de personen die daar aanspraak op kunnen 

maken.  

Terwijl geen redelijke betwisting kan bestaan dat de inkomensgarantie voor ouderen wel degelijk kan 

begrepen worden onder voormelde algemene omschrijving van financiële ondersteuning door de Staat 

aan hulpbehoevenden.  

Door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie werd in de bestreden beslissing 

aldus terecht vastgesteld dat de door de referentiepersoon ontvangen tegemoetkoming dient te worden 

beschouwd als sociale bijstand en om die reden niet in aanmerking kan worden genomen. 

Verder uit verzoekende partij nog kritiek op het feit dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging het ver zou gaan zoeken waar zij stelt dat 

verzoekende partij niet bewijst dat het geld door hem daadwerkelijk werd afgehaald.  

Door de verzoekende partij werden er inderdaad verzendbewijzen van geld via Moneytrans en Europhil 

voorgelegd, waarbij geld werd verzonden vanwege de referentiepersoon aan betrokkene en aan N. E. 

M. (…), voor de periode van 2005 tot 20017.  

Het is hierbij geenszins onredelijk dat verzoekende partij zich vragen heeft gesteld bij het feit dat het 

geld zowel door verzoekende partij als door N. E. M. (…) kon worden afgehaald, en op zich bewijst het 

verzenden van het geld aldus geenszins dat het geld door verzoekende partij werd gebruikt. Ook kan 

door het louter verzenden van geld, niet worden afgeleid dat het geld noodzakelijk was voor 

verzoekende partij om in zijn basisbehoeften te voorzien en dat verzoekende partij aldus aangewezen 

was op dat geld.  

In tegenstelling tot wat verzoekende partij voorhoudt, betreft dit geenszins een kennelijk onredelijke 

beoordeling.  

Door verzoekende partij werd ook een attestation administrative n°2115 dd. 14.07.2018 voorgelegd 

waarin wordt verklaard dat verzoekende partij in het buitenland woont en dat hij niet is tewerkgesteld in 

de regio Pachalik.  

Bij nazicht van de bewoordingen van het attest blijkt dit niet te slaan op het gehele jaar 2017, zoals 

verkeerdelijk door verzoekende partij wordt voorgehouden maar op de situatie op datum van het attest 

zelf met name 14.07.2017.  

Hierbij heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging terecht opgemerkt dat overeenkomstig verzoekende partij haar paspoort zij Schengen 

binnen reisde op 20.04.2017 via Spanje. Er kan aldus niet uitgesloten worden aan de hand van het 

voorgelegde attest of verzoekende partij een inkomen had en/of eigenaar was/is van onroerende 

goederen op het ogenblik dat zij in Marokko verbleef.  

Verweerder merkt op dat de overige argumenten niet door verzoekende partij worden betwist.  

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

besluit terecht nog als volgt:  

“Gezien betrokkene niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn in het land van 

herkomst kan niet gesteld worden dat hij was aangewezen op de financiële steun uit België om in zijn 
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levensonderhoud te voorzien en is dus niet aan de voorwaarde ‘ten laste’ van in het land van herkomst 

of origine voldaan. Bovendien beschikt de referentiepersoon niet over voldoende inkomen om 

betrokkene ten laste te kunnen nemen. Zijn bestaansmiddelen zijn immers niet ter waarde van 120% 

van het leefloon voor een persoon met gezinslast. Wat betreft het maken van de behoeftenanalyse 

overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 wenst de dienst vreemdelingenzaken 

zich aan te sluiten bij de analyse van de pensioendienst. De dienst pensioenen acht het kennelijk 

noodzakelijk de referentiepersoon een stukje inkomensgarantie voor ouderen toe te kennen opdat 

mijnheer op een menswaardige manier in zijn behoeften zou kunnen voorzien. Het gaat niet op dat een 

referentiepersoon in een dergelijke financiële situatie nog iemand ten laste zou moeten nemen. Dat 

dreigt hen beiden nog meer in de armoede te duwen.  

Het gegeven dat betrokkene sedert oktober 2017 tot op heden op hetzelfde adres als de 

referentiepersoon gedomicilieerd is, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Immers, louter 

het gegeven dat betrokkene op hetzelfde adres als de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft 

niet automatisch tot gevolg dat zij ook ten laste was/is van de referentiepersoon. Immers, de 

voorwaarde van het ten laste zijn dient op een actieve wijze te worden aangetoond en valt niet impliciet 

af te leiden uit het feit dat men onder hetzelfde dak woont (arrest RvV nr. 145.912 dd. 21.05.2015). 

Bovendien heeft deze situatie betrekking op de toestand in België, niet op deze in het land van 

herkomst.  

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de wet van 

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

De kritiek van de verzoekende partij mist grondslag.  

Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van het beginsel van de fair play, houdt dit beginsel 

in dat de overheid zich onpartijdig moet opstellen bij het nemen van een besluit en de noodzakelijke 

openheid en eerlijkheid in acht dient te nemen. (R.v.V. nr. 53 042 van 14 december 2010)  

In casu maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat dit niet het geval geweest is bij het nemen van 

de bestreden beslissing.  

“Aangezien verzoekster niet aantoont dat het bestuur oneerlijke middelen gebruikte, zoals het 

achterhouden van gegevens, vertragingsmanoeuvres of overdreven spoed en verzoekster wel degelijk 

de kans had om haar verblijfssituatie te verduidelijken […], kan evenmin een schending van het fair 

play-beginsel vastgesteld worden.” (R.v.V. nr. 68 684 van 18 oktober 2011)  

“Het beginsel van de fair play is maar geschonden indien er in hoofde van de overheid sprake is van 

opzet, kwade trouw of moedwilligheid.” (RvS nr. 177.513 dd. 03.12.2007)  

“In de mate waarin de verzoekende partij, […] het “fair play”-beginsel geschonden acht, wijst de Raad 

erop dat dit beginsel van behoorlijk bestuur inhoudt dat de administratie zich niet van onfatsoenlijke 

middelen mag bedienen om de burger in het verkrijgen van zijn recht te hinderen door onder meer het 

achterhouden van relevante gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens, het uitstellen of niet 

nemen van beslissingen waarbij de burger belang heeft, het toepassen van een vertragingstactiek of het 

handelen met overdreven spoed. Een schending van het beginsel van de “fair play” doet zich slechts 

voor als er sprake is van moedwilligheid (RvS 20 mei 2005, nr. 144.744). De verzoekende partij toont op 

geen enkele wijze aan dat er hiervan sprake is in hoofde van de verwerende partij.” (R.v.V. nr. 136.735 

dd. 21.01.2015)  

“Het fair play-beginsel houdt als beginsel van behoorlijk bestuur in dat het bestuur zich niet van 

onfatsoenlijke middelen mag bedienen om de burger in het verkrijgen van zijn recht te hinderen door 

onder meer het achterhouden van relevante gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens, het 

uitstellen of niet nemen van beslissingen waarbij de burger belang heeft, het toepassen van een 

vertragingstactiek of het handelen met overdreven spoed. Een schending van het beginsel van de fair 

play doet zich slechts voor als er sprake is van moedwilligheid (RvS 20 mei 2005, nr. 144.744). 

Verzoekster toont geenszins aan dat in casu het geval is.” (R.v.V. nr. 164 739 van 25.03.2016)  

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van het 

verblijf van meer dan drie maanden, zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels.  

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van het 

rechtszekerheids-, vertrouwens- en redelijkheidsbeginsel waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert.  

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.1.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 
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burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

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

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

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

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 40ter van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name 

dat de door verzoeker ingediende aanvraag wordt geweigerd omdat “(g)ezien betrokkene niet afdoende 

heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn in het land van herkomst (…) niet (kan) gesteld worden 

dat hij was aangewezen op de financiële steun uit België om in zijn levensonderhoud te voorzien en (…) 

dus niet aan de voorwaarde ‘ten laste’ van in het land van herkomst of origine voldaan (is)” en “de 

referentiepersoon (bovendien) niet over voldoende inkomen (beschikt) om betrokkene ten laste te 

kunnen nemen” nu de inkomensgarantie voor ouderen niet in aanmerking wordt genomen en het 

resterend bedrag rustpensioen niet ter waarde van 120% van het leefloon voor een persoon met 

gezinslast bedraagt. De loonfiches van de zus worden niet in overweging genomen omdat “het de 

Belgische referentiepersoon is die dient aan te tonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen 

beschikt”. Daarnaast wordt nog geduid dat voor wat de behoefteanalyse betreft “(d)e dienst pensioenen 

(…) het kennelijk noodzakelijk (acht) de referentiepersoon een stukje inkomensgarantie voor ouderen 

toe te kennen opdat mijnheer op een menswaardige manier in zijn behoeften zou kunnen voorzien” en 

“(h)et (…) in een dergelijke financiële situatie (niet opgaat dat de referentiepersoon) nog iemand ten 

laste zou moeten nemen.”  

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor 

niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

3.1.3.2. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 40ter van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 1 (…) 

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

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

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

Europese Unie :  

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

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen;  

2° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, mits het de vader en moeder van een 

minderjarige Belg betreft die hun identiteit bewijzen door middel van een geldig identiteitsdocument en 

zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen.  

De familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg :  

1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt 

geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van 

het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het 

beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er 



  

 

 

X - Pagina 13 

wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële 

maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de 

overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat 

hij actief werk zoekt.  

Deze voorwaarde is niet van toepassing indien alleen zijn minderjarige familieleden bedoeld in artikel 

40bis, § 2, eerste lid, 3°, de Belg vergezellen of zich bij hem voegen. 

2° (…) 

3° (…)” 

 

In artikel 40ter van de vreemdelingenwet wordt verwezen naar artikel 40bis van de vreemdelingenwet, 

deze bepaling luidt als volgt:  

 

“§ 1 (…) 

§ 2 Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

1° (…) 

2° (…) 

3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij 

hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde 

geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 

gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 

gegeven; 

4° (…) 

5° (…) 

(…)” 

 

3.1.3.3. Uit de bestreden beslissing blijkt dat zij steunt op twee aparte motieven die, indien afdoende, elk 

op zich de bestreden beslissing kunnen schragen, met name 1) dat “niet aan de voorwaarde ‘ten laste’ 

van in het land van herkomst of origine (is) voldaan” en 2) dat “de referentiepersoon niet over voldoende 

inkomen (beschikt) om betrokkene ten laste te kunnen nemen”. 

 

Verzoeker richt zich in het eerste middel voornamelijk tegen het tweede motief, namelijk dat zijn 

Belgische vader, de referentiepersoon, niet over voldoende inkomsten beschikt om verzoeker ten laste 

te kunnen nemen. Wat het eerste motief betreft, dat niet aan de voorwaarde van het ten laste zijn is 

voldaan, voert verzoeker het volgende aan: 

 

“Dat verzoeker vervolgens op zich voldoende bewijst dat er geld aan hem werd overgemaakt; dat DVZ 

het nu ver gaat zoeken en stelt dat verzoeker niet bewijst dat het geld door hem daadwerkelijk werd 

afgehaald; dat dit een schending is van de zorgvuldigheidsplicht; dat indien dit zo belangrijk is voor haar, 

zij dat aan verzoeker gemakkelijk had kunnen opvragen; dat zij dit niet deed! 

Dat verzoeker de stukken overmaakt die door de gemeente werden opgevraagd per mail; 

Dat ook opgemerkt wordt dat de attesten van onvermogen verwijzen naar de streek van Midar en gaan 

over heel het jaar 2017, dus ook over de periode dat verzoeker nog in Marokko verbleef begin 2017;” 

 

3.1.3.4. Aangezien verzoeker ouder is dan 21 jaar, diende hij, om aan de door de wet gestelde vereisten 

voor een verblijf van meer dan drie maanden te voldoen, het bewijs te leveren dat hij ten laste is van zijn 

Belgische vader, in functie van wie hij het verblijfsrecht vraagt. 

 

De Raad benadrukt dat wat betreft het “ten laste” zijn van de referentiepersoon, er geen wettelijke 

bewijsregeling voorhanden is en het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden aldus vrij is. Deze 

vrije feitenvinding en -appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair 

oordeelt of verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden levert. Hierop oefent de Raad een 

marginale wettigheidstoetsing uit.  

 

Over de stukken die verzoeker in dit verband heeft voorgelegd, wordt in de bestreden beslissing het 

volgende gemotiveerd: 

 

“- Verzendbewijzen van geld via Moneytrans en Europhil vanwege de referentiepersoon aan betrokkene 

en aan N. e. M. (…) vanaf 2005 tot 2017. Op zich bewijst het verzenden van geld aan betrokkene niet 

dat betrokkene dit geld heeft afgehaald en er op was aangewezen om in zijn basisbehoeften te 

voorzien.  
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-  Attestation administrative n°2115 dd. 14.07.2017 waarin wordt verklaart dat betrokkene in het 

buitenland woont en dat hij niet tewerkgesteld is in de regio (pachalik). Het attest lijkt geen informatie te 

bevatten over de periode dat betrokkene nog in Marokko woonde, overeenkomstig betrokkenes 

paspoort reisde hij immers Schengen binnen via Spanje (Almeria) op 20.04.2017. Derhalve kan aan de 

hand van het attest niet worden uitgesloten of betrokkene een inkomen had en/of eigenaar was/is van 

onroerende goederen, toen hij nog in Marokko verbleef.” 

 

Verzoeker voert aan dat de attesten van onvermogen verwijzen naar de streek van Midar en betrekking 

hebben op het volledige jaar 2017 en dus ook over de periode dat verzoeker nog in Marokko verbleef, 

begin 2017. 

 

In het administratief dossier bevindt zich het “Attestation administrative n°2115 dd. 14.07.2017” waarin 

het volgende wordt uiteengezet: “L’interesseé réside à l’étranger et n’exerce aucun emploi au sein de ce 

pachalik” (eigen vertaling: Betrokkene verblijft in het buitenland en oefent geen enkel werk uit in deze 

regio). Enkel onderaan wordt een datum vermeld, zijnde de datum waarop het document werd 

opgesteld, dit is 14 juli 2017. Verzoeker voert aan dat dit “Attestation administrative n°2115 dd. 

14.07.2017” ook betrekking heeft op de periode dat hij in Marokko verbleef, maar hij laat na in concreto 

aan te duiden waaruit dit dan wel zou mogen blijken. Uit dit document kan immers enkel worden afgeleid 

dat het werd opgesteld op 14 juli 2017 en dat verzoeker op dat ogenblik in het buitenland verbleef en 

geen werk uitoefende in de regio. Verzoeker betwist niet dat hij de Schengenzone binnenkwam op 

20 april 2017. Verzoeker toont dan ook niet aan dat op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op 

kennelijk onredelijke wijze in de bestreden beslissing wordt uiteengezet: “Attestation administrative 

n°2115 dd. 14.07.2017 waarin wordt verklaart dat betrokkene in het buitenland woont en dat hij niet 

tewerkgesteld is in de regio (pachalik). Het attest lijkt geen informatie te bevatten over de periode dat 

betrokkene nog in Marokko woonde, overeenkomstig betrokkenes paspoort reisde hij immers Schengen 

binnen via Spanje (Almeria) op 20.04.2017. Derhalve kan aan de hand van het attest niet worden 

uitgesloten of betrokkene een inkomen had en/of eigenaar was/is van onroerende goederen, toen hij 

nog in Marokko verbleef.” 

 

Verzoeker betwist in het middel niet dat aan de hand van dit attest niet kan worden uitgesloten dat 

verzoeker een inkomen had of dat verzoeker eigenaar was of is van onroerende goederen toen hij nog 

in Marokko verbleef. Het is niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij om het hebben van een 

eigen inkomen en het al dan niet bezitten van onroerende goederen te betrekken bij het onderzoek naar 

de omstandigheid of verzoeker ten laste is van zijn Belgische vader. 

 

In de mate dat verzoeker thans zou doelen op andere attesten van onvermogen dan het “Attestation 

administrative n°2115 dd. 14.07.2017” wordt erop gewezen dat niet blijkt dat hij deze in het kader van 

zijn aanvraag van 27 februari 2018 heeft voorgelegd. 

 

Inzake de verzendbewijzen van geldsommen stelt verzoeker op zich voldoende te hebben bewezen dat 

er aan hem geld werd overgemaakt en hij laat gelden dat de gemachtigde het nu wel ver gaat zoeken 

door thans in vraag te stellen of het geld wel daadwerkelijk door hem werd afgehaald. Verzoeker werpt 

op dat de verwerende partij hem dit gemakkelijk had kunnen vragen.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat op regelmatige basis geldsommen werden 

overgemaakt door de referentiepersoon aan verzoeker (48 euro in maart 2016, 237 euro in april 2016,  

288 en 58 euro in mei 2016, 289 euro in juni 2016, 242 euro in juli 2016, 294 euro in september 2016, 

259 euro in oktober 2016, 291 euro in november 2016, 293 euro in december 2016, 242 euro in januari 

2017, 486 en 100 euro in februari 2017, 386 euro in maart 2017, 98 euro in april 2017). Verder blijken 

ook geldstortingen in 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Verzoeker kan 

gevolgd worden dat het onzorgvuldig voorkomt dat de gemachtigde in de bestreden beslissing in vraag 

lijkt te stellen of verzoeker het geld dat hem werd toegezonden ook zelf heeft afgehaald. De verwerende 

partij betwist immers niet dat op regelmatige basis geldsommen werden overgemaakt door de 

referentiepersoon bestemd voor verzoeker, wat in het kader van het onderzoek naar het ten laste zijn 

van groter belang lijkt dan wie deze geldsommen dan effectief in persoon is gaan afhalen.  

 

In de bestreden beslissing wordt hieraan ook toegevoegd dat “het verzenden van geld” “(o)p zich (niet) 

bewijst” dat hij “er op was aangewezen om in zijn basisbehoeften te voorzien.” Verzoeker betwist deze 

zin niet expliciet maar kan worden gevolgd waar hij in het middel aanvoert dat hij voldoende bewijst dat 

er geld aan hem werd overgemaakt. 
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Het motief over de verzendbewijzen van geldsommen lijkt bijgevolg geen stand te houden.  

 

Het motief over de “attestation administrative”, met name dat aan de hand van dit attest niet kan worden 

uitgesloten dat verzoeker een inkomen had en dat niet kan worden uitgesloten dat hij eigenaar was of is 

van onroerende goederen, houdt echter stand, zoals hierboven uiteengezet. 

 

Verzoeker toont bijgevolg niet aan dat op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk 

onredelijke wijze wordt uiteengezet dat nu hij “niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te 

zijn in het land van herkomst (…) niet gesteld (kan) worden dat hij was aangewezen op de financiële 

steun uit België om in zijn levensonderhoud te voorzien” en “dus niet aan de voorwaarde ‘ten laste’ van 

in het land van herkomst of origine (is) voldaan.”  

 

3.1.3.5. Er wordt herhaald dat de bestreden beslissing in casu gestoeld is op twee afzonderlijke 

motieven die elk op zich de bestreden beslissing kunnen verantwoorden, met name 1) dat “niet aan de 

voorwaarde ‘ten laste’ van in het land van herkomst of origine (is) voldaan” en 2) dat “de 

referentiepersoon niet over voldoende inkomen (beschikt) om betrokkene ten laste te kunnen nemen”. 

Elk van deze motieven volstaat op zichzelf om de bestreden beslissing te schragen. Uit hetgeen 

hiervoor werd uiteengezet blijkt dat verzoeker er niet in geslaagd is om het eerste motief te weerleggen 

waar het betrekking heeft op het niet aantonen dat verzoeker geen inkomen had en/of eigenaar was/is 

van onroerende goederen. Bijgevolg heeft verzoeker geen belang bij zijn kritiek op het tweede motief 

van de bestreden beslissing. De eventuele gegrondheid van deze grieven kan immers niet tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden. 

 

3.1.3.6. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze 

tot het oordeel is genomen dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarde van het ten laste zijn in het 

land van herkomst. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.3.7. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de 

verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat er wat 

betreft het doorslaggevend motief werd uitgegaan van een foutieve feitenvinding, zodat de schending 

van de zorgvuldigheidsplicht niet kan worden aangenomen. 

 

3.1.3.8. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

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

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Gelet op voorgaande analyse van de verschillende middelonderdelen blijkt dat verzoeker met 

zijn betoog geen schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. 

 

3.1.3.9. In zoverre verzoeker de bedoeling heeft om ook een schending aan te voeren van het 

rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel, kan enkel worden vastgesteld dat elke toelichting 

ontbreekt over de wijze waarop het bestuur door het nemen van de bestreden beslissing deze 

beginselen van behoorlijk bestuur dan heeft miskend. Deze onderdelen van het middel zijn, bij gebrek 

aan de vereiste precisie, onontvankelijk.  

 

3.1.3.10. Het beginsel van de fair-play is maar geschonden indien er in hoofde van de overheid sprake 

is van opzet, kwade trouw of moedwilligheid (RvS 21 november 2011, nr. 216.356; RvS 30 juni 2009, nr. 

194.978 en RvS 3 december 2007, nr. 177.513). Verzoeker toont evenwel niet aan dat er in casu sprake 

was van kwade trouw of moedwilligheid in hoofde van de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris, zodat een schending van het beginsel van de fair-play niet kan worden aangenomen.  

 

3.1.3.11. Het eerste middel is, in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat luidt als volgt:  
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“-schending van art. 8 EVRM: 

"(…)” 

Dat het recht op gezinshereniging dient gerespecteerd te worden; 

Dat door het uitvaardigen van de kwestieuze beslissing geen juist evenwicht werd geëerbiedigd tussen 

de belangen van verzoeker in het kader van de eerbied voor zijn gezinsleven enerzijds en de belangen 

van de Belgische openbare orde anderzijds; 

Dat de kwestieuze beslissing helemaal niet op zorgvuldige wijze genomen werd;” 

 

3.2.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van artikel 8 EVRM, doordat zij 

geen familieleven kan uitbouwen ingevolge de bestreden beslissing.  

Verweerder benadrukt dat de bestreden beslissing werd genomen zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten, zodat de bestreden beslissing ingevolge de bestreden beslissing allerminst verplicht wordt om 

terug te keren naar het herkomstland en er als dusdanig niet aan in de weg kan staan dat de 

verzoekende partij alhier haar familieleven uitbouwt.  

De door de verzoekende partij voorgehouden schending van artikel 8 EVRM is op geen enkele wijze 

aan de orde.  

Ondergeschikt, en slechts in zoverre de verzoekende partij in haar tweede middel nog verwijst naar 

artikel 8 EVRM, benadrukt verweerder dat het voor zich spreekt dat de beoordeling van de aanvraag 

gezinshereniging in het licht van de wettelijke bepalingen (waaronder artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet) ontegensprekelijk reeds een beoordeling van de aangevoerde familiale situatie 

behelst in afweging ten opzichte van de bescherming van de openbare orde.  

Zulks wordt expliciet bevestigd door het Grondwettelijk hof in het arrest nr. 121/2013:  

“B.45.1. Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 regelt het verblijf op het grondgebied van de 

familieleden van een Belgische onderdaan. Zoals uiteengezet in B.3.2, beoogt de bestreden wet van 8 

juli 2011 het immigratiebeleid inzake gezinshereniging bij te sturen, teneinde de migratiedruk te 

beheersen en bepaalde misbruiken te ontmoedigen, met eerbied voor het recht op het gezinsleven.  

Tevens werd de noodzaak benadrukt om te verzekeren dat de familieleden in menswaardige 

omstandigheden verblijven. In het licht van die doelstellingen werden ook maatregelen noodzakelijk 

geacht ten aanzien van de familieleden van een Belg.  

De bestreden bepaling past derhalve in het streven van de wetgever naar een ordentelijk 

immigratiebeleid en streeft een doelstelling na die verschillend is van die welke aan de basis ligt van het 

Unierecht inzake vrij verkeer.  

(…) 

B.52.3. Bovendien vormen de aan de Belgische gezinshereniger opgelegde striktere 

inkomensvoorwaarden een relevante maatregel om het voortbestaan van het stelsel voor sociale 

bijstand en het verblijf van de familieleden van de gezinshereniger in menswaardige omstandigheden te 

verzekeren.  

In tegenstelling met de « burger van de Unie », wiens verblijfsrecht kan worden ingetrokken wanneer hij 

een onredelijke last voor de begroting van de Staat wordt, beschikt de Belg over het recht op de sociale 

bijstand zonder op enig ogenblik het risico te lopen dat zijn verblijfsrecht hem wordt afgenomen, zodat 

het feit dat aan de Belg die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend en die gebruik wenst te 

maken van zijn recht op gezinshereniging de verplichting wordt opgelegd aan te tonen dat hij over meer 

financiële en materiële middelen beschikt dan de « burger van de Unie », het mogelijk maakt het 

voortbestaan van het socialezekerheidsstelsel te verzekeren.  

Het kan immers niet worden uitgesloten, enerzijds, dat de tenlasteneming van zijn familieleden de 

financiële situatie van die Belgische onderdaan zodanig verergert dat hij, na verloop van een bepaalde 

periode, van de sociale bijstand afhankelijk wordt om zijn eigen essentiële behoeften te verzekeren en, 

anderzijds, dat het recht op de eerbiediging van het gezinsleven, verankerd in artikel 22 van de 

Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, aan de overheden de 

verplichting oplegt om, zelfs in een dergelijke situatie, geen einde te maken aan het verblijf van zijn 

familieleden die in voorkomend geval sedert een bepaald aantal jaren legaal op het Belgische 

grondgebied verblijven.  

(…)  

B.54.1. Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 voorziet in de mogelijkheid om een verblijf in het 

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

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

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

kerngezin.  

(…)  
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B.55.2. Door te bepalen dat de stabiele en toereikende bestaansmiddelen van de gezinshereniger ten 

minste moeten gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van 

de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, heeft de wetgever een 

referentiebedrag willen vaststellen. Aldus heeft die bepaling tot gevolg dat de overheid die de aanvraag 

tot gezinshereniging moet onderzoeken, geen verder onderzoek moet doen naar de bestaansmiddelen 

indien de gezinshereniger over een inkomen beschikt dat gelijk is of hoger dan het beoogde 

referentiebedrag.  

De bestreden bepaling heeft niet tot gevolg dat de gezinshereniging wordt verhinderd indien het 

inkomen van de gezinshereniger lager is dan het vermelde referentiebedrag. In dat geval moet de 

bevoegde overheid, volgens artikel 42, § 1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, in het 

concrete geval en op basis van de eigen behoeften van de Belg en van zijn familieleden, bepalen welke 

bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder dat de familieleden ten 

laste vallen van de openbare overheden.  

(…)  

B.55.5. De wetgever heeft erop toegezien dat het risico dat de familieleden van de Belgische 

gezinshereniger vanaf het begin of in de loop van hun verblijf om een sociale bijstand moeten verzoeken 

om menswaardige levensomstandigheden te verzekeren, aanzienlijk wordt beperkt zonder evenwel de 

uitoefening van het recht op gezinsleven van de Belgische onderdaan onmogelijk of overdreven moeilijk 

te maken. Hij heeft aldus een billijk evenwicht verzekerd tussen de legitieme doelstelling het 

voorbestaan van het stelsel voor sociale bijstand te verzekeren, rekening houdend met de bijzondere 

situatie van de Belg in dat verband, en de zorg om de Belgische onderdaan die geen gebruik heeft 

gemaakt van zijn recht van vrij verkeer de mogelijkheid te bieden zijn recht op gezinsleven in 

menswaardige omstandigheden uit te oefenen.  

(…)  

B.64.8. Volgens een vaststaand beginsel van internationaal recht zijn Staten bevoegd om de toegang 

van vreemdelingen tot hun grondgebied te regelen. Zoals uiteengezet in B.6.6, erkent artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet het recht van een vreemdeling om in een bepaald 

land te verblijven en houdt het niet de verplichting in voor de verdragspartijen om rekening te houden 

met de keuze van een echtpaar om in een welbepaald land te wonen. De bestreden inkomensvereiste 

beoogt te vermijden dat vreemdelingen die een verblijfsrecht willen verkrijgen in het kader van 

gezinshereniging, ten laste vallen van de overheid en streeft een legitieme doelstelling na. Om de 

redenen uiteengezet onder B.52, kan de bestreden maatregel daarmee niet als onevenredig worden 

beschouwd.  

(…)” (Grondwettelijk hof nr. 121/2013 van 26 september 2013, http://www.const-court.be/, markering 

toegevoegd).  

Vanzelfsprekend impliceert de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dat er 

rekening werd gehouden met de gezinsbanden waarop verzoekende partij zich beroepen heeft in haar 

aanvraag gezinshereniging, afgewogen tegen de bescherming van de openbare orde.  

De weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten, 

vervat in de bijlage 20, houdt ontegensprekelijk in dat de gemachtigde van de Staatssecretaris de 

gezinsbanden beoordeeld heeft.  

Verzoekende partij benadrukt dat artikel 8 EVRM niet de toepassing verhindert van de bepalingen, zoals 

van artikel 40bis, 40ter én 43 van de Vreemdelingenwet, die conform hiermee zijn en, middels het 

nakomen van bepaalde voorwaarden, het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven van de 

vreemdeling in België garanderen. (Raad van State nr. 231.772 van 26.06.2015, http://www.raadvst-

consetat.be).  

In casu weze evenwel andermaal herhaald dat de bestreden beslissing werd genomen zonder bevel om 

het grondgebied te verlaten.  

De schending van artikel 8 EVRM kan niet worden aangenomen.  

De verzoekende partij dient overigens in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige 

relatie te bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM.  

“Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). 

De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 

met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.” (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010) 
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“Wanneer verzoekster een schending van artikel 8 EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats haar taak 

om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan 

van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze 

waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.” (R.v.V. nr. 107.498 dd. 29.07.2013)  

De verzoekende partij faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast.  

Wat het bestaan van een gezinsleven betreft, refereert verzoekende partij naar de afstammingsband 

met haar vader, die vaststaat.  

Hoewel het gezinsleven van ouders en hun minderjarige kinderen wordt verondersteld, kan, 

overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg 

(EHRM 9 oktober 2003, nr. 48321/99, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, nr. 27319/07, 

Onur/Groot-Brittannië; N. MOLE, Asylum and the European Convention on Human Rights, Council of 

Europe Publishing, 2008, 97) slechts van een door artikel 8 van het EVRM beschermd gezinsleven 

tussen ouders en hun meerderjarige kinderen gesproken worden indien, naast de afstammingsband, 

een vorm van afhankelijkheid blijkt.  

Immers, “er wordt aangenomen dat in de relatie tussen een ouder en een meerderjarig kind het bestaan 

van bijkomende elementen van afhankelijkheid moet worden aangetoond die anders zijn dan de gewone 

affectieve banden” (R.v.V. nr. 66 750 van 19 september 2011, www.rvv-cce.be).  

Verzoekende partij spreekt van een gezamenlijk adres sinds die periode, maar legt geen andere 

indicaties voor die een gezinsband kunnen aantonen, zodat zij geenszins heeft aangetoond dat de band 

die zij zou hebben met haar vader er één is die valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

heeft ook terecht besloten dat verzoekende partij niet heeft aangetoond ten laste te zijn van de 

referentiepersoon.  

Een gezamenlijk adres op zich volstaat niet als bewijs van een gezinsleven in de zin van art. 8 EVRM.  

“Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt 

verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest 

Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige 

kinderen ne beneficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que 

soit démontrée l’existence d’éléments supplementaires 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). Verzoekende partij steunt de aanwezigheid van een gezinsleven 

louter op het gegeven sedert haar aankomst in België met haar vader — die een legaal verblijf heeft in 

België — samen te wonen onder het zelfde dak. De Raad merkt op dat verzoekende partij in het 

verzoekschrift zelf aangeeft dat haar vader reeds in 2000 naar België is gekomen. Zijzelf kwam pas op 1 

december 2010 naar België nadat ze met een studentenvisum eerst nog zeven maanden in het 

Verenigd Koninkrijk had verbleven. Uit deze gegevens blijkt dat verzoekende partij, die heden reeds 

vierentwintig jaar is, gedurende de tien jaar die aan haar komst naar België voorafgingen - waarvan de 

helft reeds tijdens de jaren van volwassenheid - niet met haar vader heeft samengewoond en zelfs in 

2010 opteerde om met een studentenvisum naar het Verenigd Koninkrijk te trekken en er gedurende 

zeven maanden te verblijven. Uit deze vaststellingen kan enkel worden besloten dat verzoekende partij 

duidelijk geen belang hecht aan de samenwoning met haar vader waardoor deze samenwoning niet als 

een bijkomend element van afhankelijkheid kan worden beschouwd. Artikel 8 van het EVRM beschermt 

alleen bestaande gezinsrelaties en niet de keuze van de gemeenschappelijke verblijfplaats van 

vreemdelingen, in casu verzoekende partij en haar vader. Uit het prima facie onderzoek lijkt er in deze 

stand van het geding te moeten worden besloten dat er geen gezinsleven bestaat tussen de 

verzoekende partij en haar vader.” (R.v.V. nr. 83.753 van 28 november 2011)  

Ten overvloede merkt de verweerder op dat het in casu ook een aanvraag tot een eerste toelating tot 

verblijf betreft.  

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen.  

De verweerder laat gelden dat in casu geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid EVRM dient 

te gebeuren.  

Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden 

beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf.  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat.  

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 
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uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37).  

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.”  

(zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011)  

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden.  

“In casu wijst de verzoeker slechts op het gegeven dat hij ‘inmiddels een duurzame relatie onderhoudt 

met de Belgische onderdaan mevrouw H.S.D., met wie hij reeds geruime tijd samenwoont’, doch laat hij 

na concrete hinderpalen aan te voeren voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en 

effectief gezinsleven met zijn Belgische partner elders.  

(…)  

De bestreden beslissing verhindert niet dat zijn partner hem bezoekt in het land van herkomst of elders. 

Verder kunnen moderne communicatietechnologieën de verzoeker in staat stellen om tijdens de 

scheiding in nauw contact te blijven met zijn partner en de banden met haar verder te onderhouden 

(EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100)” (R.v.V. nr. 141.063 dd. 16.03.2015)  

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen.  

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 

diverse gelegenheden aan heeft herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM 

kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de 

door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om 

de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 

het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de 

uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 

12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 

67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen 

dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie 

R.v.St. nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.).  

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007).  

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.)  

De bestreden beslissing heeft inderdaad niet tot gevolg dat de verzoekende partij definitief van haar 

vader wordt gescheiden, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid er 

terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een 

regelmatige binnenkomst in het Rijk. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het 

Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te 

voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook 

R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 4.070 dd. 27.11.2007).  

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van het 

verblijf van meer dan drie maanden, zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels.  

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.2.3. Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven en 

luidt als volgt: 
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“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210 029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het privé- en/of familie- en gezinsleven hier te lande en 

anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en 

het handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden 

beslissing. 

 

De Raad benadrukt dat het in de eerste plaats aan verzoeker toekomt, nu hij een schending van artikel 

8 van het EVRM aanvoert, om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 

precieze wijze het bestaan van het door hem ingeroepen privé- en gezins- en familieleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

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 dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke 

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Het EHRM benadrukt dat het begrip “privéleven” een ruime term is en dat het mogelijk, 

noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er 

sprake kan zijn van een privéleven, is eveneens een feitenkwestie. 

 

In beginsel heeft de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking op het 

kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Banden met andere gezinsleden dan 

die van het kerngezin of familieleden worden slechts gelijkgesteld met een gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan 

de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond. Het EHRM oordeelt zo dat “de relaties tussen 

volwassenen niet noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen genieten zonder dat het 
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bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve 

banden” (EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 

36). 

 

De afhankelijkheidsrelatie moet dus de gebruikelijke banden, die tussen familieleden bestaan, 

overstijgen. 

 

In casu dient een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie te worden aangetoond tussen verzoeker 

en zijn Belgische vader, de referentiepersoon. De verblijfsvoorwaarde die wordt gesteld in artikel 40bis, 

§ 2, 3° van de vreemdelingenwet, met name dat de “bloedverwant in neergaande lijn” ouder dan 21 jaar 

ten laste is van de referentiepersoon, verschilt in wezen niet van wat is vereist om onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM te vallen, met name een situatie waarin er sprake is van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid andere dan de gewoonlijke affectieve banden. Het houdt een 

impliciete toetsing aan artikel 8 van het EVRM in, waarbij het bestaan van een beschermenswaardig 

familieleven wordt nagegaan hetgeen in de thans voorliggende situatie vereist dat bijkomende 

elementen van afhankelijkheid worden nagegaan. Aldus kan worden gesteld dat de toets van artikel 8 

van het EVRM reeds werd doorgevoerd in deze wettelijke bepaling, nu de wetgever heeft geoordeeld 

dat het verblijfsrecht voor bloedverwanten in neergaande lijn ouder dan 21 jaar van een Belg slechts kan 

worden toegekend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan (zie mutatis mutandis RvS 

26 juni 2015, nr. 231.772). 

 

In casu blijkt dat de verblijfsaanvraag onder meer wordt geweigerd omdat niet is aangetoond dat 

verzoeker daadwerkelijk ten laste is van de referentiepersoon. Verzoeker weerlegt deze vaststelling niet, 

zoals blijkt uit de bespreking van het eerste middel. Zoals blijkt uit het eerste middel, dient verzoeker 

aan te tonen dat hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden en heeft hij dit in casu niet of onvoldoende 

gedaan. De bestreden beslissing gaat bovendien enkel in op de door verzoeker ingediende aanvraag. 

Hij laat de mogelijkheid open om andere verblijfsaanvragen in te dienen en gaat verder niet gepaard met 

een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Aldus wordt het bestaan van een gezins- of familieleven dat valt onder de bescherming van artikel 8 van 

het EVRM niet aangetoond, zodat ook niet aannemelijk wordt gemaakt dat er een belangenafweging 

diende of dient plaats te vinden.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig juli tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN A. DE SMET 

 


