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 nr. 225 815 van 9 september 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. KIRSZENWORCEL 

Louizalaan 207 / 13 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 4 april 2019 heeft 

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 25 februari 2019 tot weigering van 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 26 april 2019 met refertenummer 

X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 juli 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 augustus 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. KIRSZENWORCEL en van 

attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 4 september 2018 dient de verzoekende partij (van Braziliaanse nationaliteit en geboren op 15 

januari 1997) een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese 

Unie, als bloedverwant in neergaande lijn. 

 

Ter gelegenheid van de afgifte van een bijlage 19ter wordt de verzoekende partij uitgenodigd een bewijs 

van onvermogen van het land van herkomst voor te leggen, naast het aantonen van voldoende 
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bestaansmiddelen van de EU-onderdaan, en een attest van het OCMW en een bewijs van het ten laste 

zijn in het land van herkomst bij te brengen. 

 

Op 25 februari 2019, met kennisgeving op 6 maart 2019, weigert de gemachtigde van de bevoegde 

minister deze aanvraag. Dit is de bestreden beslissing, die stelt: 

 

“(…) 

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 04.09.2018 werd 

ingediend door:  

 

Naam: S. P.   Nationaliteit: Brazilië  Geboorteplaats: U. 

Voorna(a)m(en): B. S.  Geboortedatum: X  RR: (…)  

Verblijvende te : (…) 

 

om de volgende reden geweigerd:  

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

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

familielid van een burger van de Unie.  

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

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

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

(…)’  

Betrokkene heeft gezinshereniging aangevraagd met haar stiefvader, D. A. I. H. J., met 

Rijksregisternummer (…), van Portugese nationaliteit.  

Betrokkene heeft onvoldoende aangetoond ten laste te zijn van de referentiepersoon.  

Er worden volgende bewijsstukken voorgelegd:  

- Attest OCMW Halle dd 14.09.2018 dat betrokkene geen financiële steun geniet.  

- Wat betreft het bewijs van onvermogen in het land van herkomst, legt betrokkene een verklaring op eer 

voor dat zij geen eigendom bezit in het land van herkomst.  

- Een verklaring van de moeder van betrokkene dd. 16.11.2018 dat betrokkene steeds ter hare laste is 

geweest daar zij studeerde. Hierbij worden schoolattesten voorgelegd vanaf 2009 tot 2018.  

- Bewijs inkomsten van de stiefvader en van de moeder van betrokkene.  

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

goed en geen inkomen wist te verwerven in het land van herkomst of origine. Gezien de leeftijd van 

betrokkene lijkt het logisch dat zij ten laste was en is van haar moeder, doch dit werd enkel bewezen 

door een verklaring op eer van de moeder en betrokkene zelf. Gezien het gesolliciteerd karakter van 

verklaringen op eer niet kan worden uitgesloten, kan dit document niet in overweging worden genomen 

als bewijs van onvermogen. Er worden verder geen stukken voorgelegd ter staving van de verklaringen. 

Betrokkene kan geen rechten ontlenen aan een situatie van onvermogen die zij, door haar komst naar 

België, in België voor zichzelf heeft gecreëerd.  

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

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

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene.  Het AI van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van: 

 

“de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), Schending van art. 74/13 Vreemdelingenwet, van 

de artikelen 41, §2 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna verkort het 

handvest), het hoorplicht, van het beginsel volgens het welk de administratieve overheid ertoe is 

gehouden bij het nemen van zijn beslissing rekening te houden met alle belangrijke gegevens, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidbeginsel.” 

Dit middel wordt als volgt toegelicht: 
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“De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 

tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid een 

beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet 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. 

Het dossier werd niet zorgvuldig onderzocht. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de 

verplichting op om haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954).  

Het zorgvuldigheidsbeginsel bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk 

onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen (RvS 23 

februari 2004, nr. 128 424). 

-De verwerende partij geeft toe dat "gezien de leeftijd van betrokkene lijkt het logisch dat ze ten laste 

was en is van haar moeder, doch dit werd enkel bewezen dooreen verklaring op eer van de moederen 

betrokkene zelf (...)"Betrokkene kan geen rechten ontlenen aan een situatie van onvermogen die zij 

door haar komst naar België, in België voor zichzelf heeft gecreëerd. 

 

Er wordt wel aanvaard dat ze ten laste is van haar moeder maar niet dat ze onvermogen is in haar land 

van herkomst.! En dit desondanks het feite dat ze sinds haar 12 in België woont en studeert. Niemand is 

tot het onmogelijke gehouden !Het is wel logisch dat iemand van 22 jaar die altijd gestudeerd heeft en 

ten laste van haar moeder in België was, onvermogend zou zijn. 

Descendenten vanaf 21 jaar van een Unieburger of Belg en ascendenten van een Unieburger moeten in 

het herkomstland ten laste zijn van de referentiepersoon om een recht op gezinshereniging te hebben. 

Het begrip 'ten laste' vereist hoofdzakelijk een actieve ondersteuning door de referentiepersoon. En hier 

wordt "ten laste zijn " niet betwist. Het bewijs van onvermogen is slechts bijzaak. Dat stelt de RvV in een 

arrest van 26 oktober 2018 (nr. 211.725). 

Bovendien vereist de kern van het begrip 'ten laste' zijn volgens de RvV vooral een actieve 

ondersteuning door de referentiepersoon, financieel of materieel. Het betreft een beoordeling van een 

feitelijke situatie. Kenmerkend hierbij is de omstandigheid dat het familielid gesteund wordt door de 

referentiepersoon, om in zijn basisbehoeften te voorzien. Een bewijs van onvermogen is in deze context 

dan ook bijkomend omdat het op zich nog geen actieve materiële of financiële ondersteuning aantoont. 

Vooral bij verzoekster die minderjarige was en nu nog student is (zie beslissing+stuk 2). 

 

Ook blijk uit rechtspraak van het HvJ dat wanneer een referentiepersoon overeen lange periode 

regelmatig een som geld betaalt aan een descendent, die voor hem noodzakelijk is om te voorzien in de 

basisbehoeften, dit al een reële situatie van afhankelijkheid aantoont. Een bewijs van onvermogen dient 

volgens die rechtspraak als bijkomend te worden beschouwd en kan vaak moeilijk geleverd worden 

(HvJ 16 januari 2014, Reyes, C-423/12, punten 23, 26 en 27). (zie ook http://aqii.be/nieuws/rvv-

verduideliikt-beqrip-ten-laste-en-herkomstland-bii-aezinshereniaina^ 

 

Uit het geheel van het dossier moet wel blijken dat men recht heeft op gezinshereniging. 

 

Verzoekster heeft bewijzen neergelegd dat ze naar school is geweest tussen 2009 tot 2018 (zie 

beslissing-stuk1).Ze gaat nog steeds naar Hoge school Franscisco Ferrer (stuk 2) 

Immers woont verzoekster sinds haar 12 jaar hier in België en verwerende partij was op de hoogte (zie 

beslissing ) en moest ook op de hoogte zijn omdat in 2009 had verzoekster samen met haar ouders een 

gezinshereniging aanvraag ingediend (zie stuk2) 

Art. 74/13 Vreemdelingenwet bepaalt:" Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de 

minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en 

de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land." Uit de bestreden beslissing 

blijkt niet dat rekening werd gehouden met het gezinsleven dat verzoeker onderhoudt met zijn partner. 

Dit gezinsleven werd/ wordt aannemelijk gemaakt door de samenwoonstverklaring. De Dienst 

Vreemdelingenzaken wist of moest weten van het familiale leven van verzoekster (zie 9 bis aanvraag in 

bijlage). De Staatssecretaris was derhalve op de hoogte van het gezinsleven van verzoekster minstens 

behoorde zij hiervan op de hoogte te zijn. 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals deze onder 

meer voortvloeien uit artikel 8 van het EVRM, waartoe tevens het beginsel van het belang van het kind 

en een billijke belangenafweging toebehoren (EHRM 31 januari 2006, nr. 50435/99, Rodrigues Da Silva 

http://aqii.be/nieuws/rvv-verduideliikt-beqrip-ten-laste-en-herkomstland-bii-
http://aqii.be/nieuws/rvv-verduideliikt-beqrip-ten-laste-en-herkomstland-bii-
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en Hoogkamer v. Nederland, EHRM 30 juli 2013, nr. 948/12, Berisha v. Zwitserland, par. 51 met 

verwijzing naar EHRM, Grote Kamer, 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserland, par. 

135; EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 144). Artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet vormt tenslotte de omzetting van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: Terugkeerrichtlijn) en dient 

richtlijnconform te worden toegepast. Het Hof van Justitie stelt in deze dat wanneer de bevoegde 

nationale autoriteit voornemens is een terugkeerbesluit te nemen, zij dus aan de door artikel 5 van de 

Terugkeerrichtlijn opgelegde verplichtingen dient te voldoen (HvJ 11 december 2014, C-249/13, 

Boudjlida, par. 49). Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet maakt derhalve een individueel onderzoek 

noodzakelijk. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt niet dat de gemachtigde bij het nemen 

van deze bestreden beslissing rekening heeft gehouden met het gezins- en familieleven van de 

verzoekende partij, conform artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partij wijst er op dat zij niet werd gehoord door de verwerende partij. Hij stipt aan dat 

indien zij gehoord zou zijn geweest zij er de verwerende partij op had kunnen wijzen dat de bestreden 

beslissing een onderbreking in haar gezinsleven met haar familie en studies zou betekenen.. Zij meent 

dat indien zij zou zijn gehoord, zulks mogelijks tot een andere beslissing had kunnen leiden. Ter zake 

verwijst zij naar verschillende arresten van de Raad, waarbij de Raad zich uitspreekt overeen schending 

van artikel 41 van het handvest juncto de hoorplicht. .Verzoekende partij verwijst dus ook naar de 

onjuiste, gebrekkige of ontbrekende motivering van de bestreden beslissing hetzij schending van de 

plicht tot materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens verwijt verzoekster aan 

de administratieve overheid een bondig motivering te hanteren, zonder hierbij rekening te houden met 

de situatie van verzoekster. 

Dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid dat ook op basis van de 

voorgelegde gegevens, een onredelijke beslissing heeft genomen; 

Dat de bestreden beslissingen niet of althans onvoldoende met redenen zijn omkleed en niet in alle 

redelijkheid werd genomen en hun nietigverklaring verantwoorden. 

Verzoeker meent dat in casu een onderzoek naar zijn feitelijke situatie volledig afwezig is. De formele 

motiveringsverplichting valt uiteen in een evenredigheids- en een draagkrachtvereiste. 

Op grond van de evenredigheidsvereiste is het nodig dat de motivering evenredig is aan het belang van 

de beslissing. In casu betreft een weigering tot verblijf. 

Dat er geen enkele grondige afweging is gebeurd tussen enerzijds het leed welke bij verzoekster en 

haar familie wordt veroorzaakt door het feit dat verzoekster moet stoppen met studeren voor 

onbepaalde tijd en het door de Dienst Vreemdelingenzaken nagestreefde legitieme doel (belang van de 

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen). 

De hierboven geciteerde motivering is niet evenredig aan het belang van de beslissing voor verzoekster. 

De gevolgen van deze beslissing zijn zeer ernstig voor haar. 

Het staat buiten kijf dat de tegenpartij de draagkrachtvereiste miskent door het verblijfsrecht van 

verzoekster te ontkennen met een beslissing die slechts erg summier gemotiveerd is, terwijl de 

gevolgen van deze beslissing voor verzoekster erg ingrijpend zijn en moeilijk onderschat kunnen 

worden. 

Dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid dat ook op basis van de 

voorgelegde gegevens, een onredelijke beslissing heeft genomen; 

Dat de bestreden beslissingen niet of althans onvoldoende met redenen zijn omkleed en niet in alle 

redelijkheid werd genomen en hun nietigverklaring verantwoorden.” 

 

2.1.2. De verwerende partij legt geen nota met opmerkingen neer. 

 

2.1.3. Verzoekende partij voert de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Deze bepalingen hebben tot doel 

de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen. Hij moet kunnen beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de voornoemde 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" 
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impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd 

genomen. De beslissing tot weigering van verblijf verwijst naar de juridische grondslag: artikel 52, § 4, 

5°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit) en naar artikel 

40bis, §2, eerste lid, 3°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). De 

bestreden beslissing weigert de aanvraag omdat de verzoekende partij niet afdoende aantoonde 

onvermogend te zijn in het herkomstland. Zij legt wat dit element betreft enkel een verklaring op eer 

neer. Er blijkt niet dat de verzoekende partij geen onroerend bezit of geen inkomsten wist te verwerven 

in het herkomstland.  

 

De bestreden beslissing merkt op dat zou kunnen aangenomen worden dat de verzoekende partij, gelet 

op haar leeftijd, ten laste was van haar moeder, maar dat ook dit slechts wordt gestaafd door middel van 

een verklaring op eer van de moeder en de verzoekende partij zelf, wat niet een afdoende bewijs vormt 

omdat deze verklaringen niet ondersteund worden door andere stukken. 

 

Dit is afdoende. 

 

Verder beantwoordt de bestreden beslissing de voorgelegde stukken. De verzoekende partij toont 

evenmin aan dat met een voorgelegd stuk geen rekening zou gehouden zijn. 

 

Het onderdeel is ongegrond. 

 

2.1.4. De verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing inhoudelijk en voert de schending 

aldus aan van de materiële motiveringsplicht die in het licht van 40bis, §2, eerste lid, 3°, van de 

Vreemdelingenwet moet worden onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

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

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk haar besluit heeft genomen (cf. 

RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 2  

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

(…) 

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

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

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

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

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

gegeven; 

(…)” (eigen onderlijning) 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de overheid om haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor 

te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 

februari 2007, nr. 167.411). Dit houdt ook in dat zij zich moet steunen op alle gegevens en dienstige 

stukken. De overheid moet zich afdoende informeren over alle relevante elementen. 

 

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

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

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

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

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

zorgvuldigheidsverplichting (RvS 28 april 2008, nr. 182.450).  
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Het redelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer men op zicht van de motieven zich tevergeefs 

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

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te vinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301).  

 

De verzoekende partij leest de bestreden beslissing verkeerd als ze stelt dat aanvaard is dat zij ten laste 

van haar moeder is. De bestreden beslissing stelt dat dit logischerwijze het geval kan zijn, gelet op de 

leeftijd, maar stelt ook vast dat geen enkel stuk wordt neergelegd ter ondersteuning van de verklaringen 

op eer. De bestreden beslissing stelt dat door het gesolliciteerd karakter van de verklaringen op eer er 

stukken mogen verwacht worden ter staving van het verklaarde. Enkel schoolattesten voorleggen is niet 

afdoende. Dit motief op zich is niet kennelijk onredelijk. Het feit dat de verzoekende partij sinds haar 

twaalfde leeft in België met haar moeder, brengt niet automatisch een bewijs van het ten laste met zich 

mee. Temeer de aanvraag is ingediend in functie van haar stiefvader en ten overvloede ook geen 

stukken werden voorgelegd over haar vader (leeft hij nog, zijn er erfenissen of onderhoudsgelden, enz.) 

 

De verwerende partij kan kennelijk redelijk meer stukken eisen alvorens de aanvraag toe te kennen. 

Evenmin zijn er stukken voorgelegd waaruit blijkt wie de kosten van de verzoekende partij voor haar 

opvoeding, schoolkosten, kledij, enz. draagt. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

begrip door de Grote Kamer van het HvJ in het arrest Yunying Jia, alwaar uitdrukkelijk werd gesteld dat 

onder “te hunnen laste komen” moet worden verstaan, dat het familielid van een 

gemeenschapsonderdaan die in een andere lidstaat is gevestigd de materiële ondersteuning nodig heeft 

van deze onderdaan of zijn echtgenoot teneinde in zijn basisbehoeften te voorzien in de lidstaat van 

oorsprong of van herkomst van dit familielid op het moment dat hij verzoekt om hereniging met die 

onderdaan. De noodzaak van financiële ondersteuning kan worden aangetoond met ieder passend 

middel. Het is mogelijk dat het enkele feit dat de gemeenschapsonderdaan of zijn echtgenoot zich ertoe 

verbindt de zorg voor het familielid op zich te nemen, niet wordt aanvaard als bewijs van het bestaan 

van een situatie van reële afhankelijkheid van dit familielid (HvJ C-1/05, Yunying Jia t. Migrationsverket, 

2007, 43).  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij enkel een attest van het OCMW voorlegde 

waaruit blijkt dat zij geen financiële steun ontvangt, schoolattesten vanaf 2009 tot 2018 en bewijzen in 

verband met de inkomsten van haar moeder en stiefvader, naast de loutere verklaringen op eer van 

haarzelf en haar moeder. De verzoekende partij verwijst naar het arrest Reyes C-423/12 van 16 januari 

2014 van het HvJ, maar vergeet dat zijzelf geen bewijzen voorlegde van regelmatige betalingen van 

haar onkosten of verricht aan haar. Het louter bewijzen dat zij steeds heeft schoolgelopen (en nog 

steeds) en dit gedurende een lange periode, volstaat op zich niet. 

 

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

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

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

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

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

gebeurd. 

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

de bestreden beslissing een niet correcte beoordeling bevat. De motieven zijn kennelijk redelijk en de 
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verwerende partij heeft de verzoekende partij in de bijlage 19ter uitdrukkelijk uitgenodigd aan te tonen 

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

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

van de zorgvuldigheidsplicht aantoont. De motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht zijn niet 

geschonden. 

 

Waar de verzoekende partij de schending van het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel 

aanvoert, gebruikt zij dezelfde grieven als voorheen besproken. 

 

De Raad kan alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten 

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

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

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

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

niet het geval is. 

 

Er wordt herhaald dat de bestreden beslissing niet gepaard gaat met een bevel om het grondgebied te 

verlaten zodat een onderbreking van de studies niet voorhanden is en dat het de verzoekende partij 

vrijstaat een nieuwe aanvraag in te dienen mits het bijbrengen van de nodige stukken. De bestreden 

beslissing is kennelijk redelijk. 

 

De onderdelen zijn ongegrond. 

 

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

Het bepaalde in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet geldt voor “verwijderingsbeslissingen”. De 

bestreden beslissing is genomen zonder een bevel om het grondgebied te verlaten en is dus geen 

verwijderingsbeslissing. 

 

Het onderdeel dat de schending aanvoert van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet is onontvankelijk. 

 

2.1.6. De verzoekende partij verwijt de gemachtigde dat zij niet werd gehoord en verwijst naar het 

bepaalde in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 

2000, in werking getreden op 1 december 2009 (hierna: het Handvest). 

 

De verzoekende partij voert de schending van de hoorplicht aan. Dit beginsel van behoorlijk bestuur 

houdt in dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de 

gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 

95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 

167.887). Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door verzoeker gevraagd voordeel 

te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak omdat deze niet zijn gesteund op een tekortkoming 

van de betrokkene (RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; I. Opdebeek, “De hoorplicht” in Beginselen van 

behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247). De bestreden 

beslissing betreft het weigeren van een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Europese Unie. Deze is niet gestoeld op een persoonlijke tekortkoming van de 

verzoekende partij, maar houdt een weigering in om een door haar gevraagd voordeel – m.n. verblijf in 

het Koninkrijk – te verlenen. Dus kan de verzoekende partij niet op een dienstige wijze de schending 

van de hoorplicht als algemeen rechtsbeginsel aanvoeren (RvS 21 september 2009, nr. 196.233). 

Bovendien heeft de verzoekende partij ruimschoots de tijd gehad om haar aanvraag aan te vullen en 

alle relevante informatie bij te brengen. Het staat de verzoekende partij vrij een nieuwe aanvraag in te 

dienen indien zij over stavingstukken beschikt. 

 

Artikel 41 van het Handvest bepaalt in verband met het hoorrecht het volgende:  

 

“(…)  

Dit recht behelst met name:  

— het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen,  

(…)”  
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Het recht om gehoord te worden waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden (HvJ 22 november 

2012, C-277/11, M.M., ro. 87). De Raad merkt opnieuw op dat het de verzoekende partij vrijstond haar 

aanvraag te ondersteunen met overtuigende stukken.  

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie vormt het hoorrecht een algemeen beginsel van 

Unierecht. Luidens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie leidt een schending van de rechten van 

de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht echter pas tot 

nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit, wanneer deze 

procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 

288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & 

Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 

P, punt 80). Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, moet de Raad aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval nagaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben. Met name omdat de verzoekende partij specifieke omstandigheden 

had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek de verwerende partij zouden kunnen 

overtuigen positief in te gaan op de aanvraag. Dergelijke argumenten ontbreken in het verzoekschrift.  

 

De onderdelen zijn ongegrond. 

 

2.1.7. Het eerste middel, zo ontvankelijk, is ongegrond. 

 

2.2.1. De verzoekende partij voert in een tweede middel het volgende aan: 

 

“3b.Tweede middel : Verder voert verzoekster aan dat indien zij niet bij haar ouders, in België, kan 

blijven artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: EVRM) en artikel 22 van de Grondwet geschonden worden. Artikel 8 van het EVRM 

omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. Artikel 22 van de Grondwet omvat 

eveneens het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. 

Daar verzoekster net 22 jaar is geworden en dat ze sinds haar 12de in België met haar familie woont en 

dat ze ook familie is van een Portugese onderdaan die gemachtigd is in België te verblijven en dat hij de 

artikelen kan inroepen. Er kan slechts een uitzondering gemaakt worden op het recht op gezinsbeleving 

wanneer dit in een democratische samenleving noodzakelijk is. 

De ingeroepen bepalingen verhinderen bijgevolg dat verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf 

indient bij de betrokken Belgische diplomatieke of consulaire post. 

Verder stelt verzoekster dat het voor haar niet mogelijk is om een gezinsleven te hebben in een ander 

land dan België, nl. haar Portugese schoonvader hier woont, haar moeder, zus en vader hier wonen en 

dat ze studeert nog.” 

 

2.2.2. Wat de schending van artikel 8 van het EVRM betreft, stelt de Raad vast dat de bestreden 

beslissing werd genomen zonder bevel om het grondgebied te verlaten en aldus geen 

verwijderingsmaatregel inhoudt. 

 

Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven en luidt 

als volgt: 

 

“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.” 

Artikel 22 van de Grondwet bevat eenzelfde bescherming. 
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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.  

 

Over het privéleven argumenteert de verzoekende partij niet. Aangaande haar familieleven is de 

verzoekende partij onduidelijk in het tweede middel (zie laatste zin): zo spreekt zij van een Portugese 

schoonvader, haar moeder, zus en van een vader terwijl de aanvraag werd ingediend in functie van een 

Portugese stiefvader. Los van deze onduidelijkheden wees de Raad van State in zijn arrest met nr. 

231.772 van 26 juni 2015 erop dat ook al primeert artikel 8 van het EVRM op de bepalingen van de 

Vreemdelingenwet, dit niet wil zeggen dat aan de administratieve overheid een belangenafweging wordt 

opgelegd, daar de wetgever deze reeds voorzien heeft in het kader van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet. Tevens bepaalde de wetgever dat het voordeel van een verblijfsrecht aan bepaalde 

familieleden van een burger van de Unie gekoppeld is aan voorwaarden onder meer, in dit geval, artikel 

40bis, §2, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet. Hoger werd aangetoond dat de gemachtigde deze 

bepaling correct toepaste. Aldus werd een belangenafweging gemaakt. 

 

De Raad benadrukt dat door het niet afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten het 

gezinsleven van verzoekster niet wordt onderbroken door de bestreden beslissing. Alleszins toont 

verzoekster het tegendeel niet aan. 

 

Derhalve kan het onderdeel dat de schending van artikel 8 van het EVRM beoogt, niet dienstig 

aangevoerd worden (RvS 25 maart 2004, nr. 129.737; RvS 18 juni 2002, nr. 107.971; RvS 4 juli 2002, 

nr. 108.866).  

 

Het tweede middel is niet ontvankelijk, minstens ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen september tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 


