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 nr. 227 596 van 17 oktober 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 12 juli 2019 heeft 

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

van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 6 juni 2019 tot 

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

20). 

  

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 16 juli 2019 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

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

24 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JESSEN, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van attaché C. KURUM, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 10 december 2018 dient de verzoekende partij, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, 

een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie in functie van 

haar Belgische vader.  

 

Op 6 juni 2019, met kennisgeving op 18 juni 2019, neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN 

ZONDER BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

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

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 29.05.2018 werd 

ingediend door: Naam: C. (...) Voorna(a)m(en): A. (...) Nationaliteit: Marokko Geboortedatum: (...).1989 

Geboorteplaats: M'Hajer Identificatienummer in het Rijksregister: (...) Verblijvende te/verklaart te 

verblijven te: (...) 

 

om de volgende reden geweigerd: De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te 

genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een 

burger van de Unie  

 

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan in functie van zijn Belgische vader, de genaamde C.E.H. (...) 

(RR: (...)) in toepassing van artikel 40ter van de wet van 15/12/80.  

 

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 21 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 Belgische 

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 huidige aanvraag gezinshereniging.  

 

Ter staving van het ten laste zijn werden volgende documenten voorgelegd:  

- Attest OCMW Genk dd 15.06.2018 op naam van betrokkene en dat verklaart dat hij geen financiële 

steun geniet en een attest OCMW Genk dd 15.06.2018 op naam van de referentiepersoon dat verklaart 

dat hij sinds augustus 2016 geen financiële steun ontving tot op datum van de opmaak van het attest.  

- Attestation administrative N°751/CBO / 2017 opgemaakt te Ben Taieb op 04.09.2017 waarin de lokale 

Marokkaanse overheden attesteren dat betrokkene dezelfde woonst deelt met zijn vader E.H.B.H. (...): 

dit gegeven is niet van aard het bewijs te kunnen leveren dat betrokkene in het verleden, dus voor zijn 

aankomst in het Rijk, onvermogend was en dat hij ten tijde van zijn verblijf in het herkomstland ten laste 

was van zijn Belgische vader die reeds ettelijke jaren in België verblijft. Bovendien is de informatie niet 

correct gezien betrokkenes vader sinds jaren in België verblijft.  

- Attestation du revenu N° 839 au titre de l’année 2017/2018 opgemaakt te Driouch op 23.07.2018 

waaruit zou moeten blijken dat betrokkene niet was onderworpen aan belasting op huisvesting en 

gemeentetaksen in Marokko. Het document vermeldt uitdrukkelijk dat het werd opgesteld op basis van 

een verklaring op eer. Het gesolliciteerd karakter van dit document kan daarom niet worden uitgesloten. 

Bijgevolg kan dit attest niet worden aanvaard als een afdoende bewijs van onvermogen van betrokkene. 

- Attestation du Revenu N°839 au titre de l’année 2017/2018 opgemaakt te Driouch op 23.07.2018 

waaruit blijkt dat betrokkene geen inkomsten heeft aangegeven. De relevantie van dit document is niet 

duidelijk. Uit het paspoort van betrokkene blijkt niets sinds wanneer betrokkene Europa is 

binnengereisd. Uit het administratief dossier blijkt dat mijnheer eerder een aanvraag voor een visum kort 

verblijf deed, maar deze aanvraag op 9.03.2017 werd geweigerd. Of betrokkene op deze weigering 

heeft gewacht om zijn land van herko  

- Loonfiches van Foyer De Lork VZW-Gan Geel op naam van de referentiepersoon voor de periode van 

december 2017 tot en met juli 2018.  

- Handgeschreven brief, opgemaakt door C. M., de broer van betrokkene op 10.11.2017 te Genk (met 

identiteitskaart) waarin is opgenomen blijkt dat hij sinds 2014 regelmatig een bedrag tussen 400€ en 

600€ “onderhoudsgeld” ontving van de referentiepersoon om te overhandigen aan betrokkene. De 

referentiepersoon zou deze geldbedragen meegegeven hebben aan de broer van betrokkene om het 

hem te overhandigen omdat betrokkene zelf in een afgelegen gebied in Marokko leefde. Betrokkene zou 

afhankelijk geweest zijn van dit geld van de referentiepersoon. Het betreft een verklaring op eer 

waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan woren uitgesloten.  
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Gezien betrokkene niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn vanuit het land van 

herkomst, er onvoldoende werd aangetoond dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het 

land van herkomst of origine financieel en/of materieel ten laste was van de referentiepersoon, blijkt uit 

het geheel van de beschikbare gegevens niet afdoende dat er reeds van in het land van herkomst of 

origine (en tot op heden) een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en de 

referentiepersoon.  

 

Het gegeven dat betrokkene sedert 26.10.2017 tot op heden op hetzelfde adres als de 

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

het gegeven dat betrokkene op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet 

automatisch tot gevolg dat hij 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 40ter 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 betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden 

ingetrokken.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst de 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 aan het 

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de formele en materiële 

motiveringsplicht, van de artikelen 40bis, §2, 3° en 40ter 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 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), van de richtlijn 2004/38/EG en 

van “de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waaronder het redelijkheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.” 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Verzoeker diende op 07.12.2018, in de hoedanigheid van bloedverwant in de opgaande lijn, een 

aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart. 

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

§2, 1° van de Vreemdelingenwet juncto artikel 40bis, §2, 3° van de Vreemdelingenwet. 

Gezien verzoeker ouder is dan 21 jaar dient hij aan te tonen dat hij ten laste is van de Belgische 

referentiepersoon, zijn vader, de heer C. E. H.. 

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

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

er niet in geslaagd het bewijs te leveren dat verzoeker ten laste is van de referentiepersoon en dat 

verzoeker onvermogend was in het land van herkomst. 

Dat de motivering geenszins aanvaard kan worden. 

Het Hof van Justitie interpreteert het begrip ‘ten laste zijn’ in de arresten Jia1 en Reyes2. Daaruit volgt 

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

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

of partner omdat ze niet in hun eigen basisbehoeften kunnen voorzien en dat die afhankelijkheid reeds 

bestaat in het land van oorsprong of herkomst tot op het moment van de aanvraag. 

In het arrest Reyes van het Hof van Justitie wordt dit verwoord als volgt: 

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

van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie als ‘ten laste’ van die burger in de zin van artikel 2, 
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punt 2, sub c, van de richtlijn 2004/38 kunnen worden beschouwd, het bestaan van een situatie van 

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

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

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

heeft gemaakt van zijn verkeersvrijheid, of door diens echtgenoot (arrest Jia, reeds aangehaald, punt 

35). 

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

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

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

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

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

reeds aangehaald, punt 37).” 

In het arrest Jia werd uitdrukkelijk gesteld dat onder ‘te hunnen laste komen’ moet worden verstaan dat 

het familielid van een gemeenschapsonderdaan die in een andere lidstaat is gevestigd de materiële 

ondersteuning nodig heeft van deze onderdaan of zijn echtgenoot teneinde in zijn basisbehoeften te 

voorzien in de lidstaat van oorsprong of van herkomst van dit familielid op het moment dat hij verzoekt 

om hereniging met die onderdaan. De noodzaak van financiële ondersteuning kan worden aangetoond 

met ieder passend middel. 

In het geval van verzoeker dient er echter te worden opgemerkt dat aan de vereiste voorwaarde wel 

voldaan is. 

Verzoeker werd in Marokko zowel financieel als materieel ondersteund door de referentiepersoon. 

Verzoeker verbleef in het huis van zijn vader en bovendien werd aan verzoeker geregeld geld 

overgemaakt om ervoor te zorgen dat verzoeker aan zijn levensonderhoud werd voorzien. Het geld 

werd voornamelijk door handgift overhandigd aangezien verzoeker in een afgelegen gebied woont waar 

het niet mogelijk is om geldoverschrijvingen te ontvangen. De bewijzen hiervan werden geleverd door 

rekeninguittreksels 2014-2017 waarin de geldopvragingen van de referentiepersoon vermeld staan en 

een verklaring op eer (zie administratief dossier). Deze verklaring gaat overigens gepaard met een kopie 

van de identiteitskaart waarbij deze op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen getoetst worden. 

1 HvJ C-1/05, 9 januari 2007, par. 35 en 37 

2 HvJ C-423/12 van 16 januari 2014 

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

geoordeeld getuigenverklaringen wel een bewijswaarde kunnen hebben in de verblijfsprocedure. 

De voorgelegde stukken tonen duidelijk aan dat verzoeker ten laste was van de referentiepersoon en 

aldus behoeftig was in Marokko. Bovendien heeft verzoeker in Marokko geen eigendom noch inkomen. 

Het is die afhankelijkheidsrelatie die verzoeker ertoe heeft gezet om naar België te komen en alhier een 

aanvraag gezinshereniging in te dienen. Verzoeker kan in Marokko niet in zijn eigen basisbehoeften 

voorzien. 

Het begrip “ten laste”, zoals het volgt uit artikel 3 van de richtlijn 2004/37, hierbij verwijzend naar de 

mededeling van de Commissie van 2 juli 2009, dient als volgt te worden geïnterpreteerd: 

“Om vast te stellen of familieleden te laste zijn, moet geval per geval worden beoordeeld of zij, gezien 

hun financiële en sociale toestand, materiele steun nodig hebben om in hun basisbehoeften te kunnen 

voorzien in het land van herkomst of het land vanwaar zij op het ogenblik dat zij verzochten om 

hereniging met de EU-burger”. 

De commissie stelt in haar mededeling uitdrukkelijk dat verzoeker enkel dient aan te tonen dat hij 

materiele steun nodig heeft van de referentiepersoon om in zijn basisbehoeften te kunnen voorzien. Dat 

vanaf dan er sprake is van een “ten laste zijn”. 

Bovendien is het ‘ten laste zijn’ een feitenkwestie en mag deze op alle mogelijke manieren bewezen 

worden (HVJ 16 januari 2014, Reyes, C-423/12 en HvJ 9 januari 2007, Jia, C-1/05). Dat in deze richtlijn 

geen voorwaarden gesteld worden aan de manier waarop het ten laste zijn moet worden aangetoond. 

Verweerder stelt tevens onterecht dat verzoeker onvoldoende bewezen heeft dat hij in land van 

herkomst onvermogend was. Verzoeker legde reeds aan verweerder officiële attesten voor waarin 

duidelijk vermeld staat dat verzoeker geen inkomen noch onroerende goederen in Marokko heeft. 

Doorheen zijn leven in Marokko verbleef verzoeker in de woning van zijn vader, de referentiepersoon. 

Ook dit werd bewezen met een officieel attest van de Marokkaanse overheden (zie administratief 

dossier). Dit wordt tevens bevestigd in de bestreden beslissing. Daarenboven is het feit dat aan 

verzoeker geregeld geld werd overhandigd al een indicatie dat verzoeker onvermogend was en 

afhankelijk was van de materiele en financiële steun van de referentiepersoon. Slechts dankzij deze 

financiële ondersteuning, dewelke noodzakelijk was, kon verzoeker in Marokko overleven. 

Het Hof van Justitie heeft reeds in een arrest geoordeeld dat wanneer een referentiepersoon over een 

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 
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onvermogen dient volgens die rechtspraak zelfs als bijkomend te worden beschouwd (HvJ 16 januari 

2014, Reyes, C-423/12, punten 23, 26 en 27). 

Ook in een arrest van 26 oktober 2018 oordeelde Uw Raad dat het begrip 'ten laste' hoofdzakelijk een 

actieve ondersteuning door de referentiepersoon vereist en dat het bewijs van onvermogen slechts 

bijzaak is. 

Het is duidelijk dat in casu sprake is van een sterke afhankelijkheidsrelatie tussen verzoeker en de 

referentiepersoon. Niet enkel in Marokko was dit het geval, ook hier in België wordt verzoeker zowel 

financieel al materieel bijgestaan. Verzoeker woont in bij de referentiepersoon. De referentiepersoon 

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

openbare overheden. Tot op heden ontvangt verzoeker geen leefloon of steun van de OCMW. 

Verzoeker wenst erop te wijzen dat volgens de richtlijn van de Europese Commissie aangaande de 

omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EC4 alle relevante bewijzen in aanmerking moet worden 

genomen voor de beoordeling van het “ten laste” zijn. Verweerder kan niet zomaar oordelen dat 

bepaalde stukken niet als bewijs mogen gelden. Verweerder dient rekening te houden met alle 

bewijsmiddelen. 

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

van verzoeker. 

Een schending van de formele en materiele motiveringsplicht lijkt voorhanden. 

Verweerder heeft de situatie van verzoeker onvoldoende bestudeerd. Verweerder heeft geen rekening 

gehouden met de economische en sociale toestand van verzoeker. Verweerder heeft de bestreden 

beslissing genomen zonder rekening te houden met alle dienstige stukken die verzoeker heeft 

voorgelegd. 

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

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

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

die zin dan ook een deugdelijke materiële grondslag. 

Uit wat voorafgaat kan verweerder aldus niet op grond van de door haar gegeven motieven tot de 

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

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

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

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

omstandigheden van de zaak. 

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

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

De bestreden beslissing komt tekort aan een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

waaronder de formele en materiele motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

3 RvV 26 oktober 2018, nr. 211.725 

4 Brussels, 2.7.2009 COM(2009) 313 final 

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

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt hierop het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een eerste en enig middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 40ter juncto artikel 

40bis, §2, 3° van de Vreemdelingenwet, schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 

houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuursakten, schending van de richtlijn 2004/38/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 

het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, schending van de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur waaronder het redelijkheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. 

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 
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en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583; RvS 11 december 2015, nr. 233.222).  

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, namelijk artikel 40ter, §2, 

eerste lid, 1° juncto artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet. Ook de feitelijke 

overwegingen worden weergegeven. Zo wordt er in de bestreden beslissing gemotiveerd dat verzoeker 

niet afdoende heeft aangetoond voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging en reeds in het land 

van herkomst effectief onvermogend te zijn en financieel en/of materieel ten laste te zijn geweest van de 

referentiepersoon.  

Bijgevolg werden zowel de feitelijke als juridische overwegingen die hebben geleid tot deze beslissing 

op afdoende manier geduid, zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen 

nagaan of het zin heeft deze beslissing aan te vechten met beroepsmiddelen waarover zij in rechte 

beschikt.  

Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent. 

Derhalve is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan en kan naar het 

oordeel van verweerder een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen niet worden weerhouden. 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

Het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidbeginsel, als concrete toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel, vereist daarnaast een discretionaire bevoegdheid in hoofde van het bestuur en is 

geschonden wanneer men zich op zicht van de opgegeven motieven tevergeefs afvraagt hoe het 

bestuur tot het maken van haar keuze in de uitoefening van deze discretionaire bevoegdheid is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel geschonden 

te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk is genomen. Het redelijkheidsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt. 

De bestreden beslissing is het resultaat van een verblijfsaanvraag ingediend door verzoeker op grond 

van artikel 40ter, §2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. 

Deze bepaling luidt als volgt: 

“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;” 

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

“§ 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;” 

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 de 
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Belgische referentiepersoon, in functie van wie hij het verblijfsrecht vraagt. Dit wordt niet betwist door 

verzoeker.  

De noodzaak van financiële of materiële ondersteuning kan worden aangetoond met ieder passend 

middel. Bij gebrek aan een wettelijke bewijsregeling is het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarde 

van het ‘ten laste’ zijn vrij en rust de bewijslast daartoe bij de verblijfsaanvrager. 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. 

Verzoeker is van oordeel dat hij wel voldoet aan de voorwaarde van het ‘ten laste zijn’ en dat hij in 

Marokko zowel financieel als materieel ondersteund werd door de referentiepersoon. Hij verwijst 

hiervoor naar zijn verblijf in het huis van zijn vader en naar de geldsommen die hem door handgift 

overhandigd werden omdat hij in een afgelegen gebied woonde waar het niet mogelijk is om 

geldoverschrijvingen te ontvangen. Wat betreft de bewijzen voor deze financiële steun, verwijst 

verzoeker naar rekeninguittreksels van de referentiepersoon voor de periode 2014 tot 2017 en naar de 

verklaring op eer die hij toevoegde bij zijn aanvraag. Verzoeker stelt dat hij geen eigendom, noch een 

inkomen had in Marokko waardoor hij wel degelijk ten laste was van de referentiepersoon. Verzoeker 

beweert dat de financiële ondersteuning van zijn vader, de referentiepersoon, noodzakelijk was opdat hij 

kon overleven in Marokko. Tot slot wijst verzoeker erop dat hij momenteel ook samenwoont met de 

referentiepersoon en zowel financieel als materieel wordt bijgestaan door de referentiepersoon. 

De voorwaarde van het ‘ten laste’ zijn opgenomen in artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet moet begrepen worden in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie. 

Derhalve dient er te worden verwezen naar de interpretatie die aan dit begrip werd gegeven door het 

Hof van Justitie in het arrest Jia (HvJ C1/05, Yunying Jia t.  

Migrationsverket, 9 januari 2007, par. 43; RvS 3 juni 2014, nr. 10.539 (c)). Deze invulling van het begrip 

‘ten laste’ werd specifiek voor descendenten van 21 jaar en ouder bevestigd in het arrest Reyes van het 

Hof van Justitie (zaak C-423/12, Flora May Reyes t. Zweden, 16 januari 2014).  

Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de hoedanigheid van het “ten laste” komend familielid 

voortvloeit uit een feitelijke situatie die wordt gekenmerkt door de omstandigheid dat de ascendent 

materieel wordt gesteund door de Unieburger die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer en 

dit omdat de ascendent niet in de eigen basisbehoeften kan voorzien. In dit arrest stelde het Hof dat om 

vast te stellen of de familieleden in opgaande lijn van een EU-burger te zijnen laste komen, de lidstaat 

van ontvangst moet beoordelen of zij gezien hun economische en sociale toestand niet in staat zijn om 

in hun basisbehoeften te voorzien, waarbij de noodzaak van materiële steun in de lidstaat van 

oorsprong of van herkomst moet bestaan op het moment dat zij verzoeken om hereniging met die EU-

burger. 

Deze invulling van het begrip “ten laste” werd bevestigd in het arrest Reyes van het Hof van Justitie 

(zaak C-423/12, Flora May Reyes t. Zweden, 16 januari 2014), waarin overigens verwezen wordt naar 

het arrest Jia en waarin uitdrukkelijk werd gesteld: “De noodzaak van materiële steun moet in het land 

van oorsprong of van herkomst van een dergelijke bloedverwant bestaan op het moment dat hij verzoekt 

zich bij die burger te mogen voegen (zie in die zin arrest Jia, reeds aangehaald, punt 37).” 

Dit brengt met zich mee dat het “ten laste zijn” inhoudt dat het derdelander familielid ten laste is van de 

referentiepersoon in het land van herkomst in de periode voorafgaand aan de komst naar België. 

Verwerende partij stelt vast dat de verzoekende partij in haar verzoekschrift zelf stelt dat, ten gevolge 

van de arresten Jia en Reyes, de betrokkene dient aan te tonen dat hij ten laste was van de 

referentiepersoon in het land van herkomst vooraleer hij naar België kwam. De verzoekende partij stelt 

tevens dat de noodzaak van financiële ondersteuning met elk passend middel kan worden bewezen en 

dat de verwerende partij rekening dient te houden met alle elementen in het dossier.  

Verzoekende partij betwist niet dat zij, ter staving van het ten laste zijn, enkel de documenten zoals 

besproken in de bestreden beslissing heeft neergelegd. Wat betreft de neergelegde documenten wordt 

in de bestreden beslissing gemotiveerd: 

“Ter staving van het ten laste zijn werden volgende documenten voorgelegd:  

- Attest OCMW Genk dd 15.06.2018 op naam van betrokkene en één op naam van zijn broer en dat 

verklaart dat hij geen financiële steun geniet en een attest OCMW Genk dd 15.06.2018 op naam van de 

referentiepersoon dat verklaart dat hij sinds augustus 2016 geen financiële steun ontving tot op datum 

van de opmaak van het attest.  

- Attestation administrative N°751/CBO / 2017 (+ vertaling) opgemaakt te Ben Taieb op 04.09.2017 

waarin de lokale Marokkaanse overheden attesteren dat betrokkene dezelfde woonst deelt met zijn 

vader E.H.B.H. (...): dit gegeven is niet van aard het bewijs te kunnen leveren dat betrokkene in het 

verleden, dus voor zijn aankomst in het Rijk, onvermogend was en dat hij ten tijde van zijn verblijf in het 

herkomstland ten laste was van zijn Belgische vader die reeds ettelijke jaren in België verblijft. 

Bovendien is de informatie niet correct gezien betrokkenes vader sinds jaren in België verblijft.  
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- Attestation du revenu N° 839 au titre de l’année 2017/2018 opgemaakt te Driouch op 23.07.2018 

waaruit zou moeten blijken dat betrokkene niet was onderworpen aan belasting op huisvesting en 

gemeentetaksen in Marokko. Het document vermeldt uitdrukkelijk dat het werd opgesteld op basis van 

een verklaring op eer. Het gesolliciteerd karakter van dit document kan daarom niet worden uitgesloten. 

Bijgevolg kan dit attest niet worden aanvaard als een afdoende bewijs van onvermogen van betrokkene. 

- Arbeidsovereenkomst van Foyer De Lork dd. 21.09.2016 op naam van de referentiepersoon - 

Attestation de non-impostion a la TH-TSC n°839 dd. 23.07.2018 : dit attest werd opgesteld op basis van 

een verklaring van betrokkene, en dit attest wordt dan ook beschouwd als een verklaring op eer. Gezien 

het gesolliciteerd karakter van een verklaring op eer niet kan uitgesloten worden en de inhoud van dit 

attest niet gestaafd wordt door overige stukken, kan dit attest niet aanvaard worden als afdoende bewijs 

van onvermogen van betrokkene.  

- Rekeninguittreksels op naam van de referentiepersoon voor een gemiddeld geldbedrag van 500 euro, 

waaruit blijkt dat hij een 15-tal keer geldopvragingen deed voor de periode 20142017. Er wordt niet 

aangetoond dat deze geldopvragingen bestemt waren voor betrokkene.  

- Handgeschreven brief, opgemaakt door C.M. (...), de broer van betrokkene op 10.11.2017 te Genk 

(met identiteitskaart) waarin is opgenomen dat hij sinds 2014 regelmatig een bedrag tussen 400€ en 

600€ “onderhoudsgeld” ontving van de referentiepersoon om te overhandigen aan betrokkene. De 

referentiepersoon zou deze geldbedragen meegegeven hebben aan de broer van betrokkene om het 

hem te overhandigen omdat betrokkene zelf in een afgelegen gebied in Marokko leefde. Betrokkene zou 

afhankelijk geweest zijn van dit geld van de referentiepersoon. Het betreft een verklaring op eer 

waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan worden uitgesloten.” 

Verwerende partij stelt vast dat de verzoekende partij in het algemeen stelt dat er genoeg bewijs 

voorhanden is dat zij ten laste was van de referentiepersoon, echter beperkt de verzoekende partij zich 

hier tot een loutere algemene bewering die geen afbreuk doet aan de motivering in de bestreden 

beslissing. Zij gaat op deze manier niet concreet in op de in de bestreden beslissing aanwezige 

motieven. 

Wat betreft de financiële steun door middel van handgiften stelt verzoeker dat hiervan “de bewijzen 

werden geleverd door rekeninguittreksels 2014-2017 waarin de geldopvragingen van de 

referentiepersoon vermeld staan en een verklaring op eer dewelke gepaard gaat met een kopie van de 

identiteitskaart”.  

Verwerende partij kan enkel vaststellen dat in de bestreden beslissing terecht wordt gemotiveerd dat 

niet wordt aangetoond dat de bedragen die door de referentiepersoon van zijn rekening werden 

afgehaald, effectief bestemd waren voor de verzoeker. Verzoekende partij herhaalt enkel dat deze 

bedragen door middel van handgiften aan haar werden overgemaakt, maar zij laat na om de motivering 

van de bestreden beslissing te weerleggen. Aangezien er van de genoemde handgiften geen enkel 

bewijs voorhanden is, kan verzoekende partij niet de verwachting koesteren dat de verwerende partij 

rekening zou houden met de genoemde handgiften. Bovendien toont verzoekende partij ook niet aan 

dat zij in Marokko niet in de mogelijkheid was om geldoverschrijvingen te ontvangen. Het betoog van de 

verzoekende partij is gesteund op een loutere bewering die met geen enkel begin van bewijs 

ondersteund wordt. De verklaringen op eer van derden hebben een gesolliciteerd karakter en zijn niet 

gesteund op enig objectief element. Bijgevolg wordt in de bestreden beslissing terecht gemotiveerd dat 

de voorgelegde verklaring op eer, waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan worden uitgesloten, niet 

aanvaard kan worden als afdoende bewijs. De verzoekende partij zet in het geheel niet uiteen waarom 

deze vaststelling niet overeind zou kunnen blijven. Door enkel te stellen dat er een kopie van de 

identiteitskaart is toegevoegd, toont zij niet aan dat het niet om gesolliciteerde verklaringen kan gaan, 

zoals de bestreden beslissing stelt. 

Verzoeker verwijst tevens naar twee arresten van de Raad die zouden stellen dat getuigenverklaringen 

wel een bewijswaarde kunnen hebben in de verblijfsprocedure. Verwerende partij benadrukt dat 

precedenten in het Belgisch rechtssysteem geen bindende kracht hebben en dat elke zaak individueel 

beoordeeld moet worden. Bovendien maakt verzoeker niet aannemelijk op welke manier de situatie van 

voornoemde zaken gelijkaardig zou zijn aan zijn eigen situatie. 

Waar verzoeker nog verwijst naar de officiële attesten afgeleverd door de Marokkaanse overheid en 

waaruit zou moeten blijken dat verzoeker onvermogend was, merkt verwerende partij op dat verzoekers 

betoog niet meer is dan een eigen beoordeling van zijn zaak waarbij hij stelt dat hij hiermee wel 

afdoende het bewijs geleverd zou hebben dat hij ten laste was van de referentiepersoon. Verzoeker 

gaat niet concreet in op de motieven van deze bestreden beslissing omtrent deze documenten, laat 

staan dat hij deze motieven weerlegt.  

Door het louter niet eens te zijn met de bestreden beslissing en de eigen overtuiging naar voor te 

schuiven dat wel het bewijs werd geleverd dat zij reeds van in het land van herkomst ten laste was van 

haar vader, kan de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissingen niet onderuit halen. 

Bij gebrek aan enig bewijs, is verwerende partij van oordeel dat het niet kennelijk onredelijk is om te 
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besluiten dat er onvoldoende bewijzen voorlagen waaruit zou blijken dat verzoeker behoeftig was in het 

land van herkomst. 

Ook waar verzoeker er op wijst dat hij in België financieel ondersteund wordt door de referentiepersoon, 

slaagt hij er met dergelijk betoog niet in aan te tonen dat hij reeds in het herkomstland “financiële steun 

ontving vanwege de referentiepersoon in die zin dat hij er effectief op aangewezen was om in zijn 

levensonderhoud te voorzien”. De verwijzing naar het feit dat verzoekende partij aldus bij de 

referentiepersoon in België inwoont, is ook niet dienstig om aan te tonen dat zij voldoet aan de 

voorwaarde van het ten laste zijn, daar dit reeds het geval moet geweest zijn in het herkomstland. De 

huidige samenwoonst van verzoeker met zijn vader in België, heeft immers geen betrekking op een 

situatie van afhankelijkheid die bestaat in het land van herkomst voorafgaand aan de aanvraag. 

Met haar uiteenzetting maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is 

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

Een schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 40ter juncto artikel 40bis, §2, 

eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel 

en van het evenredigheidsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt.  

Wat de aangevoerde schending van richtlijn 2004/38/EG betreft, merkt verwerende partij op dat, 

daargelaten de vaststelling dat deze richtlijn werd omgezet in de Belgische rechtsorde, artikel 3.1. van 

voormelde richtlijn voorziet dat “deze van toepassing (is) ten aanzien van iedere burger van de Unie die 

zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en diens 

familieleden als gedefinieerd in artikel 2, punt 2), die hem begeleiden of zich bij hem voegen”. In casu 

heeft de verzoekende partij een aanvraag voor een verblijfskaart ingediend in functie van haar Belgische 

vader en is het grensoverschrijdend aspect – dat in ieder geval vereist is voor de toepassing van de 

richtlijn – niet aanwezig. Er blijkt dan ook niet dat de verzoekende partij zich dienstig kan beroepen op 

de bepalingen van deze richtlijn. 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.” 

 

2.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen omkleed moeten zijn, en de in artikel 62 van de vreemdelingenwet vervatte motiveringsplicht, 

hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 

hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 

recht hem verschaft. Ze 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 geeft duidelijk het determinerend motief 

aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt 

verwezen naar de juridische grondslag, namelijk de artikelen 40bis, § 2, 3° en 40ter van de 

vreemdelingenwet en artikel 52, § 4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende 

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

het feit dat de verzoekende partij niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op 

verblijf van meer dan drie maanden in functie van haar Belgische vader, omdat niet afdoende is 

aangetoond dat zij effectief onvermogend is vanuit het land van herkomst, en onvoldoende werd 

aangetoond dat zij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst financieel en/of 

materieel ten laste was van de referentiepersoon, zodat uit het geheel van de beschikbare informatie 

niet afdoende blijkt dat er reeds van in het land van herkomst en tot op heden een 

afhankelijkheidsrelatie bestond tussen de verzoekende partij en haar Belgische vader in de zin van 

genoemde bepalingen.  

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 
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Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is bereikt en de verzoekende partij de 

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

oogpunt wordt onderzocht. Nazicht van de materiële motivering vergt in voorliggende zaak nazicht van 

de aangevoerde schending van artikel 40ter van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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 bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

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

besluit is gekomen (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij beoogt een verblijf van meer dan drie maanden in functie van haar Belgische 

vader op grond van de artikelen 40bis, § 2, 3° en 40ter, § 2, 1° van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 40bis, § 2, 3° van de vreemdelingenwet luidde ten tijde van het nemen van de bestreden 

beslissing als volgt: 

 

“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;” 

 

Artikel 40ter, § 2, 1° van de vreemdelingenwet luidde ten tijde van het nemen van de bestreden 

beslissing als volgt: 

 

“§ 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;  

(...)” 

 

Overeenkomst artikel 40ter, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet is artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°  

van de vreemdelingenwet tevens van toepassing op bloedverwanten in neerdalende lijn van een Belg 

die niet zijn recht op vrij verkeer binnen de lidstaten van de Europese Unie heeft uitgeoefend. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster ouder is dan 21 jaar. Om in aanmerking te komen 

voor gezinsherenging, dient zij het bewijs te leveren dat zij ten laste is van de ascendent in functie van 

wie zij het verblijfsrecht vraagt, dit is de referentiepersoon, dit is haar Belgische vader. Uit het 

administratief dossier blijkt verder niet dat de Belgische vader zijn recht van vrij verkeer in de Europese 

Unie heeft uitgeoefend door zich te vestigen in een andere lidstaat. 

 

Er is in dit geval dan ook sprake van een zuiver interne situatie, waarop het Unierecht niet van 

toepassing is. Een richtlijnconforme interpretatie van een nationale bepaling is hier dan ook niet aan de 

orde. Bij gebrek aan aanknoping met de bepalingen van het Unierecht dient de wettigheid van de 

bestreden beslissing enkel te worden getoetst aan de te dezen van toepassing zijnde Belgische 

bepalingen. 

 

De Raad van State heeft in deze zin geoordeeld dat de voorwaarde van het ten laste “zijn” in artikel 

40ter iuncto 40bis § 2, eerste lid, 3°, van de vreemdelingenwet inhoudt dat het om een bestaande 

toestand in het land van herkomst moet gaan. Vermits in het voornoemde artikel 40ter uitdrukkelijk 

sprake is van familieleden “die de Belg begeleiden of zich bij hem voegen”, en het begeleiden van of het 

zich voegen bij de Belg inhoudt dat de vreemdeling uit het buitenland komt of is gekomen, kan op 
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wettige wijze worden gesteld dat het gaat om een toestand die in het land van herkomst moet bestaan 

(RvS 29 mei 2018, nr. 241.649). 

 

Dit brengt met zich dat ‘ten laste zijn’ inhoudt dat de aanvrager ten laste was van de referentiepersoon 

in het land van herkomst vooraleer hij naar België kwam. Bijgevolg dient de verzoekende partij, om als 

‘ten laste’ te kunnen worden beschouwd, aan te tonen dat reeds eerder en dus voorafgaand aan de 

aanvraag, in het land van herkomst – zijnde een ander land dan het gastland – een feitelijke situatie 

bestond van reële afhankelijkheid, materieel en/of financieel, ten aanzien van de referentiepersoon, 

zoals de verzoekende partij overigens zelf aanhaalt in haar verzoekschrift. 

 

De verwerende partij licht in de bestreden beslissing dan ook terecht toe dat, om te kunnen te 

vaststellen dat de verzoekende partij voldoet aan de voorwaarden van “ten laste zijn”, er moet kunnen 

worden vastgesteld dat “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 huidige aanvraag 

gezinshereniging”, namelijk dat de verzoekende partij “reeds van in het land van herkomst of origine 

financieel en/of materieel ten laste was van de referentiepersoon”. 

 

De noodzaak van financiële of materiële ondersteuning kan worden aangetoond met ieder passend 

middel. Bij gebrek aan een wettelijke bewijsregeling is het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarde 

van het “ten laste” zijn vrij. Deze vrije feitenvinding en -appreciatie impliceert dat de bevoegde 

administratieve overheid discretionair oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden 

levert. 

 

Het feit dat de noodzaak aan materiële of financiële ondersteuning kan worden aangetoond met ieder 

passend middel, betekent evenwel niet dat om het even welk stuk of om het even welke feitelijke situatie 

ook als een afdoend bewijsmiddel moet worden beschouwd in deze feitenappreciatie.  

Hierop oefent de Raad een marginale wettigheidstoetsing uit. 

 

De bewijslast inzake de voorwaarde van “ten laste zijn” rust bij de verblijfsaanvrager. Het is aan de 

verzoekende partij om haar aanvraag met de nodige stukken te onderbouwen. Daarbij rust op de 

gemachtigde geenszins de taak om eventuele gebreken in de bewijsvoering te ondervangen en in de 

plaats van de verzoekende partij de vereiste stavingsstukken te verzamelen of bijkomende inlichtingen 

te vragen.  

 

De verwerende partij besluit in voorliggende zaak dat aan de hand van de documenten die de 

verzoekende partij ter ondersteuning van haar verblijfsaanvraag heeft voorgelegd, niet kan worden 

vastgesteld dat zij reeds van in het land van herkomst ten laste was van haar Belgische vader. De 

verwerende partij  motiveert als volgt: 

 

“- Attest OCMW Genk dd 15.06.2018 op naam van betrokkene en dat verklaart dat hij geen financiële 

steun geniet en een attest OCMW Genk dd 15.06.2018 op naam van de referentiepersoon dat verklaart 

dat hij sinds augustus 2016 geen financiële steun ontving tot op datum van de opmaak van het attest.  

- Attestation administrative N°751/CBO / 2017 opgemaakt te Ben Taieb op 04.09.2017 waarin de lokale 

Marokkaanse overheden attesteren dat betrokkene dezelfde woonst deelt met zijn vader E.H.B.H. (...): 

dit gegeven is niet van aard het bewijs te kunnen leveren dat betrokkene in het verleden, dus voor zijn 

aankomst in het Rijk, onvermogend was en dat hij ten tijde van zijn verblijf in het herkomstland ten laste 

was van zijn Belgische vader die reeds ettelijke jaren in België verblijft. Bovendien is de informatie niet 

correct gezien betrokkenes vader sinds jaren in België verblijft.  

- Attestation du revenu N° 839 au titre de l’année 2017/2018 opgemaakt te Driouch op 23.07.2018 

waaruit zou moeten blijken dat betrokkene niet was onderworpen aan belasting op huisvesting en 

gemeentetaksen in Marokko. Het document vermeldt uitdrukkelijk dat het werd opgesteld op basis van 

een verklaring op eer. Het gesolliciteerd karakter van dit document kan daarom niet worden uitgesloten. 

Bijgevolg kan dit attest niet worden aanvaard als een afdoende bewijs van onvermogen van betrokkene. 

- Attestation du Revenu N°839 au titre de l’année 2017/2018 opgemaakt te Driouch op 23.07.2018 

waaruit blijkt dat betrokkene geen inkomsten heeft aangegeven. De relevantie van dit document is niet 

duidelijk. Uit het paspoort van betrokkene blijkt niets sinds wanneer betrokkene Europa is 

binnengereisd. Uit het administratief dossier blijkt dat mijnheer eerder een aanvraag voor een visum kort 

verblijf deed, maar deze aanvraag op 9.03.2017 werd geweigerd. Of betrokkene op deze weigering 

heeft gewacht om zijn land van herko  

- Loonfiches van Foyer De Lork VZW-Gan Geel op naam van de referentiepersoon voor de periode van 

december 2017 tot en met juli 2018.  
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- Handgeschreven brief, opgemaakt door Chibou Mohammed, de broer van betrokkene op 10.11.2017 

te Genk (met identiteitskaart) waarin is opgenomen blijkt dat hij sinds 2014 regelmatig een bedrag 

tussen 400€ en 600€ “onderhoudsgeld” ontving van de referentiepersoon om te overhandigen aan 

betrokkene. De referentiepersoon zou deze geldbedragen meegegeven hebben aan de broer van 

betrokkene om het hem te overhandigen omdat betrokkene zelf in een afgelegen gebied in Marokko 

leefde. Betrokkene zou afhankelijk geweest zijn van dit geld van de referentiepersoon. Het betreft een 

verklaring op eer waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan woren uitgesloten.  

 

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

herkomst, er onvoldoende werd aangetoond dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het 

land van herkomst of origine financieel en/of materieel ten laste was van de referentiepersoon, blijkt uit 

het geheel van de beschikbare gegevens niet afdoende dat er reeds van in het land van herkomst of 

origine (en tot op heden) een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en de 

referentiepersoon.  

 

Het gegeven dat betrokkene sedert 26.10.2017 tot op heden op hetzelfde adres als de 

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

het gegeven dat betrokkene op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet 

automatisch tot gevolg dat hij 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 40ter van de wet van 

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

 

In zoverre de verzoekende partij in haar verzoekschrift herhaalt dat zij in het huis van haar vader 

verbleef in Marokko en dat aan haar door middel van handgiften geld werd overgemaakt, waarbij zij 

verwijst naar de stukken die zij bij haar aanvraag voorlegde, wijst de Raad erop dat de verzoekende 

partij door het louter herhalen de concrete motivering van de bestreden beslissing niet weerlegt. Zij gaat 

eraan voorbij dat de verwerende partij wel degelijk akte nam van het stuk waarin door de lokale overheid 

wordt geattesteerd dat zij dezelfde woonst deelt met haar vader, maar hieromtrent oordeelde dat “dit 

gegeven is niet van aard het bewijs te kunnen leveren dat betrokkene in het verleden, dus voor zijn 

aankomst in het Rijk, onvermogend was en dat hij ten tijde van zijn verblijf in het herkomstland ten laste 

was van zijn Belgische vader die reeds ettelijke jaren in België verblijft. Bovendien is de informatie niet 

correct gezien betrokkenes vader sinds jaren in België verblijft”. Met betrekking tot de 

rekeninguittreksels weerlegt zij verder niet dat deze niet aantonen dat de opgevraagde sommen voor 

haar bestemd waren en dat de verklaringen hieromtrent niet kunnen worden aangenomen nu het gaat 

om verklaringen op eer waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan worden uitgesloten. Waar zij er op 

wijst dat het bewijs van de handgiften moeilijk te leveren valt nu zij in Marokko in een afgelegen gebied 

zou hebben verbleven, blijkt allerminst dat een (begin van) bewijs werd geleverd van deze bewering.  

De verzoekende partij beperkt zich slechts tot een loutere herhaling van elementen waaromtrent de 

verwerende partij in de bestreden beslissing op omstandige wijze oordeelde dat ze niet konden worden 

aanvaard als bewijs van het feit dat de verzoekende partij ten laste was van de referentiepersoon in de 

zin van de artikelen 40bis en 40ter van de vreemdelingenwet. Het feit dat de verzoekende partij een 

andere mening is toegedaan is niet van aard de concrete motieven van de bestreden beslissing te 

weerleggen. De Raad kan nog herhalen dat de wet niet voorziet in een regeling van de bewijsvoering, 

die dan ook vrij is. Dit impliceert niet dat de verwerende partij zonder meer elk overgemaakt bewijsstuk 

dient te aanvaarden als een afdoende bewijs. Het staat de verwerende partij in deze nog steeds vrij om 

een eigen afweging te maken van de overgemaakte documenten. De verzoekende partij nodigt de Raad 

met haar betoog uit tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen echter niet tot zijn bevoegdheid behoort.  

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar twee arresten van de Raad waaruit zij afleidt dat 

getuigenverklaringen wel een bewijswaarde kunnen hebben, wijst de Raad er vooreerst op dat de 

arresten van de Raad in de continentale rechtstraditie geen precendentenwerking kennen. Bovendien 

toont de verzoekende partij niet aan dat zij zich in dezelfde situatie bevindt als deze die wordt besproken 

in de aangehaalde arresten. In arrest nr. 174 800 is de motivering van de bestreden beslissing omtrent 

de voorgelegde getuigenverklaringen geenszins te vergelijken met de motivering in voorliggende zaak, 

nu in het aangehaalde arrest op geen enkele manier wordt voorgehouden dat de getuigenverklaringen 

een gesolliciteerd karakter zouden hebben, waardoor de verwerende partij de verklaringen enkel niet 

weerhoudt als bewijs omdat ze niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid getoetst kunnen worden. Uit 
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arrest nr. 165 555 blijkt dat omtrent de voorgelegde getuigenverklaringen door de verwerende partij 

werd gemotiveerd dat deze '“moeilijk aan hun feitelijkheid en waarachtigheid getoetst kunnen worden” 

aangezien de verwerende partij hier de tijd noch de middelen voor heeft". Een dergelijke motivering kan 

niet worden gelezen in de voorliggende bestreden beslissing, zodat ook deze verwijzing niet dienstig is. 

 

Ten overvloede merkt de Raad op dat uit lezing van de bestreden beslissing niet blijkt dat de 

verwerende partij getuigenverklaringen in het algemeen hoe dan ook beschouwd als stukken die 

bewijswaarde missen. De verwerende partij motiveert waarom de voorgelegde getuigenverklaringen in 

dit dossier niet kunnen worden aanvaard als bewijs van het ten laste zijn van de verzoekende partij.  

 

Zoals de verwerende partij terecht opmerkt in haar nota met opmerkingen toont de verzoekende partij 

verder niet aan dat het niet om gesolliciteerde verklaringen kan gaan louter omdat zij stelt dat een kopie 

van de identiteitskaart werd toegevoegd. 

 

Verder kan de verzoekende partij zich niet vinden in het oordeel van de verwerende partij dat zij niet 

afdoende heeft aangetoond in Marokko onvermogend te zijn geweest en stelt zij dat het bewijs van 

onvermogen slechts bijzaak is. Opnieuw dient de Raad vast te stellen dat de verzoekende partij 

geenszins de concrete motieven van de bestreden beslissing weerlegt. De verwerende partij oordeelt:  

 

“- Attest OCMW Genk dd 15.06.2018 op naam van betrokkene en dat verklaart dat hij geen financiële 

steun geniet en een attest OCMW Genk dd 15.06.2018 op naam van de referentiepersoon dat verklaart 

dat hij sinds augustus 2016 geen financiële steun ontving tot op datum van de opmaak van het attest.  

- Attestation administrative N°751/CBO / 2017 opgemaakt te Ben Taieb op 04.09.2017 waarin de lokale 

Marokkaanse overheden attesteren dat betrokkene dezelfde woonst deelt met zijn vader E.H.B.H. (...): 

dit gegeven is niet van aard het bewijs te kunnen leveren dat betrokkene in het verleden, dus voor zijn 

aankomst in het Rijk, onvermogend was en dat hij ten tijde van zijn verblijf in het herkomstland ten laste 

was van zijn Belgische vader die reeds ettelijke jaren in België verblijft. Bovendien is de informatie niet 

correct gezien betrokkenes vader sinds jaren in België verblijft.  

- Attestation du revenu N° 839 au titre de l’année 2017/2018 opgemaakt te Driouch op 23.07.2018 

waaruit zou moeten blijken dat betrokkene niet was onderworpen aan belasting op huisvesting en 

gemeentetaksen in Marokko. Het document vermeldt uitdrukkelijk dat het werd opgesteld op basis van 

een verklaring op eer. Het gesolliciteerd karakter van dit document kan daarom niet worden uitgesloten. 

Bijgevolg kan dit attest niet worden aanvaard als een afdoende bewijs van onvermogen van betrokkene. 

- Attestation du Revenu N°839 au titre de l’année 2017/2018 opgemaakt te Driouch op 23.07.2018 

waaruit blijkt dat betrokkene geen inkomsten heeft aangegeven. De relevantie van dit document is niet 

duidelijk. Uit het paspoort van betrokkene blijkt niets sinds wanneer betrokkene Europa is 

binnengereisd. Uit het administratief dossier blijkt dat mijnheer eerder een aanvraag voor een visum kort 

verblijf deed, maar deze aanvraag op 9.03.2017 werd geweigerd. Of betrokkene op deze weigering 

heeft gewacht om zijn land van herko  

- Loonfiches van Foyer De Lork VZW-Gan Geel op naam van de referentiepersoon voor de periode van 

december 2017 tot en met juli 2018.  

- Handgeschreven brief, opgemaakt door C. M., de broer van betrokkene op 10.11.2017 te Genk (met 

identiteitskaart) waarin is opgenomen blijkt dat hij sinds 2014 regelmatig een bedrag tussen 400€ en 

600€ “onderhoudsgeld” ontving van de referentiepersoon om te overhandigen aan betrokkene. De 

referentiepersoon zou deze geldbedragen meegegeven hebben aan de broer van betrokkene om het 

hem te overhandigen omdat betrokkene zelf in een afgelegen gebied in Marokko leefde. Betrokkene zou 

afhankelijk geweest zijn van dit geld van de referentiepersoon. Het betreft een verklaring op eer 

waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan wor(d)en uitgesloten.” 

 

De verzoekende partij gaat eraan voorbij dat de verwerende partij oordeelt dat aan de hand van de 

voorgelegde documenten niet is bewezen dat de referentiepersoon aan haar sommen geld bezorgde, 

zodat de verwijzingen naar rechtspraak van het Hof van Justitie, voor zover deze gelet op het ontbreken 

aan een grensoverschrijdend aspect in voorliggende zaak als dienstig kunnen worden beschouwd, niet 

relevant zijn. Er is immers niet aangetoond dat de verzoekende partij geld ontving van haar Belgische 

vader tijdens haar verblijf in Marokko, laat staan dat zij hiervan afhankelijk was voor haar bestaan.  

 

Waar de verzoekende partij aanvoert dat zij in België voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging 

afhankelijk was van de referentiepersoon, wijst de Raad erop dat zij hiermee het determinerend motief 

van de bestreden beslissing geenszins weerlegt, namelijk dat zij onafdoende heeft aangetoond reeds in 

Marokko ten laste te zijn geweest van haar vader en er onvermogend te zijn geweest. Bovendien is er 

opnieuw sprake van een loutere herhaling van een element dat door de verwerende partij reeds werd 
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beoordeeld in de bestreden beslissing, en waarbij de verzoekende partij nalaat de motieven van deze 

beslissing te weerleggen. De verwerende partij oordeelde immers “Het gegeven dat betrokkene sedert 

26.10.2017 tot op heden op hetzelfde adres als de referentiepersoon gedomicilieerd is, doet geen 

afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Immers, louter het gegeven dat betrokkene op het adres van 

de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot gevolg dat hij 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.” 

 

De verzoekende partij voert verder niet aan dat zij nog andere dan de in de bestreden beslissing 

besproken documenten zou hebben voorgelegd. Zij verduidelijkt evenmin wat zij bedoelt met 

“Verweerder heeft geen rekening gehouden met de economische en sociale toestand van verzoeker”. 

De verzoekende partij toont niet aan met welke elementen de verwerende partij geen rekening zou 

hebben gehouden op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing.  

 

Het voor het overige theoretische betoog van de verzoekende partij doet geen afbreuk aan voorgaande 

vaststellingen. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van de 

artikelen 40bis §2, 3° en 40ter van de vreemdelingenwet en van de formele en materiële 

motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van de richtlijn 2004/38/EG, merkt de Raad 

vooreerst op dat de verzoekende partij niet op dienstige wijze de schending van een gehele richtlijn kan 

aanvoeren zonder te specifiëren welke bepaling(en) zij precies geschonden acht. Bovendien werd deze 

richtlijn omgezet in de Belgische rechtsorde, eerst door de wet van 15 september 2006 en later door de 

wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de vreemdelingenwet wat betreft de voorwaarden tot 

gezinshereniging. Na de omzetting van een richtlijn kunnen particulieren slechts op dienstige wijze een 

beroep doen op de bepalingen van de richtlijn indien de nationale omzettingsmaatregelen niet correct of 

toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en met C-258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens 

HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91 en C-279/91, Suffritti, punt 13; RvS 2 april 2003, 

nr. 117.877). De verzoekende partij toont niet aan dat de richtlijn niet correct zou zijn omgezet. De Raad 

herhaalt verder dat bovendien elk grensoverschrijdend aspect ontbreekt nu de verzoekende partij haar 

aanvraag indiende in functie van de Belgisch onderdaan. Dit onderdeel is onontvankelijk. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd, legt de overheid de 

verplichting op 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). De 

verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken zodat 

haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt 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. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

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

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82 301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat de verzoekende partij geenszins 

aantoont dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel. 

 

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). Een schending van het 

evenredigheidsbeginsel wordt gelet op het voorgaande dan ook niet aangetoond. 
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Voor het overige laat de verzoekende partij na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk 

bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden acht en de wijze waarop de bestreden beslissing 

andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op de schending van een 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen worden verschaft, is 

onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78 751). Dit onderdeel van het middel is derhalve 

onontvankelijk. 

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, 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 zeventien oktober tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


