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 nr. 229 277 van 26 november 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 WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 23 augustus 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 3 juli 2019 tot weigering 

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

verzoekende partij op 29 juli 2019 ter kennis gebracht. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 27 augustus 2019 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 november 2019. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. SAMPERMANS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaten C. DECORDIER 

en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 17 november 2017 dient verzoeker die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, een aanvraag 

voor een machtiging tot verblijf in als begunstigde van het statuut van langdurig ingezetene in een 

andere lidstaat van de Europese Unie met het oog op het uitoefenen van een activiteit als zelfstandige 

(bijlage 41bis). 
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Op 4 april 2018 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing tot weigering 

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

 

Op 6 juli 2018 dient verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie, in de hoedanigheid van ander familielid – ten laste of deel uitmakend van het gezin van zijn 

zus, K.A. 

 

Op 28 december 2018 beslist de gemachtigde van de bevoegde minister (hierna: de gemachtigde) tot 

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

(bijlage 20). 

 

Op 22 januari 2019 dient verzoeker een tweede aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van ander familielid – ten laste of deel uitmakend van 

het gezin van zijn zus, K.A. 

 

Op 3 juli 2019 beslist de gemachtigde van de bevoegde minister tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel58 of 69ter van het koninklijk 

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

verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, die op 22.01.2019 werd ingediend door:  

 

Naam: K. (…) 

Voornaam: E. (…)  

Nationaliteit: Albanië  

Geboortedatum: (…).1986  

Geboorteplaats: D. (…)  

Identificatienummer in het Rijksregister:2 xxx 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…)  

 

om de volgende reden geweigerd:3 

 

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

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

familielid van een burger van de Unie.  

 

Betrokkene vroeg op 22.01.2019 voor de tweede maal gezinshereniging aan met zijn zus, zijnde K. A. 

(…), van Italiaanse nationaliteit, met rijksregisternummer xxx.  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

passen middel’.  

 

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

volgende documenten voorgelegd:  

- reispaspoort Albanië (xxx) op naam van betrokkene, afgeleverd op 26.08.2010  

- verblijfskaart Italië (xxx) op naam van betrokkene (met vermelding van zijn echtgenote en dochter) 

 - familiecertificaat (n°014362900) dd. 06.07.2018 op naam van een derde  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Deze documenten werden reeds voorgelegd in het kader van de voorgaande aanvraag 

gezinshereniging dd. 06.07.2018, en besproken en weerlegd in de bijlage 20 dd. 28.12.2018. Er kan 

dienstig naar verwezen worden.  

 

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

voorgelegd: 

 - kadastraal attest n°4104 dd. 2.02.2019 waaruit blijkt dat er in de periode 2004 - heden geen 

onroerende eigendommen geregistreerd stonden/staan op naam van betrokkene in D. (…): echter, 

louter dit attest kan niet aanvaard worden als afdoende bewijs van het aangehaalde onvermogen van 

betrokkene. Immers, niet zegt dit attest niets over eventuele eigendommen van betrokkene buiten het 

grondgebied van de stad D. (…), of andere mogelijke bronnen van inkomsten van betrokkene (uitkering, 

…), ook werden er geen documenten voorgelegd met betrekking tot de periode dat betrokkene in Italië 

verbleef. 

 - geactualiseerde verklaring op eer dd. 10.09.2018 waarin de referentiepersoon stelt dat ze actief is als 

meewerkende echtgenote in de eenmanszaak van haar echtgenoot; bijbehorende boekhoudkundige 

documenten 

 - verklaring van lidmaatschap CM op naam van betrokkene waaruit blijkt dat hij werd ingeschreven als 

zelfstandige in hoofdberoep  

 

Er dient in eerste instantie opgemerkt te worden dat de referentiepersoon sedert 20.02.2015 in België 

woonachtig is. Van een (dreigende) schending van haar recht op vrij verkeer is geen sprake 

 

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

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het 

gezin van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet afdoende blijkt uit het geheel van 

de beschikbare gegevens. Het gegeven dat betrokkene op 17.11.2017 officieel gedomicilieerd werd op 

het adres van de referentiepersoon in België doet geen afbreuk aan deze vaststellingen. 

 

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

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

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

onvermogend was in zijn land van herkomst of origine voor zijn komst naar België, er niet werd 

aangetoond dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine ten 

laste was van de referentiepersoon, en er niet blijkt dat betrokkene en de referentiepersoon niet ten 

laste vielen en/of vallen van de Belgische staat.  

 

Er dient bijkomend opgemerkt te worden dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat betrokkene op heden 

zelf economisch actief is als zelfstandige.  

 

Het gegeven dat betrokkene sedert november 2017 tot op heden op het adres van 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 of origine.  

 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

Immers, betrokkene behoort niet tot het originele kerngezin van de referentiepersoon, derhalve kan het 
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aangehaalde gezinsleven van beide niet als argument worden aangehaald waarom het bevel niet zou 

mogen worden genomen. De aangehaalde afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon wordt 

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

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

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

tevens opgemerkt te worden dat de huidige beslissing geen weigering van voortgezet verblijf inhoudt. Er 

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

van betrokkene.  

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

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

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

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt:  

 

“Verzoeker meent de volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissing: 

Schending van de artikelen 47/1, 2°, 47/3, §2 en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, schending van 

de motiveringsplicht vervat in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuursakten, schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur; meer in 

het bijzonder de redelijkheidsplicht 

Verzoeker diende op 22.01.2019, in de hoedanigheid van een ‘ander familielid’, een aanvraag in tot 

afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. Hij beriep er zich aldus op 

verblijfsgerechtigd te zijn als familielid zoals bedoeld in artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet: 

“ Art. 47/1. Als andere familieleden van een burger van de Unie worden beschouwd :  

1° de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft en die niet 

bedoeld wordt in artikel 40bis, § 2, 2° ;  

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

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie;  

3° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die wegens ernstige gezondheidsredenen een 

persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven.” (verzoeker zet in vet en onderlijnt) 

Artikel 47/3, §2 van de Vreemdelingewet stelt: 

“(…) de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2° , moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de 

burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van 

zijn gezin. De documenten die aantonen dat het andere familielid ten laste is of deel uitmaakt van het 

gezin van de burger van de Unie moeten uitgaan van de bevoegde overheden van het land van 

oorsprong of van herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit ten laste te zijn of deel uit te maken van 

het gezin van de burger van de Unie bewezen worden met elk passend middel.” 

Dat verzoeker echter op 29.07.2019 een beslissing ontving, waarbij het verblijf van meer dan drie 

maanden werd geweigerd met bevel om het grondgebied te verlaten. 

Verweerder weigerde in casu het verblijf van meer dan drie maanden aan verzoeker omdat hij niet zou 

hebben voldaan aan de vereiste voorwaarden, waarbij zij erop wijst dat verzoeker niet afdoende zou 

hebben aangetoond dat hij in het land van herkomst ten laste was, deel uitmaakte van het gezin van zijn 

Italiaanse zus en onvermogend was. 

Dat de motivering geenszins aanvaard kan worden. 

Verzoeker maakte zowel in Albanië als in Italië deel uit van het gezin van de referentiepersoon. Ook nu 

in België is dit het geval. Verzoeker woont in bij de referentiepersoon en is daar gedomicilieerd. 

Dat verzoeker in Italië deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon heeft verzoeker 

aangetoond aan de hand van o.a. volgende bewijzen: 

- Attest van woonst van verzoeker 

- Attest van woonst van de referentiepersoon 

- Attest gezinstoestand met historiek 

Uit deze officiële attesten, uitgaande van de Italiaanse overheid, blijkt dat verzoeker en de 

referentiepersoon sinds 2004 op hetzelfde adres in Italië verbleven hebben (stuk 2, 3 en 4). Ondanks 

het feit dat verzoeker deze attesten aan verweerder heeft overgemaakt vindt men deze niet terug in de 

bestreden beslissing. Verweerder kan deze niet zomaar negeren. 
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Bovendien stelt verweerder eveneens ten onrechte dat er ook getoond moet worden dat verzoeker ten 

laste is van de referentiepersoon. Uit artikel 47/1 vreemdelingenwet, waarin de bewoording “of” wordt 

gebuikt, blijkt duidelijk dat verzoeker niet cumulatief moet bewijzen dat hij én ten laste én deel uitmaakt 

van het gezin van de referentiepersoon. Het is voldoende als verzoeker enkel bewijst dat hij deel 

uitmaakt van het gezin van de referentiepersoon. Verweerder stelt ten onrechte een bijkomende eis. Dit 

stemt niet overeen met hetgeen de wetsbepaling voorschrijft. Het volstaat dat verzoeker aantoont dat hij 

in Italië en ook nu deel uitmaakt van het gezin van de referentiepersoon, wat in casu gebeurd is. 

Verzoeker heeft duidelijk aangetoond dat hij in Italië sinds 2004 deel uitmaakte van het gezin van de 

referentiepersoon. Uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt ook dat verzoeker sedert zijn 

komst in België deel uitmaakt van het gezin van de referentiepersoon en daar gedomicilieerd is. 

Verweerder is ook van mening dat niet afdoende is aangetoond dat verzoeker in zijn land van herkomst 

of origine onvermogend was. Het kadastraal attest dat verzoeker in het kader van zijn aanvraag heeft 

voorgelegd kan volgens verweerder niet aanvaard worden als afdoende bewijs gezien deze enkel over 

zijn geboortestad D. (…) gaat. Verzoeker wenst hierop te wijzen op het feit dat er in Albanië geen 

algemene dienst bestaat om bewijzen uit heel Albanië te bekomen. 

Van een sterke afhankelijkheidsrelatie tussen verzoeker en de referentiepersoon is zeker sprake. Sinds 

2004 maakte verzoeker deel uit van het gezin van de referentiepersoon en woonde hij bij haar in. 

Tot op heden ontvangt verzoeker geen leefloon of steun van de OCMW. De referentiepersoon heeft 

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

openbare overheden. De bewijzen hiervan zijn eveneens aan verweerder overgemaakt. 

Verweerder kan aldus niet op grond van de door haar gegeven motieven tot de conclusie komen dat niet 

voldaan is aan de vereiste voorwaarden van artikel 47/1 van de vreemdelingenwet om het verblijfsrecht 

in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht lijkt voorhanden. Verweerder heeft de beslissing 

onvoldoende gemotiveerd. Verweerder heeft tevens geen rekening gehouden met de attesten die 

verzoeker heeft neergelegd. 

Er werd door de Belgische Staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van verzoeker. 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft nochtans 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 de zorgvuldigheidsplicht. 

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

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

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

 

“In een eerste en enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- artikelen 47/1, 2°, 47/3, §2 en 74/13 van de Vreemdelingenwet,  

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

bestuurshandelingen,  

- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, m.n. de redelijkheidsplicht.  

Verder in de toelichting bij het enig middel houdt verzoekende partij een schending voor van:  

- de materiële motiveringsplicht,  

- het zorgvuldigheidsbeginsel.  

De verzoekende partij houdt een schending van voormelde bepalingen voor, waarbij hij stelt wel degelijk 

te hebben aangetoond dat hij in het land van herkomst ten laste was en deel uitmaakte van het gezin 

van zijn zus, en onvermogend was.  

De verweerder stelt vooreerst vast dat nergens in de toelichting bij het middel nader wordt ingegaan op 

de, blijkens de opgave van beweerdelijk geschonden rechtsregels, door verzoekende partij nochtans 

voorgehouden schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet.  

Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door 

verzoekende partij vermelde rechtsregel zou zijn geschonden, kan de verweerder zich desbetreffend 

niet met kennis van zaken verdedigen, zodat het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen 

schending van deze rechtsregel naar het oordeel van laatstgenoemde om die reden als onontvankelijk 

dient te worden beschouwd (R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.).  

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

29.07.1991, die de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat bij lezing van het inleidend 

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in 
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slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis 

te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Verder laat de verweerder gelden dat:  

- verzoekende partij tevens de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht,  

- het tegelijk aanvoeren van een schending van de formele én de materiële motiveringsplicht niet 

mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk 

maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 

20.12.2001),  

- wanneer verzoekende partij in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting 

aan te voeren, dit betekent dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden.  

De verweerder zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre verzoekende partij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert.  

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

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

Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie geheel terecht heeft geoordeeld dat de afgifte van 

een verblijfskaart voor een familielid van een Unieburger diende te worden geweigerd met bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

De verzoekende partij heeft een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van 

de Unie ingediend, in functie van zijn zus, in toepassing van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet.  

Artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet stipuleert als volgt:  

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

1° (…);  

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

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie;”  

Verzoekende partij haalt aan dat artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet geen cumulatieve 

voorwaarden oplegt. De aanvrager dient aan te tonen dat hij of ten laste is van de referentiepersoon of 

deel uitmaakt van diens gezin.  

Verweerder laat gelden dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat de gemachtigde deze voorwaarden 

cumulatief heeft opgelegd. Uit de bestreden beslissing blijkt net het tegendeel, nu daarin afzonderlijk 

wordt ingegaan op beide hypotheses (“Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te 

tonen dat betrokkene voorafgaand aan de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van het in het 

land van herkomst deel uitmaakt van het gezin van de referentiepersoon, […] (“Voor zover betrokkene 

en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst ten laste was van de referentiepersoon […]”), 

waarbij de gemachtigde van de Minister oordeelt dat geen van beide hypotheses werden bewezen.  

Verzoekende partij stelt in het verzoekschrift dat bijkomende documenten, uitgaande van de Italiaanse 

overheid, gevoegd werden die de gezinsband met zijn zus kunnen aantonen. Volgens verzoekende 

partij zou de gemachtigde van de Minister met deze documenten geen rekening hebben gehouden.  

Verzoekende partij legt hier echter geen bewijs van voor.  

Uit het administratief dossier blijkt dat deze documenten niet werden overgemaakt, en dit noch bij de 

aanvraag dd. 22.01.2019, noch bij de aanvulling dd. 29.04.2019. Het feit dat verzoeker deze attesten 

vermeldt in de inventaris bij zijn verzoekschrift, na kennisname van de weigeringsbeslissing, doet 

hieraan geen afbreuk.  

De gemachtigde van de Minister kon uiteraard geen standpunt innemen over stukken die niet werden 

voorgelegd. Verweerder benadrukt ter zake dat de regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te 

worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn 

beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007).  

Verzoekende partij houdt nog voor dat hij wel zou hebben aangetoond dat hij ‘ten laste’ is, en ‘deel 

uitmaakte van het gezin’ van de referentiepersoon. 

Uit artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet volgt dat een familielid van een burger van de Unie, die 

geen familielid is zoals bepaald in artikel 40bis, § 2 van de vreemdelingenwet moet aantonen in het land 
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van herkomst “ten laste” te zijn van referentiepersoon, of deel uit te maken van diens gezin. Deze 

voorwaarde ligt in de lijn van wat het Hof van Justitie stelt in het arrest Rahman.  

In het arrest Rahman van het Hof van Justitie (HvJ 5 september 2012, C-83/11) wordt de gezinsband 

van ruimere familieleden als volgt beschreven: “Wat het tijdstip betreft waarop de aanvrager zich in een 

situatie van afhankelijkheid moet bevinden om als „ten laste” in de zin van artikel 3, lid 2, van richtlijn 

2004/38 te worden beschouwd, zij erop gewezen dat deze bepaling tot doel heeft, zoals uit punt 6 van 

de considerans van de richtlijn volgt, „de eenheid van het gezin in een verruimde betekenis te 

handhaven" door de binnenkomst en het verblijf te vergemakkelijken van personen die niet onder de in 

artikel 2, punt 2, van richtlijn 2004/38 gegeven definitie van familielid van een burger van de Unie vallen, 

maar niettemin nauwe en duurzame familiebanden met een burger van de Unie hebben wegens 

bijzondere feitelijke omstandigheden, zoals financiële afhankelijkheid, het behoren tot het huishouden of 

ernstige gezondheidsredenen.”(§ 32)”  

De verblijfsvoorwaarde die wordt gesteld in artikel 47/1, 2° van de vreemdelingenwet verschilt in wezen 

dus niet van wat onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt, met name dat er sprake is van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden en houdt dus 

een impliciete toetsing in aan het bedoelde artikel 8 van het EVRM.  

De wetgever heeft duidelijk geoordeeld dat het verblijfsrecht voor ruimere gezinsleden van een 

Unieburger slechts kan worden toegekend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan (zie mutatis 

mutandis RvS 26 juni 2015, nr. 231.772).  

In die zin benadrukte uw Raad dat de binnenkomst en het verblijf voor ruimere gezinsleden van een 

Unieburger slechts “vergemakkelijkt” moeten worden en dat het geenszins om een recht gaat zoals voor 

de familieleden in artikel 40bis van de vreemdelingenwet genoemd.  

“Zoals blijkt uit de voorbereidende werken erkent de Belgische wetgever dat conform de 

Burgerschapsrichtlijn de binnenkomst en het verblijf van de “andere” familieleden van een burger van de 

Unie dienen te worden vergemakkelijkt. Daartoe werden de artikelen 47/1 tot en met 47/3 in de 

vreemdelingenwet opgenomen. Ook uit de artikelsgewijze bespreking blijkt dat de doelstelling van de 

invoeging van de artikelen 47/1 tot en met 47/3 in de vreemdelingenwet er enkel in bestaat “onze 

wetgeving af te stemmen op het Europese recht” (Parl. St. Kamer 2013-2014, nr. 3239/003, 18). De 

Belgische wetgever wil zich aldus met de artikelen 47/1 tot en met 47/3 van de vreemdelingenwet enkel 

conformeren aan hetgeen van hem Unierechtelijk verwacht wordt.  

De Raad benadrukt dat uit het arrest Rahman (HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman) blijkt dat het 

Europees Hof erop wijst dat de Uniewetgever “een onderscheid (eigen onderlijning) heeft gemaakt 

tussen de in artikel 2, punt 2, van richtlijn 2004/38 omschreven familieleden van de burger van de Unie, 

die onder de in deze richtlijn gestelde voorwaarden een recht op binnenkomst en op verblijf in het 

gastland van de bedoelde burger hebben, en de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, sub a, van deze richtlijn 

genoemde andere familieleden, wier binnenkomst en verblijf door die lidstaat alleen moeten worden 

vergemakkelijkt” (punt 19). »  

(R.v.V. nr. 185 877 van 25 april 2017)  

In casu blijkt dat de verblijfsaanvraag wordt geweigerd omdat uit het geheel van de voorgelegde 

documenten niet blijkt dat verzoekende partij in het land van herkomst ten laste was of deel uitmaakte 

van het gezin van de referentiepersoon. De afhankelijkheid ten opzichte van de burger van de Unie 

werd op onvoldoende wijze aangetoond.  

Daarbij motiveert de gemachtigde van de Minister dat uit de voorgelegde stukken niet blijkt dat 

verzoeker onvermogend was in zijn land van herkomst.  

Verzoekende partij verwijst naar een kadastraal attest uit zijn geboortestad D. (…). Dit attest handelt 

echter enkel over onroerende goederen in D. (…) en spreekt dus slechts partieel over het vermogen van 

verzoeker. Er worden geen stukken voorgelegd in verband met mogelijke eigendommen in de andere 

regio’s van Albanië, noch over mogelijke uitkeringen.  

Verzoekende partij haalt een sterke afhankelijkheidsrelatie aan met zijn zus.  

Uit de stukken van het administratief dossier, meer bepaald het attest van de CM, blijkt duidelijk dat 

verzoekende partij zelf economisch actief is als zelfstandige. Zoals de gemachtigde van de Minister 

terecht opmerkt, kan de verzoekende partij zodoende niet als ten laste van zijn zus beschouwd worden.  

Voor zoveel als nodig verwijst de verweerder nog naar hat arrest nr. 6.868 dd. 01.02.2008 van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, waarin uitdrukkelijk wordt geoordeeld dat  

“De Raad merkt op dat zowel verzoekster en zijn echtgenote zelf stellen werkbereid te zijn, in de 

mogelijkheid te zijn om werk te vinden en effectief te werken. Dit toont enkel aan dat zij zich niet in een 

situatie bevinden waarin zij ten laste kunnen vallen van een derde persoon, nu zij zelf in hun 

levensonderhoud zouden kunnen voorzien”.  

De verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. Er anders over oordelen zou aan de 

essentie van de wetgeving nopens de vestiging voorbijgaan, nu deze er immers slechts op gericht is 
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aan personen die hulpbehoevend zijn en afhankelijk zijn van hun familieleden de gelegenheid te geven 

zich bij die familieleden te vestigen van wie zij afhankelijk zijn.  

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, 

Asiel en Migratie geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat 

de afgifte van de verblijfskaart aan de verzoekende partij diende te worden geweigerd.  

De gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie handelde 

daarbij na grondig onderzoek van de elementen die de concrete situatie van de verzoekende partij 

daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels.  

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

zorgvuldigheidsverplichting waarvan de verzoekende partij de schending aanvoert. 

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

 

3.3.1. Verzoeker voert de schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet aan maar laat na om 

deze met concrete gegevens uiteen te zetten. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 

4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de 

feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” 

wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving van de door de bestreden beslissing overtreden 

rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de 

bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen zet verzoeker in 

zijn verzoekschrift niet uiteen op welke wijze hij artikel 74/13 van de vreemdelingenwet door de 

bestreden beslissing geschonden acht. Het enig middel is, wat dit betreft, niet ontvankelijk 

 

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

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

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

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

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 

29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

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

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

genomen beslissing. 

 

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

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

artikelen 47/1, 2° en 47/3, § 2 van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in 

feite, met name dat verzoeker “niet (voldoet) aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht 

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

van een ander familielid van een burger van de Unie” omdat uit geheel van de beschikbare gegevens 

niet blijkt dat hij “reeds in het land van herkomst ten laste was van de burger van de Unie of in het land 

van herkomst reeds deel uitmaakte van het gezin van de burger van de Unie, en dit in de periode 

voorafgaand aan de huidige aanvraag gezinshereniging”, waarbij genoegzaam wordt toegelicht waarom 

de door hem voorgelegde documenten hiertoe niet volstaan. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de artikelen 47/1, 2° en 47/3, § 2 van de 

vreemdelingenwet.  

 

3.3.4. Artikel 47/1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“Als andere familieleden van een burger van de Unie worden beschouwd : 

1° de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft en die niet 

bedoeld wordt in artikel 40bis, § 2, 2° ; 

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

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; 

3° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die wegens ernstige gezondheidsredenen een 

persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven.” 

 

Artikel 47/3, § 2 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger 

van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn 

gezin. 

De documenten die aantonen dat het andere familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de 

burger van de Unie moeten uitgaan van de bevoegde overheden van het land van oorsprong of van 

herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de 

burger van de Unie bewezen worden met elk passend middel.” 

 

Het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden is, bij gebrek aan een wettelijke bewijsregeling ter 

zake vrij. Deze vrije feitenvinding en -appreciatie impliceren echter tevens dat de bevoegde 

administratieve overheid discretionair oordeelt of verzoeker het bewijs van de voorwaarden heeft 

geleverd. Hierop oefent de Raad, als annulatierechter, slechts een marginale wettigheidstoetsing uit.  

 

3.3.5. Verzoeker werpt op dat hij zowel in Albanië, Italië als in België deel uitmaakt van het gezin van 

zijn zus. Hij is in België op haar adres gedomicilieerd. Verzoeker laat gelden dat hij aantoonde in Italië 

deel te hebben uitgemaakt van het gezin van zijn zus door attesten van woonst en een attest 

gezinstoestand met historiek voor te leggen. Deze stukken werden door de verwerende partij niet 

besproken in de bestreden beslissing. Verzoeker werpt verder op dat de gemachtigde in strijd met 

artikel 47/1 van de vreemdelingenwet bewijzen vraagt dat verzoeker én ten laste is van de 

referentiepersoon én deel uitmaakt van haar gezin. Verzoeker laat gelden te hebben aangetoond dat hij 

deel uitmaakt van het gezin van zijn zus en dit volstaat in de zin van artikel 47/1 van de 

vreemdelingenwet. Verzoeker stelt vast dat het voorgelegde kadastraal attest niet wordt aanvaard als 

afdoende bewijs van zijn onvermogen omdat het enkel betrekking heeft op zijn geboortestad. Verzoeker 

brengt hier tegen in dat er in Albanië geen algemene dienst bestaat om bewijzen die betrekking hebben 

op gans Albanië te bekomen. Verzoeker laat ten slotte nog gelden dat hij tot op heden geen leefloon of 

steun van het OCMW ontvangt, de referentiepersonen over voldoende bestaansmiddelen beschikt om 

te vermijden dat hij ten laste van de openbare overheden zou vallen en hij hiertoe de nodige bewijzen 

heeft overgemaakt.  

 

3.3.6. Verzoeker betwist dat hij geen deel zou uitmaken van het gezin van de referentiepersoon. 

Verzoeker werpt op dat hij in Italië deel uitmaakte van het gezin van zijn zus en hij dit heeft bewezen 

aan de hand van een attest van woonst van verzoeker, een attest van woonst van de referentiepersoon 

en een attest gezinstoestand met historiek. Verzoeker voert aan dat uit deze officiële attesten van de 

Italiaanse overheid blijkt dat hij sinds 2004 op hetzelfde adres in Italië als de referentiepersoon heeft 

verbleven (zie stukkenbundel verzoeker, stukken 2, 3 en 4). Verzoeker werpt op dat ondanks dat hij 

deze attesten heeft overgemaakt aan de verwerende partij, deze niet kunnen worden teruggevonden in 

de bestreden beslissing en de verwerende partij deze niet zomaar kan negeren. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat verzoeker zijn attest van woonst d.d. 7 maart 

2019, het attest van woonst van de referentiepersoon d.d. 7 maart 2019 en het attest gezinstoestand 

met historiek d.d. 28 februari 2019 heeft overgemaakt aan de verwerende partij. Het kan de 

gemachtigde van de bevoegde minister niet worden verweten geen rekening te hebben gehouden met 

stukken die hem niet voor het nemen van de bestreden beslissing ter kennis werden gebracht. 

Verzoeker voegt deze stukken nu wel bij zijn verzoekschrift, maar hij brengt geen begin van bewijs bij 

dat hij deze stukken ook aan de verwerende partij in het kader van zijn aanvraag heeft overgemaakt.  

 

Het staat verzoeker vrij om, indien hij dit nodig acht, een nieuwe aanvraag in te dienen op basis van 

deze nieuwe stukken. 
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3.3.7. Verzoeker werpt op dat de verwerende partij ten onrechte stelt dat ook moet worden aangetoond 

dat hij ten laste is van de referentiepersoon. Verzoeker voert aan dat uit artikel 47/1 van de 

vreemdelingenwet gelet op het woord “of” blijkt dat niet cumulatief moet worden bewezen dat hij én ten 

laste is van de referentiepersoon én deel uitmaakt van het gezin van de referentiepersoon. Verzoeker 

laat gelden dat het volstaat dat hij aantoont dat hij deel uitmaakt van het gezin van de referentiepersoon 

in Italië en in België en dat hij dit ook heeft gedaan.  

 

Verzoeker kan worden bijgetreden dat uit een lezing van artikel 47/1 van de vreemdelingenwet volgt dat 

als andere familieleden van een Unieburger worden beschouwd “de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde 

familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel uitmaken van het gezin van de burger 

van de Unie” (eigen onderlijning). De voorwaarden van het ten laste zijn van in het land van herkomst en 

deel uit te maken van het gezin van de Unieburger dienen niet cumulatief te worden vervuld. Uit de 

bestreden beslissing kan echter niet worden afgeleid dat de verwerende partij deze hypotheses 

cumulatief heeft toegepast. De gemachtigde heeft beide mogelijkheden onderzocht en is tot de 

vaststelling gekomen dat aan geen van beide mogelijkheden werd voldaan.  

 

Verzoeker is verder de overtuiging toegedaan dat hij wel heeft aangetoond dat hij zowel in Italië als in 

België deel uitmaakte van het gezin van zijn zus. Hoger onder punt 3.3.5. werd al vastgesteld dat 

verzoeker zijn attest van woonst, het attest van woonst van de referentiepersoon en het attest 

gezinstoestand met historiek niet aan de verwerende partij heeft overgemaakt. Het kan de gemachtigde 

van de bevoegde minister niet worden verweten geen rekening te hebben gehouden met stukken die 

hem niet voor het nemen van de bestreden beslissing ter kennis werden gebracht. Verzoeker maakt dan 

ook niet aannemelijk dat de gemachtigde op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijke 

onredelijke wijze het volgende heeft vastgesteld: 

 

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

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het 

gezin van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet afdoende blijkt uit het geheel van 

de beschikbare gegevens. Het gegeven dat betrokkene op 17.11.2017 officieel gedomicilieerd werd op 

het adres van de referentiepersoon in België doet geen afbreuk aan deze vaststellingen.” 

 

Verzoeker betwist ook niet dat “de referentiepersoon sedert 20.02.2015 in België woonachtig is” en er 

“(v)an een (dreigende) schending van haar recht op vrij verkeer (…) geen sprake (is)”. 

 

3.3.8. Verzoeker stelt vast dat de gemachtigde ook oordeelt dat niet afdoende werd aangetoond dat hij 

in zijn land van herkomst of origine onvermogend was. Het kadastraal attest dat verzoeker in het kader 

van zijn aanvraag heeft voorgelegd, wordt niet aanvaard als afdoende bewijs aangezien het enkel over 

zijn geboortestad D. (…) gaat, aldus verzoeker. Verzoeker brengt hier tegen in dat er in Albanië geen 

algemene dienst bestaat om bewijzen die betrekking hebben op gans Albanië te bekomen.  

 

In de bestreden beslissing wordt hierover als volgt gemotiveerd:  

 

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

voorgelegd: 

 - kadastraal attest n°4104 dd. 2.02.2019 waaruit blijkt dat er in de periode 2004 - heden geen 

onroerende eigendommen geregistreerd stonden/staan op naam van betrokkene in D. (…): echter, 

louter dit attest kan niet aanvaard worden als afdoende bewijs van het aangehaalde onvermogen van 

betrokkene. Immers, niet zegt dit attest niets over eventuele eigendommen van betrokkene buiten het 

grondgebied van de stad D. (…), of andere mogelijke bronnen van inkomsten van betrokkene (uitkering, 

…), ook werden er geen documenten voorgelegd met betrekking tot de periode dat betrokkene in Italië 

verbleef.” 

 

Verzoeker gaat eraan voorbij dat het “kadastraal attest n°4104 dd. 2.02.2019” “niet aanvaard (kan) 

worden als afdoende bewijs van het aangehaalde onvermogen van betrokkene” niet alleen omdat het 

“niets (zegt) over eventuele eigendommen van betrokkene buiten het grondgebied van de stad D.” maar 

ook omdat het niets zegt over “andere mogelijke bronnen van inkomsten van betrokkene (uitkering, …)”. 

Verzoeker betwist dit niet. Daarnaast wordt in de bestreden beslissing nog vastgesteld dat “ook werden 

er geen documenten voorgelegd met betrekking tot de periode dat betrokkene in Italië verbleef”. Thans 

voegt verzoeker aan zijn verzoekschrift een attest toe waaruit zou moeten blijken dat hij geen 

eigendommen in Italië bezit (zie stukkenbundel verzoeker, stuk 6). Dit stuk werd, niettegenstaande 

artikel 8 van het Procedurereglement van de Raad, niet vertaald. Wat er ook van zij, uit het 
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administratief dossier blijkt niet en verzoeker toont verder ook niet aan dat hij dit attest voorafgaand aan 

het nemen van de bestreden beslissing heeft voorgelegd aan de verwerende partij. Het kan de 

gemachtigde niet worden verweten geen rekening te hebben gehouden met stukken die hem niet voor 

het nemen van de bestreden beslissing ter kennis werden gebracht. Door middel van zijn betoog maakt 

verzoeker niet aannemelijk dat de gemachtigde op kennelijk onredelijke wijze over het “kadastraal attest 

n°4104 dd. 2.02.2019” oordeelde dat “louter dit attest (…) niet aanvaard (kan) worden als afdoende 

bewijs van het aangehaalde onvermogen van betrokkene”.  

 

Verzoeker betwist ook niet dat “uit de voorgelegde stukken blijkt dat betrokkene op heden zelf 

economisch actief is als zelfstandige.” 

 

Verzoeker laat verder nog gelden dat van een sterke afhankelijkheidsrelatie tussen hemzelf en de 

referentiepersoon zeker sprake is, nu hij sinds 2004 deel uitmaakt van haar gezin en hij bij haar inwoont. 

Hoger werd al vastgesteld dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde op grond van 

onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijke onredelijke wijze het volgende heeft vastgesteld: 

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

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het 

gezin van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet afdoende blijkt uit het geheel van 

de beschikbare gegevens. Het gegeven dat betrokkene op 17.11.2017 officieel gedomicilieerd werd op 

het adres van de referentiepersoon in België doet geen afbreuk aan deze vaststellingen.” 

Verzoeker betwist ook niet dat “de referentiepersoon sedert 20.02.2015 in België woonachtig is” en er 

“(v)an een (dreigende) schending van haar recht op vrij verkeer (…) geen sprake (is)”.  

 

Verzoeker werpt nog op dat hij geen leefloon of steun van het OCMW ontvangt en de referentiepersoon 

over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te verhinderen dat hij ten laste zou vallen van de 

openbare overheden en de nodige bewijzen hiervan aan de verwerende partij werden overgemaakt. Dit 

betoog doet evenwel geen afbreuk aan het voorgaande, met name dat verzoeker er niet in slaagt om de 

vaststelling dat hij onvoldoende zijn onvermogen heeft aangetoond, te weerleggen.  De Raad herhaalt 

dat de voorwaarden van artikel 47/1 van de vreemdelingenwet, namelijk het ten laste zijn van in het land 

van herkomst en deel uitmaken van het gezin van de Unieburger, niet cumulatief moeten worden 

vervuld. Eén van beide voorwaarden volstaat, in casu heeft verzoeker niet aangetoond deel uit te maken 

van het gezin van de referentiepersoon en betwist hij in het middel niet dat hij zelf economisch actief is. 

 

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

onredelijke wijze wordt geconcludeerd dat “(u)it het geheel van de beschikbare gegevens (…) niet (blijkt) 

dat betrokkene reeds in het land van herkomst ten laste was van de burger van de Unie of in het land 

van herkomst reeds deel uitmaakte van het gezin van de burger van de Unie, en dit in de periode 

voorafgaand aan de huidige aanvraag gezinshereniging.” 

 

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

bevoegde minister op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de 

artikelen 47/1, 2° en 47/3, § 2 van de vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

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

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

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

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

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

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

zijn betoog geen schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. 

 

3.3.11. Het enig middel is in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig november tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 


