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 nr. 230 491 van 18 december 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. DE GROOTE 

Weg naar As 173 

3600 GENK 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 27 september 2019 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 6 augustus 2019 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 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 tot vaststelling van het rolrecht van 2 oktober 2019 met refertenummer X 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 november 

2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. DE GROOTE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster dient op 8 mei 2017 een aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een familielid 

van een Unieburger, dit in de hoedanigheid van bloedverwant in opgaande lijn van haar Nederlandse 

zoon.  

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 6 november 2017 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden.  
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1.3. Verzoekster dient op 22 mei 2018 een tweede aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een 

familielid van een Unieburger, dit in de hoedanigheid van bloedverwant in opgaande lijn van haar 

Nederlandse zoon. 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 20 november 2018 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

 

1.5. Verzoekster dient op 26 februari 2019 een aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een 

familielid in de zin van artikel 47/1, 2° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet), in functie van haar Nederlandse zoon.  

 

1.6. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

neemt op 6 augustus 2019 een “beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten” (bijlage 20). Deze bijlage 20, die verzoekster op 28 augustus 

2019 ter kennis werd gebracht en twee beslissingen omvat, wordt thans bestreden. Ze luidt als volgt:  

 

“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 26/02/2019 werd 

ingediend door:  

 

[…] 

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 

26/02/2019 gezinshereniging aan met haar Nederlandse zoon, de genaamde V.V. (RR: […]).  

 

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; …’  

 

Er werden reeds eerder aanvragen gezinshereniging aangevraagd nl. met een Bijlage 19ter dd 

3/11/2016 met een bijlage 20 op 2/05/2017, Bijlage 19ter dd 15/11/2017 met een bijlage 20 op 

14/05/2018, Bijlage 19ter dd 22/05/2018 met een bijlage 20 op 20/11/2018. Telkens op basis van de 

onvoldoende bewijzen ten laste (art 40bis)  

 

De nieuwe aanvraag gezinshereniging Bijlage 19ter 26/02/2019 is een artikel 47/2: 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 passend middel’. Ter 

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

volgende documenten voorgelegd: 

 

 

n V.V.A. ([…]) 

bepaalde tijd op naam van V.V. (RR: […]). Wijzigingsovereenkomst arbeidsovereenkomst: onbepaalde 

tijd, vanaf 2/05/2013, werkgeversverklaring, loonfiche van november, december 2018, januari, februari 

2019,  

V.V.A. ([…]) PP + vertaling 

Loonfiches van deze tewerkstelling voor de maanden december 2018, januari, februari 2019, Nieuw 

arbeidscontract onbepaalde tijd, deeltijds 13,5u: op naam van V.K. met een tewerkstelling bij Itzu Home 

BVBA te Genk vanaf 1/02/2019. 

 

-attesten dd 27/02/2019 betrokkenen geen financiële steun ontvingen  
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V.A. (23/04/1940)  

 

Er dient in eerste instantie opgemerkt te worden dat de referentiepersoon sedert 14/11/2014 

ononderbroken in België verblijft. Van een (dreigende) schending van het recht op vrij verkeer van de 

referentiepersoon is dus geen sprake. Ter staving van dit ‘ten laste’ zijn in het verleden werd een 

verklaring op eer van betrokkene zoon waarin zij haar situatie uitlegt. Aangezien deze verklaring niet op 

haar feitelijkheid en waarachtigheid kan worden getoetst gezien ze niet vergezeld is van objectief 

verifieerbare bewijsstukken, kan ze niet aanvaard worden als bewijs dat betrokkene reeds financieel 

afhankelijk was van de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine. Het gesolliciteerd 

karakter van deze verklaring kan niet worden uitgesloten. De voorgelegde paspoorten verwijzen wel 

naar hetzelfde adres (Mari 4 (straat) nr 5 te Jerevan 0090 Republiek Armenië. 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 heeft aangetoond dat zij onvermogend was in haar land van 

herkomst of origine voor haar komst naar België en er niet werd aangetoond dat zij voorafgaand aan de 

aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine ten laste was van de referentiepersoon. Het 

gegeven dat betrokkene sedert 8/11/2016 (gezinssamenstelling dd 21/03/2019) 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 referentiepesoon gedomicilieerd is, 

heeft niet automatisch tot gevolg dat zij ook ten laste is van de referentiepesoon. 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. Alle andere documenten zoals de bewijzen van bestaansmiddelen van de referentiepersoon 

en zijn echtgenote, doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen en aan de wettelijke vereisten 

waaraan moet voldaan zijn voordat betrokkene het verblijfsrecht als familielid kan genieten. Er kan dan 

ook verwezen naar voorgaande bijlagen 20. Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt niet 

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

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

periode voorafgaand aan de huidige aanvraag gezinshereniging. Betrokkene toont dus niet afdoende 

aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht 

in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. De aanvraag tot gezinshereniging wordt 

geweigerd. Het AI van betrokkene dient te worden ingetrokken. Aan betrokkene wordt het bevel 

gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. Wettelijke basis: artikel 7, 1, 2° van 

de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. Hierbij werd wel degelijk rekening 

gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Het gegeven dat de zoon van betrokkene zich in 

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

referentiepersoon behoort niet tot het originele kerngezin van betrokkene, derhalve kan het 

aangehaalde gezinsleven van beide niet als argument worden aangehaald waarom het bevel niet zou 

mogen worden genomen. De aangehaalde afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon wordt 

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

opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van de referentiepersoon. Nergens 

uit het dossier blijkt dat zij daar niet toe in staat zou zijn. Er is geen sprake van minderjarige kinderen in 

België, noch van enige medische problematiek op naam van betrokkene.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verweerder heeft nagelaten een nota met opmerkingen in te dienen binnen de termijn van acht dagen 

die is vastgelegd in artikel 39/81, tweede lid van de Vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een tweede middel onder meer een schending aan van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 

wet van 29 juli 1991), van de artikelen 47/1, 2° en 62, §2 van de Vreemdelingenwet en van het zorg-

vuldigheidsbeginsel. 

 

Zij verstrekt, na een theoretische uiteenzetting, hierbij volgende uiteenzetting:  
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“(...) eerste onderdeel: de schending van de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel > de 

aanvraag van verzoekende partij 

Verzoekende partij heeft op 26 februari 2019 een recht op verblijf van meer dan drie maanden/een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie gevraagd in haar hoedanigheid 

van "ander familielid - ten laste of deel uitmakend van het gezin" zoals aangeduid op de bijlage 19ter 

waarvan verzoekende partij diezelfde dag in het bezit wordt gesteld, (stuk 5) 

Uit de verklaring van verzoekende partij bij de aanvraag d.d. 26 februari 2019 (stuk 18) blijkt 

onbetwistbaar dat verzoekende partij de aanvraag d.d. 26 februari 2019 doet op basis van "ander 

familielid...deel uitmakend van het gezin" en NIET op basis van "ander familielid - ten laste". 

De hierna volgende bewoordingen in de verklaring d.d. 26 februari 2019 laten hierover geen enkele 

betwisting bestaan (stuk 18): "Bij deze wens ik, mevrouw Arega VARDANYAN (48.01.01-822.66), 

geboren te Armenië op 1 januari 1948 (zie bijlage 1), een aanvraag gezinshereniging in te dienen op 

basis van artikel 47/1, 2° Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna 'Vw'), als 'ander familielid: in het land 

van herkomst deel uitmakende van het gezin van de burger van de Unie'... Op die basis wens ik een 

verblijfsrecht als gezinshereniger 'ander familielid - deel uitmakend van het gezin in het herkomstland' 

aan te vragen, op basis van art.47/l,2° van de Wet van 15 december 1980.". 

> het zogenaamde antwoord op de aanvraag van verzoekende partij in de (bestreden) 

beslissing 

De bestreden beslissing betekend aan verzoekende partij op 28 augustus 2019 motiveert en beoordeelt 

met geen woord de aanvraag van verzoekende partij op basis van "ander familielid...deel uitmakend van 

het gezin" niettegenstaande - zoals hierboven gesteld en aangetoond - de aanvraag ontegenzeggelijk is 

ingediend op basis van "ander familielid...deel uitmakend van het gezin". 

De vermeende motivering van de bestreden beslissing is enkel en alleen opgesteld vanuit het 

perspectief van een "ander familielid - ten laste" zoals blijkt uit de hierna volgende bewoordingen van de 

bestreden beslissing: (...) 

De bestreden beslissing biedt aldus geen enkel antwoord op de aanvraag van verzoekende partij 

hetgeen erop neerkomt dat de bestreden beslissing niet is gemotiveerd hetgeen een schending is van 

de formele motiveringsplicht zoals uitgedrukt in artikel 2 en artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 §2 van de 

Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980. 

De vermeende motivering van de bestreden beslissing is dan ook uiteraard meteen volstrekt onjuist, 

volledig buiten de kwestie en niet pertinent! Gelet hierop is dan ook evident geen sprake van een 

afdoende motivering. 

Zulks is een schending van de motiveringsplicht zowel van het algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur van motivering als van artikel 2 en artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen als van artikel 62 §2 van de Vreemdelingenwet 

d.d. 15.12.1980. 

Geen antwoord bieden op de aanvraag van verzoekende partij gedaan op basis van "ander 

familielid...deel uitmakend van het gezin" en enkel antwoorden vanuit het perspectief van "ander 

familielid - ten laste" getuigt bovendien van volstrekte onzorgvuldigheid in hoofde van de verwerende 

partij. 

• tweede onderdeel: de schending van artikel 47/1 2°, 47/2 en 47/3 §2 van de Vreemdelingenwet d.d. 

15.12.1980 - de schending van de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel 

Artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 stelt dat als "andere familieleden van een burger 

van de Unie" worden beschouwd "2° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die, in het land 

van herkomst, ten laste zijn of deel uitmaken van het gezin van de burger van de Unie;...". 

 

Zoals hierboven aangetoond, heeft verzoekende partij de aanvraag ingediend op basis van "deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie" en niet op basis van "ten laste zijn...van het gezin 

van de burger van de Unie". 

 

Verzoekende partij wijst er op dat artikel 47/1 2° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 twee van 

elkaar onderscheiden situaties omvat, ofwel deel uitmaken van het gezin van de burger van de Unie 

ofwel ten laste zijn van het gezin van de burger van de Unie. Het woord "of" spreekt op dat punt voor 

zich. 

 

Artikel 47/3 §2 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 stelt vervolgens dat de familieleden die "in het 

land van herkomst,...deel uitmaken van het gezin van de burger van de Unie" moeten bewijzen dat zij 

deel uitmaken van zijn gezin. Ook artikel 47/3 §2 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 gaat uit van 

de twee voormelde situaties ofwel ten laste zijn van het gezin van de burger van de Unie ofwel deel 
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uitmaken van het gezin van de burger van de Unie: "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." Ook hier spreekt het woord "of" voor zich. De 

bewijzen - zo stelt artikel 47/3 §2 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 - "moeten uitgaan van de 

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

feit... deel uit te maken van het gezin van de burger van de Unie bewezen worden met elk passend 

middel... ". 

 

In de verklaring d.d. 26 februari 2019 zet verzoekende partij uiteen waarom zij dient te worden 

beschouwd als ander familielid van een burger van de Unie die in het land van herkomst deel uitmaakt 

van het gezin van de burger van de Unie in casu haar zoon met Nederlandse nationaliteit gevestigd in 

België de heer V.V.A (stuk 18): 

"Bij deze wens ik, mevrouw A.V. ([…]), geboren te Armenië op 1 januari 1948 (zie bijlage 1), een 

aanvraag gezinshereniging in te dienen op basis van artikel 47/1,2° Wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna Vw'), als 'ander familielid: in het land van herkomst deel uitmakende van het 

gezin van de burger van de Unie'. Hiervoor wens ik te verwijzen naar de voorgaande weigering dd. 20 

november 2018 aangaande mijn eerdere aanvraag gezinshereniging in toepassing van artikel 40bis, §2, 

4° Vw, dewelke maakt dat ik mijn aanvraag indien onder artikel 47, 2° Vw als 'ander familielid'. Zoals de 

RvV verduidelijkt heeft in zijn arrest nr. 186.142 van 27 april 2017, heeft artikel 40bis §2 Vw enkel 

betrekking op de bloedverwanten in opgaande lijn die 'ten laste zijn' van de Unieburger. Wanneer een 

ascendent niet ten laste is van de Unieburger, wordt deze dus niet bedoeld in art.40bis §2 Vw, waardoor 

hij of zij mogelijk wel in aanmerking komt als 'ander familielid' in de zin van artikel 47/1, 2° van de Wet 

van 15 december 1980, en dit in lijn met richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van de lidstaten voor 

de burgers van de Unie en hun familieleden. Ascendenten zijn dus niet als dusdanig uitgesloten van het 

toepassingsgebied van artikel 47/1, 2° Vw; alleen ascendenten 'ten laste' zijn uitgesloten. Aangezien u 

zelf vastgesteld hebt in uw weigeringsbeslissing van 20 november 2018 jl. dat ik in het herkomstland 

niet ten laste was van mijn Nederlandse zoon, blijkt hieruit reeds dat ik geen familielid ben bedoeld in 

artikel 40bis §2 Vw en dat ik in aanmerking kom als 'ander familielid' in de zin van artikel 47/1, 2° Vw. 

Mijn zoon, V.A.V. ([…]), is in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, alsook van een E-kaart sinds 1 

juni 2015 (zie bijlage 2). Voor de komst naar Europa, verbleven wij in Armenië op hetzelfde adres: Mijn 

zoon V., zijn echtgenote K.V. ([…]) (zie bijlage 3), ikzelf en mijn echtgenoot A.V. (geboren te 23 april 

1940 en overleden op 15 maart 2015) (zie bijlage 4). 

Dit bewijs vindt u terug op onze toenmalige paspoorten, waarvan u in bijlage een kopie terugvindt (zie 

bijlage 1+3+5). Hierop staat vermeld dat wij allen op hetzelfde adres, met name Mari 4 (straat), 

huisnummer 5, Jerewan, postcode 0090, Republiek Armenië, gevestigd waren. 

Dit was noodzakelijk door onze hogere leeftijd en kwetsbaarheid. Mijn zoon en schoondochter zorgden 

voor ons van heel nabij. Wij vormden één huishouden. " 

 

Verzoekende partij woonde in Armenië - zijnde het land van herkomst - op hetzelfde adres als en samen 

met haar Nederlandse zoon de heer V.V. en zijn echtgenote mevrouw V.K. hetgeen wordt bewezen 

door de toenmalige paspoorten van verzoekende partij (stuk 9), van haar zoon de heer V.V. (stuk 12) en 

diens echtgenote mevrouw V.K. (stuk 14) In de drie voormelde paspoorten is uitdrukkelijk vermeld dat 

zowel verzoekende partij als haar zoon de heer V.V. en diens echtgenote mevrouw V.K. allen op 

hetzelfde adres gevestigd waren. Deze paspoorten zijn afgeleverd door de Armeense autoriteiten en 

gaan dus uit, zoals voorzien in artikel 47/3 §2 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 "van de 

bevoegde overheden van het land van oorsprong of van herkomst. ". 

 

Er kan dan ook niet worden betwist dat verzoekende partij in het land van herkomst deel uitmaakt van 

het gezin van de burger van de Unie zijnde haar Nederlandse zoon de heer V.V. en diens echtgenote 

mevrouw V.K. 

 

Zulks wordt ook niet betwist door de bestreden beslissing. Wel integendeel, de verwerende partij erkent 

dit in de bestreden beslissing alwaar wordt overwogen "De voorgelegde paspoorten verwijzen wel naar 

hetzelfde adres (Mari 4 (straat) nr 5 te Jerevan 0090 Republiek Armenië. " 

 

Verzoekende partij toont bovendien aan dat: 

• haar Nederlandse Unieburger zoon de heer V.V. (en diens Nederlandse echtgenote mevrouw V.K.) 

voldoende bestaansmiddelen heeft (hebben) en dat geen beroep wordt gedaan op OCMW-steun (stuk 

13, stuk 15 en stuk 17) 
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• verzoekende partij een gezinscel vormt met haar Nederlandse Unieburger zoon de heer V.V. en diens 

Nederlandse echtgenote mevrouw V.K. en hun kinderen; sedert herfst 2016 wonen verzoekende partij 

en haar zoon en diens gezin onafgebroken samen in België, eerst in Beerse en vervolgens in Hamont-

Achel (stuk 16 en stuk 19). 

 

Verzoekende partij toont aldus aan een ander familielid van een burger van de Unie te zijn waarbij de 

referentiepersoon - in casu de Nederlandse zoon de heer V.V. beschikt over voldoende 

bestaansmiddelen en er samen met verzoekende partij een gezinscel in België wordt gevormd zodat in 

toepassing van artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 verzoekende partij recht heeft op 

verblijf van meer dan drie maanden/een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. De 

verwerende partij heeft aldus de aanvraag van verzoekende partij foutief en onzorgvuldig onderzocht en 

beoordeeld. 

 

Doordat de bestreden beslissing het recht op verblijf van meer dan drie maanden/de verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie weigert met bevel om het grondgebied te verlaten terwijl 

verzoekende partij aantoont wel recht te hebben op verblijf van meer dan drie maanden op basis van 

artikel 47/1 2°, 47/2 en 47/3 §2 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980, schendt de verwerende partij 

het zorgvuldigheidsbeginsel en wordt de bestreden beslissing niet - in elk geval niet afdoende - 

gemotiveerd zodat ook de motiveringsplicht zoals hierboven uiteengezet, is geschonden. 

 

Doch er is meer: door te overwegen dat verzoekende partij niet aantoont recht te hebben op verblijf van 

meer dan drie maanden terwijl de verwerende partij op basis van de door verzoekende partij 

bijgebrachte stukken had moeten concluderen dat verzoekende partij wél recht heeft op verblijf van 

meer dan drie maanden op basis van "ander familielid: in het land van herkomst deel uitmakende van 

het gezin van de burger van de Unie", schendt de verwerende partij ook artikel 47/1 2°, 47/2 en 47/3 §2 

van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 en artikel 52 §4 samen gelezen met artikel 58 van het K.B. 

d.d. 08.10.1981. 

 

Bij een zorgvuldige juiste afdoende beoordeling had de verwerende partij het verblijf van meer dan drie 

maanden aan verzoekende partij moeten toekennen en het attest van immatriculatie niet mogen 

afnemen. 

 

Conclusie tweede middel: 

Door de bestreden beslissing te motiveren vanuit het perspectief ander familielid ten laste van het gezin 

van de burger van de Unie terwijl de aanvraag is ingediend op basis van ander familielid deel uitmakend 

van het gezin van de burger van de Unie en door het recht op verblijf van meer dan drie maanden te 

weigeren met bevel om het grondgebied te verlaten terwijl verzoekende partij aantoont recht te hebben 

op verblijf van meer dan drie maanden op basis van ander familielid in het land van herkomst deel 

uitmakend van het gezin van de burger van de Unie schendt de verwerende partij de motiveringsplicht 

en het zorgvuldigheidsbeginsel en schendt de verwerende partij artikel 47/1 2°, 47/2 en 47/3 §2 van de 

Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 in samenhang met de schending van artikel 52 §4 samen gelezen 

met artikel 58 van het K.B. d.d. 08.10.1981 hetgeen moet leiden tot de schorsing en de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. 

[…]”.  

 

3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 en in artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van 

de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde 

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

de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; 

RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Het loutere feit dat een beslissing formeel is gemotiveerd, betekent niet 

dat een verzoekende partij geen kritiek meer zou kunnen leveren op die formele motivering. Zelfs al is 

een beslissing formeel gemotiveerd, en zelfs al kent de verzoekende partij aldus de motieven, dan nog 

kan die verzoekende partij kritiek uiten op het feit dat de motivering niet afdoende is (cf. RvS 18 maart 

2010, nr. 202.029). 

 

3.3. Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een 

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

 

3.4. Artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  
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“Als andere familieleden van een burger van de Unie worden beschouwd : 

[…] 

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

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; 

[…]” 

 

3.5. 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.” 

 

3.6. Kernpunt van verzoeksters betoog is dat artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet voorziet in twee 

onderscheiden situaties, met name enerzijds de andere familieleden die ten laste vallen van de refe-

rentiepersoon en anderzijds de andere familieleden die deel uitmaakten van het gezin van de referentie-

persoon. Zij stelt haar verblijfsaanvraag uitdrukkelijk te hebben geïnitieerd als “ander familielid, dat deel 

uitmaakt van het gezin van de referentiepersoon”. Zij verwijst hierbij naar de door haar neergelegde 

paspoorten van haarzelf, de referentiepersoon en diens echtgenote, waaruit blijkt dat zij in Armenië allen 

op hetzelfde adres verbleven. Verzoekster wijst erop dat de bestreden beslissing enkel is gemotiveerd 

vanuit het perspectief van “ander familielid- ten laste” en hekelt het gebrek aan motivering aangaande 

voormelde paspoorten, in het licht van haar aanvraag die specifiek gebeurd is in de hoedanigheid van 

“ander familielid, dat deel uitmaakt van het gezin van de referentiepersoon”.  

 

3.7. Uit het administratief dossier  blijkt dat verzoekster ter ondersteuning van haar in punt 1.5. bedoelde 

aanvraag de volgende verklaring heeft neergelegd die als volgt werd ingeleid: 

 

“(...) 

Betreft: Aanvraag gezinshereniging 'ander familielid - deel uitmakend van het gezin in herkomstland' 

Hamont-Achel, 26 februari 2019 

Geachte, 

Bij deze wens ik, mevrouw [A.V.] […], geboren te Armenië op 1 januari 1948 (zie bijlage 1), een 

aanvraag gezinshereniging in te dienen op basis van artikel 47/1, 2° Wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna 'Vw'), als 'ander familielid: in het land van herkomst deel uitmakende van het 

gezin van de burger van de Unie'. (...).Voor de komst naar Europa, verbleven wij in Armenië op 

hetzelfde adres: Mijn zoon [V.], zijn echtgenote [K.V.] […] (zie bijlage 3), ikzelf en mijn echtgenoot [A.V.] 

[…] (zie bijlage 4). 

Dit bewijs vindt u terug op onze toenmalige paspoorten, waarvan u in bijlage een kopie terugvindt (zie 

bijlage 1+3+5). Hierop staat vermeld dat wij allen op hetzelfde adres, met name […] (straat), […], 

Jerewan, postcode 0090, Republiek Armenië, gevestigd waren. 

Dit was noodzakelijk door onze hogere leeftijd en kwetsbaarheid. Mijn zoon en schoondochter zorgden 

voor ons van heel nabij. Wij vormden één huishouden. Na het overlijden van mijn echtgenoot en mijn 

aankomst in België op 8 november 2016, was ik ook hier woonachtig op hetzelfde adres als mijn zoon 

en zijn echtgenote (zie bijlage 6). Ook hier vormden wij opnieuw één huishouden en maakte ik bijgevolg 

deel uit van hetzelfde gezin. (...)”.   

 

Op de bijlage 19ter die op grond van de in punt 1.5. bedoelde aanvraag werd verstrekt aan verzoekster, 

kan onder meer het volgende gelezen worden:  

 

“(...) De betrokkene wordt verzocht om binnen de drie maanden, dus ten laatste op 25-05-2019 

(dag/maand/jaar) de volgende documenten over te leggen: 

Bewijs ten laste (of bewijs betrokkene deel van gezin land van herkomst (..)”. 

 

3.8. Het staat in casu niet ter discussie dat verzoekster de in punt 3.6. vermelde paspoorten heeft 

overgemaakt, noch dat hieruit blijkt dat zij, de referentiepersoon en diens echtgenote in Armenië op 

hetzelfde adres verbleven. In de bijlage 20 kan immers worden gelezen: “De voorgelegde paspoorten 
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verwijzen wel naar hetzelfde adres.” Zonder enige verdere toelichting dienaangaande, wordt evenwel 

vervolgens geconcludeerd als volgt: “Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt niet afdoende 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.” Uit een lezing van de bijlage 20 kan niet 

worden afgeleid of verweerder de overgemaakte paspoorten daadwerkelijk heeft betrokken bij de 

beoordeling of verzoekster kan worden beschouwd als een “ander familielid, dat deel uitmaakt van het 

gezin van de referentiepersoon”. Evenmin wordt duidelijk gemaakt waarom deze paspoorten 

onvoldoende zouden aantonen dat zij als een dergelijk familielid kan worden beschouwd. Verzoekster 

vermag te verwachten dat verweerder de door haar overgemaakte stukken onderwerpt aan een 

concrete en zorgvuldige beoordeling en hierover concreet motiveert. Dit geldt des te meer gelet op het 

gegeven dat zij naar aanleiding van haar verblijfsaanvraag uitdrukkelijk de relevantie van de paspoorten  

heeft benadrukt in het kader van haar aanvraag als “ander familielid, dat deel uitmaakt van het gezin 

van de referentiepersoon”.   

 

3.9. De overige motieven kunnen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

niet overeind houden. Deze motieven hebben immers betrekking op de hoedanigheid van ander 

familielid “ten laste”, waarbij artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet voorziet in twee onderscheiden 

situaties. Zelfs indien aldus kan worden vastgesteld dat verzoekster niet kan worden beschouwd als een 

ander familielid “ten laste” – wat zij overigens ook niet voorhoudt – volstaat deze vaststelling niet om de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden te schragen.  

 

3.10. Gelet op bovenstaande kan verzoekster dan ook worden gevolgd, waar zij stelt dat de bijlage 20 

niet getuigt van een afdoende onderbouwde en zorgvuldige beoordeling. Een schending van de formele 

motiveringsplicht juncto het zorgvuldigheidsbeginsel juncto artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet is 

aangetoond.  

 

3.11. Wat betreft het in de bijlage 20 vervatte bevel om het grondgebied te verlaten: hierin wordt 

verwezen naar het gebrek aan een afhankelijkheidsrelatie tussen verzoekster en de referentiepersoon 

en tevens aangegeven dat de referentiepersoon niet behoort tot het originele kerngezin van verzoekster. 

Aldus verbindt verweerder de beoordeling van het bevel om het grondgebied te verlaten met de 

beoordeling van de weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Aangezien reeds vaststaat dat 

de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dient te worden vernietigd en het 

motief dat het legaal verblijf is verstreken hierdoor ook niet meer overeind kan blijven, dient het bevel 

om het grondgebied te verlaten ook te worden vernietigd. 

 

3.12. Verweerder heeft zoals gezegd geen nota met opmerkingen neergelegd. Hij heeft derhalve geen 

verweer gevoerd dat afbreuk zou kunnen doen aan bovenstaande.  

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

5. Kosten 

 

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

partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Asiel 

en Migratie van 6 augustus 2019 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien december tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


