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 nr. 231 732 van 23 januari 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Y. CHALLOUK 

Abdijstraat 234 

2020 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 21 september 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 31 juli 2019 tot weigering 

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

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 december 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 

januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat Y. CHALLOUK verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaten C. DECORDIER & T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Surinaamse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 25 februari 

2000.  

 

Op 24 september 2018 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in functie van haar minderjarige zus, die de Nederlandse 

nationaliteit bezit.  
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Op 21 maart 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde van de minister) de beslissing tot weigering van verblijf 

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

 

Op 23 april 2019 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in functie van haar minderjarige zus, die de Nederlandse 

nationaliteit bezit. 

 

Op 31 juli 2019 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing tot weigering van verblijf van meer 

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

beslissing die op 13 september 2019 aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan 

de motieven als volgt luiden:  

 

“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 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 23.04.2019 werd ingediend door: 

 

Naam: [P.] 

Voornamen: [L.B.N.] 

Nationaliteit: Suriname 

Geboortedatum: 25.02.2000 

Geboorteplaats: Paramaribo 

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 of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vroeg op 23.04.2019 voor de 2e keer gezinshereniging aan met haar minderjarige zus, 

zijnde [P.D.S.], van Nederlandse nationaliteit, met rijksregisternummer […] 

 

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: 

- paspoort Suriname (R1459934) op naam van betrokkene, afgeleverd op 20.11.2017, met inreisstempel 

Schengen (Nederland) dd. 17.09.2018 

- ‘bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister’ dd. 27.04.2019 op naam van betrokkene waaruit blijkt 

dat zij op 29.02.2000 werd geregistreerd op het adres […]. Uit het geheel van de beschikbare gegevens 

blijkt niet afdoende of, en zo ja gedurende welke periode, betrokkene en de referentiepersoon 

gezamenlijk op het adres […] woonachtig waren. Voor zover dient aanvaard te worden dat ze ooit 

gezamenlijk op dit adres gevestigd waren, dient opgemerkt te worden dat – gelet op de leeftijd van de 

referentiepersoon, geboren in 2015 – betrokkene geen deel uitmaakte van het gezin van de 

referentiepersoon, wel dat ze beiden als (half)zussen deel uitmaakten van het gezin van een derde. 
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- loonfiches op naam van een derde (moeder van betrokkene / referentiepersoon) voor de maanden 

januari tot april 2019 waaruit blijkt dat deze derde in deze periode een gemiddeld maandelijks inkomen 

had van minder dan €1100 Euro. Er dient in eerste instantie opgemerkt te worden dat in het kader van 

de huidige aanvraag gezinshereniging het de referentiepersoon is die dient aan te tonen over voldoende 

bestaansmiddelen te beschikken. Het in logisch dat de bijna 4-jarige referentiepersoon heden niet 

tewerkgesteld is. Voor zover de bestaansmiddelen van haar moeder dienen aanvaard te worden als 

begin van bewijs, dient opgemerkt te worden dat deze derde niet beschikt over voldoende 

bestaansmiddelen om in te staan voor zowel zichzelf, de referentiepersoon, betrokkene als een derde 

kind (zie OV […]). 

- attest dd. 08.07.2019 waaruit blijkt dat zowel betrokkene, de referentiepersoon als hun moeder tot op 

datum van het attest geen financiële steun ontvingen vanwege het OCMW te Herentals 

 

Er dient in eerste instantie opgemerkt te worden dat de referentiepersoon sedert 28.06.2017 

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

referentiepersoon 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 24.09.2018 officieel gedomicilieerd werd op 

het adres waar ook de referentiepersoon woonachtig is, 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 er niet werd aangetoond dat betrokkene voorafgaand 

aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine ten laste was van de 

referentiepersoon, en dat er niet werd aangetoond dat de referentiepersoon beschikt over voldoende 

bestaansmiddelen om betrokkene ten laste te nemen. 

 

Het gegeven dat betrokkene officieel sedert september 2018 tot op heden gedomicilieerd is op het adres 

waar ook de referentiepersoon woonachtig is, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. 

Immers, louter het gegeven dat betrokkene en de referentiepersoon op hetzelfde adres gedomicilieerd 

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

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

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

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

of origine. 

 

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.” 

 

Op 13 september 2019 neemt de gemachtigde van de minister een beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). De 

verzoekende partij tekent beroep aan tegen deze beslissing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en 

vordert voorlopige maatregelen bij de schorsing van de tenuitvoerlegging. Bij arrest van 25 september 

2019 met nummer 226 634 verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de 

vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Het annulatieberoep tegen deze beslissing is gekend 

onder rolnummer 237 205.  

 

Op 13 september 2019 neemt de gemachtigde van de minister een beslissing tot het opleggen van een 

inreisverbod van twee jaar (bijlage 13sexies). De verzoekende partij tekent beroep aan tegen deze 

beslissing. Dit beroep is gekend onder rolnummer 237 230.  

 

 

 



  

 

 

X - Pagina 4 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Eerste middel 

 

In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 

47/1, 47/3 en 62 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), van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.  

 

2.1.1. Standpunt van de verzoekende partij 

 

Vooreerst geeft de verzoekende partij een theoretische uiteenzetting omtrent de door haar aangevoerde 

bepalingen en wetsartikelen. Vervolgens betoogt de verzoekende partij dat: “Verwerende partij stelt het 

volgende vast in de bestreden beslissing van 31/07/2019: 

 

- dat verzoekster niet zou voldoen aan de vereiste voorwaarden om te genieten van een recht op verblijf 

van meer dan drie maanden; 

- dat verzoekster niet heeft aangetoond ten laste te zijn (zowel in België als in het land van herkomst) 

van de EU referentiepersoon (lees: Nederlandse zus van verzoekster); 

- dat verzoekster niet heeft aangetoond deel uit te maken van het gezin (zowel in België als in het land 

van herkomst) van de EU referentiepersoon (lees: Nederlandse zus); 

 

Verder dient opgemerkt te worden dat de andere voorwaarden voor “gezinshereniging” van verzoekster 

met haar Nederlandse zus door verwerende partij niet worden betwist. 

 

Ten eerste dient verwezen te worden naar de bewoordingen zelf van artikel 47/1, 2° van de 

Vreemdelingenwet. In punt 2° van artikel 47/1 van de vreemdelingenwet, wordt gesteld dat verzoekster 

dient aan te tonen dat zij ten laste was (in het land van herkomst) en ten laste is (in België) van het 

gezin van de EU burger OF heeft deel uitgemaakt (in het land van herkomst) en thans (in België) deel 

uitmaakt van het gezin van de EU burger. 

 

Kortom behelst artikel 47/1, 2° concreet 2 situaties: 

 

1) Verzoekster was ten laste en is ten laste van het gezin van de EU burger; 

2) Verzoekster maakte deel uit en maakt thans deel uit van het gezin van de EU burger; 

 

Verzoekster toont minstens aan dat hij deel uitmaakte van en nog steeds deel uitmaakt van het gezin 

van de minderjarige EU burger. 

 

Immers, verzoekster is de Surinaamse zus van een EU burger (lees: Nederlandse zus). Immers, 

verzoekster heeft in Suriname samengewoond met haar Nederlandse zus (en Surinaamse moeder) op 

hetzelfde adres en maakt zo deel uit van het gezin (lees: huishouden) van de EU burger. In essentie 

maakt verzoekster dus deel uit van het gezin van de EU burger. De band tussen de EU burger en 

verzoekster is met name een bloedband.  

 

Verzoekster maakt daarmee minstens aannemelijk dat zij in het land van herkomst deel heeft 

uitgemaakt van het gezin van de EU burger doordat zij met haar Nederlandse zus op hetzelfde adres 

was ingeschreven. Eveneens blijkt dat zowel de EU burger als verzoekster zelf hier in België op 

hetzelfde adres woonachtig zijn en dus een gezinscel (lees: huishouden) vormen in de zin van artikel 8 

EVRM. 

 

Waar verwerende partij stelt dat niet kan aangenomen worden dat verzoekster heeft aangetoond deel te 

hebben uitgemaakt van het gezin (lees: huishouden) van de EU-referentiepersoon, daar – volgens 

verweerder – verzoekster conform artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet moet aantonen deel te 

hebben uitgemaakt van het kort samengevat: “eigen gezin van haar Nederlandse zus en niet die van het 

gezin van haar ouders (lees derde)”, voegt verwerende partij een voorwaarde toe aan de bepaling van 

artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet. Immers, nergens in artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet 

is er sprake dat er sprake moet zijn van “deel uitgemaakt te hebben van het eigen gezin van de EU-

onderdaan in het land van origine of herkomst”.  
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Artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet stelt enkel dat “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”. Nergens is er melding gemaakt dat er sprake moet zijn van het “eigen” gezin (of 

huishouden) van de burger van de Unie. 

 

Door aan artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet een lezing te geven die er niet in te vinden is, en 

door aan artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet een voorwaarde te hebben toegevoegd, schendt 

verwerende partij alle in het eerste middel aangehaalde bepalingen/beginselen. 

 

In casu heeft verzoekster genoegzaam aangetoond aan de hand van objectieve stukken dat verzoekster 

met haar Nederlandse zus een gezinsband heeft, met haar in Suriname op hetzelfde adres heeft 

samengewoond, en thans in België ook steeds samenwoont, voldoet verzoekster aan de voorwaarde 

van het deel uitmaken van het gezin van de EU-burger, zowel in het land van origine of herkomst en in 

België. Dat verzoekster met haar Nederlandse minderjarige zus samen (bij hun ouders) in het verleden 

inwoonden en dus ook een hechter gezin vormden duid alleen maar op de bevestiging dat in het land 

van herkomst verzoekster met haar Nederlandse minderjarige zus in Suriname een gezin (lees: 

huishouden) vormde en dus deel heeft uitgemaakt en thans deel uitmaakt van het gezin (lees: 

huishouden) van de EU-burger. 

 

De modus operandi van verwerende partij is kennelijk onzorgvuldig en kennelijk onredelijk.  

 

Er dient minstens te worden vastgesteld dat artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen, artikel 62  en artikel 47/1 juncto artikel 47/3 van de Vreemdelingenwet, het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht schromelijk met de voeten 

werden getreden. De handelswijze van de verwerende partij getuigt van een kennelijk onredelijk en een 

kennelijk onzorgvuldig bestuur. De bestreden beslissing is om die redenen niet afdoende gemotiveerd.  

 

Om al deze redenen dient de bestreden beslissing vernietigd te worden.” 

 

2.1.2. Standpunt van de verwerende partij 

 

De verwerende partij repliceert als volgt op het eerste middel van de verzoekende partij:  

 

“Betreffende de vermeende schending van artikel 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en artikel 62 van 

de Vreemdelingenwet, artikelen die de formele motiveringsplicht betreffen, laat de verweerder gelden 

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

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

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

 

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

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

 

Verder stelt de verweerder vast dat verzoekende partij een schending opwerpt van zowel de formele als 

de materiële motiveringsplicht, terwijl nochtans 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, betekent dit dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden. 

 

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

materiële motiveringsplicht aanvoert. 

 

Verweerder benadrukt dat de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en 

Asiel en Migratie geheel terecht heeft geoordeeld dat het verblijf van meer dan drie maanden aan de 

verzoekende partij diende te worden geweigerd zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). 
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Verzoekende partij diende op 23.04.2019 een tweede aanvraag gezinshereniging in, in functie van haar 

minderjarige zus, [D.S.P.], op grond van art. 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet. 

 

Voormelde bepaling stipuleert als volgt: 

“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;” 

Verder bepaalt artikel 47/3, §2 van de Vreemdelingenwet dat: 

“§ 2. 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.” 

 

De gemachtigde merkt in de bestreden beslissing terecht op dat uit de neergelegde stukken niet blijkt 

dat verzoekende partij reeds in het land van herkomst deel uitmaakte van het gezin van de 

referentiepersoon, dan wel dat verzoekende partij in het land van herkomst reeds ten laste was van de 

referentiepersoon. 

 

De gemachtigde hield hierbij rekening met alle door verzoekende partij neergelegde stukken: 

- uit het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister blijkt onvoldoende of, en voor welke periode 

verzoekende partij en de referentiepersoon op hetzelfde adres woonachtig waren in het land van 

herkomst; 

- de referentiepersoon is 4 jaar oud, en is uiteraard niet tewerkgesteld. Voor zover de bestaansmiddelen 

van de moeder dienen te worden aanvaard als begin van bewijs, benadrukt de gemachtigde dat deze 

onvoldoende zijn om in te staan voor zichzelf, de referentiepersoon en verzoekende partij. 

 

Het loutere feit dat de verzoekende partij een andere mening is toegedaan dan de gemachtigde van de 

Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel en Migratie, volstaat niet om tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing te leiden. 

Verzoekende partij houdt nog voor dat een voorwaarde aan de wet wordt toegevoegd, door te stellen 

dat ze geen deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon, docht dat zij en de 

referentiepersoon deel uitmaakten van het gezin van een derde. 

 

Verweerder benadrukt vooreerst dat dit slechts een motief in ondergeschikte orde is. Immers, de 

gemachtigde benadrukt in de eerste plaats dat uit de voorgelegde stukken niet blijkt of verzoekende 

partij en de referentiepersoon op hetzelfde adres woonachtig waren, dan wel voor hoelang. Vervolgens, 

vanuit de hypothese dat verzoekende partij en de referentiepersoon toch ooit zouden hebben 

samengewoond, meent de gemachtigde dat verzoekende partij geen deel uitmaakte van het gezin van 

de referentiepersoon, doch wel samen met de referentiepersoon deel uitmaakte van het gezin van een 

derde. 

 

Verweerder benadrukt dat artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet niet louter als voorwaarde stelt dat 

men deel moet uitmaken van hetzelfde gezin. Zoals door de gemachtigde van de Minister van Sociale 

Zaken, Volksgezondheid en Asiel en Migratie in de bestreden beslissing terecht wordt verduidelijkt is het 

essentieel dat de verzoekende vreemdeling deel uitmaakt van het eigen gezin waarvan de 

referentiepersoon gezinshoofd was. 

 

De verzoekende partij gaat met haar beschouwingen volkomen voorbij aan de duidelijke ratio legis van 

artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet. Geenszins wordt een voorwaarde aan de wet toegevoegd. 

 

Verweerder benadrukt dat niet kan worden betwist dat rechtstreekse bloedverwanten slechts een 

verblijfsrecht erkend kunnen zien indien ze materieel worden ondersteund door hun familielid dat in 

België verblijft, omdat ze niet in hun eigen basisbehoeften kunnen voorzien en die afhankelijkheid reeds 

bestaat in het land van oorsprong of herkomst. 

 

Dit blijkt uit het arrest Reyes van het Hof van Justitie (zaak C-423112 van 16 januari 2014), waarin 

gesteld werd: 
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“21 Deze afhankelijkheid vloeit voort uit een feitelijke situatie die wordt gekenmerkt door de 

omstandigheid dat het familielid materieel wordt gesteund 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 die zin arrest Jia, 

reeds aangehaald, punt 37).” (eigen onderlijning) 

De vraag of een vreemdeling ten laste is van een in België verblijvend familielid dient door het bestuur in 

concreto te worden onderzocht, waarbij dient nagegaan te worden of er sprake is van ‘een situatie van 

reële afhankelijkheid van een familielid (cf. HvJ 9 januari 2007, C-1105, Jia). 

 

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie (zie o.m. de arresten Jia en Reyes) blijkt bovendien 

ontegensprekelijk dat de afhankelijkheid reeds dient te bestaan in het land van herkomst vooraleer de 

aanvraag wordt ingediend. 

 

Gelet op het feit dat het inderdaad essentieel is dat men afhankelijk was van de referentiepersoon in het 

land van herkomst, kan de verzoekende partij niet ernstig voorhouden dat het zou moeten volstaan dat 

zij tezamen met de referentiepersoon deel heeft uitgemaakt van het gezin van haar ouders. 

 

Zie in die zin: 

“[…]” 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Minister geheel terecht, en binnen de hem ter zake 

toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat aan de verzoekende partij een beslissing tot weigering van 

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

worden betekend. 

 

De gemachtigde van de Minister 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 en het redelijkheidsbeginsel waarvan de verzoekende partij de schending 

aanvoert. 

 

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

 

2.1.3. Beoordeling van het eerste middel  

 

2.1.3.1. De in artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet 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.  

 

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

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Een schending van de formele 

motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

2.1.3.2. De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 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 (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 
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De materiële motiveringsplicht dient te worden behandeld in het kader van de artikelen 47/1, 2° en 47/3, 

§2 van de Vreemdelingenwet, daar de bestreden weigeringsbeslissing op deze bepalingen is gestoeld.  

 

Artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet – bepaling waarop de verzoekende partij haar aanvraag 

steunde – luidt als volgt: 

 

“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;”. 

 

Artikel 47/3, §2 van de Vreemdelingenwet stelt in dit verband 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.” 

 

De Raad merkt op dat artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet een omzetting is van artikel 3, tweede lid 

van de richtlijn 2004/38/EG. Deze laatste bepaling luidt als volgt: 

 

“Onverminderd een persoonlijk recht van vrij verkeer of verblijf van de betrokkenen vergemakkelijkt het 

gastland overeenkomstig zijn nationaal recht, binnenkomst en verblijf van de volgende personen: 

a) andere, niet onder de definitie van artikel 2, punt 2, vallende familieleden, ongeacht hun nationaliteit, 

die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht 

in eerste instantie geniet, of die vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging 

door de burger van de Unie strikt behoeven; 

b) de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft. 

Het gastland onderzoekt de persoonlijke situatie nauwkeurig en motiveert een eventuele weigering van 

toegang of verblijf.” 

 

De doelstelling van artikel 3, tweede lid van de richtlijn 2004/38/EG bestaat erin om het vrij verkeer van 

de burgers van de Unie te vergemakkelijken en de eenheid van het gezin te bevorderen (cf. conclusie 

van advocaat-generaal Y. Bot van 27 maart 2012 in de zaak C-83/11 voor het Hof van Justitie van de 

Europese Unie, randnummers 36 en 37). De eventuele weigering om een verblijf toe te staan aan een 

familielid van een burger van de Unie of aan een persoon die ten laste is van deze burger van de Unie 

zou, zelfs indien deze persoon geen nauwe verwant is, er immers toe kunnen leiden dat de burger van 

de Unie wordt ontmoedigd om vrij naar een lidstaat van de Europese Unie te reizen. De vereiste dat een 

derdelander in het land van herkomst ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de burger van de 

Unie die gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer, dient dan ook in het licht van deze doelstelling te 

worden geïnterpreteerd. 

 

Het Hof van Justitie stelde in zijn arrest Rahman van 5 september 2012 (C-83/11) verder als volgt: 

 

“32 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. 

33 Dergelijke banden kunnen ook bestaan zonder dat het familielid van de burger van de Unie in 

dezelfde staat als die burger heeft verbleven of ten laste van laatstgenoemde is geweest kort voordat of 

op het ogenblik dat deze zich in het gastland vestigde. De situatie van afhankelijkheid moet daarentegen 

wel bestaan in het land van herkomst van het betrokken familielid op het ogenblik dat hij verzoekt om 

zich te voegen bij de burger van de Unie te wiens laste hij is.” 
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De verzoekende partij betoogt dat zij voldoende heeft aangetoond dat zij, reeds van in het land van 

herkomst, deel uitmaakt van het gezin van haar minderjarige zus. Zij wijst erop dat zij in Suriname heeft 

samengewoond met haar zus en hun moeder. Doordat zij op hetzelfde adres was ingeschreven, maakt 

de verzoekende partij, volgens haarzelf, aannemelijk dat zij reeds van in het land van herkomst deel 

uitmaakt van het gezin van haar zus. Waar de verwerende partij vereist dat de verzoekende partij deel 

uitmaakt van het eigen gezin van de referentiepersoon en niet van het gezin van een derde, 

bijvoorbeeld het gezin van de gezamenlijke moeder, stelt de verzoekende partij dat dit kennelijk 

onredelijk is en dat de verwerende partij een voorwaarde toevoegt aan de bepaling van artikel 47/1, 2° 

van de Vreemdelingenwet.  

 

Vooreerst wijst de Raad erop dat de verzoekende partij voorbijgaat aan de eigenlijke motieven van de 

bestreden beslissing. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat uit de 

neergelegde documenten niet afdoende blijkt of, en zo ja gedurende welke periode, de verzoekende 

partij op hetzelfde adres in Suriname woonde als de referentiepersoon. De verzoekende partij gaat in 

het verzoekschrift niet op deze motieven in en betwist, laat staan weerlegt, deze niet. Daar er niet 

duidelijk is of de verzoekende partij en de referentiepersoon tegelijkertijd op hetzelfde adres hebben 

gewoond en voor hoelang, komt het niet kennelijk onredelijk over dat de verwerende partij stelt dat uit 

het geheel van de beschikbare gegevens niet afdoende blijkt dat de verzoekende partij voorafgaand aan 

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

de referentiepersoon.  

 

Het betoog van de verzoekende partij dat er een voorwaarde wordt toegevoegd aan de wet kan 

overigens ook niet gevolgd worden. Immers kan niet betwist worden dat de Nederlandse 

referentiepersoon als minderjarige, meer bepaald is zij slechts vier jaar oud, geenszins een eigen 

huishouden kan hebben waarvan de verzoekende partij deel uitmaakt. De verzoekende partij maakt 

deel uit van het huishouden van haar moeder, waarvan ook de minderjarige halfzus deel uitmaakt. Het 

loutere gegeven dat zij als halfzussen deel uitmaken van hetzelfde gezin maakt niet dat daaruit kan 

besloten worden dat verzoekende partij in de zin van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet deel 

uitmaakt van enig eigen gezin of huishouden van haar minderjarige halfzus. De verzoekende partij 

vraagt immers geen gezinshereniging aan met haar moeder, maar wel met haar minderjarige halfzus. In 

artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet wordt duidelijk bepaald dat de aanvrager deel dient uit te 

maken van het gezin van de burger van de Unie. Er blijkt geenszins dat de verwerende partij kennelijk 

onredelijk oordeelt dat het gezin van een derde, waarvan zowel de verzoekende partij als de 

referentiepersoon deel (kunnen) uitmaken, niet aanvaard kan worden in het kader van artikel 47/1, 2° 

van de Vreemdelingenwet.  

 

Verder wijst de Raad er ook nog op dat de doelstelling van artikel 3.2. van de Burgerschapsrichtlijn erin 

bestaat om het vrij verkeer van de burgers van de Unie te vergemakkelijken en de eenheid van het 

gezin te bevorderen. De eventuele weigering om een verblijf toe te staan aan een gezinslid van een 

burger van de Unie of aan een persoon die ten laste is van deze burger van de Unie zou, zelfs indien 

deze persoon geen nauwe verwant is, er immers toe kunnen leiden dat de burger van de Unie wordt 

ontmoedigd om vrij naar een lidstaat van de Europese Unie te reizen. De vereiste dat een derdelander 

in het land van herkomst ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de burger van de Unie die 

gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer dient derhalve in het licht van deze doelstelling te worden 

geïnterpreteerd. In de bestreden beslissing wordt het volgende gemotiveerd: “Er dient in eerste instantie 

opgemerkt te worden dat de referentiepersoon sedert 28.06.2017 ononderbroken in België verblijft. Van 

een schending van het recht op vrij verkeer van de referentiepersoon is geen sprake.” Gelet op het feit 

dat de verzoekende partij pas sinds 24 september 2018 op hetzelfde adres in België staat 

gedomicilieerd, terwijl de referentiepersoon al meer dan een jaar in België verbleef, komt het niet 

kennelijk onredelijk over dat de gemachtigde van de minister stelt dat het recht op vrij verkeer van de 

referentiepersoon niet werd geschonden.  

 

De verzoekende partij haalt met haar uiteenzetting het motief in de bestreden weigeringsbeslissing dat 

zij niet aantoonde van in het herkomstland deel uit te maken van het gezin van de referentiepersoon, 

niet onderuit. Zij maakt niet aannemelijk dat de verwerende partij bij haar beoordeling is uitgegaan van 

incorrecte feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze tot haar vaststellingen is 

gekomen. 

 

De verzoekende partij betwist in haar verzoekschrift verder de motieven van de bestreden beslissing 

niet aangaande het ten laste zijn: “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 
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herkomst ten laste was van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat er niet werd 

aangetoond dat betrokkene voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of 

origine ten laste was van de referentiepersoon, en dat er niet werd aangetoond dat de referentiepersoon 

beschikt over voldoende bestaansmiddelen om betrokkene ten laste te nemen.”  

 

De uiteenzetting van de verzoekende partij laat aldus niet toe te besluiten dat de bestreden 

weigeringsbeslissing is genomen op grond van onjuiste feitelijke gegevens, op kennelijk onredelijke of 

onzorgvuldige wijze of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de verwerende partij 

beschikt. 

 

Een schending van de artikel 47/1, 2° en 47/3, §2 van de Vreemdelingenwet of van de materiële 

motiveringsplicht blijkt niet. Deze onderdelen van het middel zijn ongegrond. 

 

2.1.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel 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 is 

ongegrond. 

 

2.1.3.4. Betreffende de schending van het 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. Dit 

onderdeel van het middel is derhalve ongegrond.  

 

2.2. Tweede middel 

 

In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM).  

 

2.2.1. Standpunt van de verzoekende partij 

 

De verzoekende partij adstrueert haar tweede middel als volgt:  

 

“Artikel 8 van het EVRM bepaalt dat: 

 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van ’s 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het recht op een gezinsleven dat geput kan worden uit artikel 8 van het EVRM sluit niet uit dat de 

overheid, gelet op het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, zich in het gezinsleven mengt op 

voorwaarde dat dit gebeurt via een maatregel die voorzien is bij de wet, dat de inmenging noodzakelijk 

is in een democratische samenleving en dat een legitiem doel wordt nagestreefd. Echter is het zo dat de 

bestreden beslissing op geen enkele wijze in evenredigheid is met de grote schade die zij aanricht aan 

het hele gezin.  
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De bestreden beslissing is echter enkel onrechtmatig wanneer zij het resultaat is van een kennelijk 

onredelijk handelen, en wanneer het voordeel dat de overheid uit de bestreden beslissing zou putten, 

buiten elke redelijke verhouding staat tot het nadeel dat de verzoekende partij erdoor ondergaat.  

 

Uit de in het eerste middel aangehaalde elementen en feitelijkheden maakt verzoekster minstens 

aannemelijk dat de verwerende partij een disproportionele beslissing heeft genomen en dat het voordeel 

dat de verweerder uit de bestreden beslissing haalt, buiten elke redelijke en evenwichtige verhouding is 

tot het nadeel dat verzoekster en zijn gezin hebben. 

 

Uit het administratief dossier blijkt immers het volgende: 

 

Dat verzoekster de Surinaamse nationaliteit heeft. 

 

Dat verzoekster met haar Nederlandse minderjarige verblijfsgerechtigde zus (en Surinaamse 

verblijfsgerechtigde moeder) onder één dak samenwonen. Dat verzoekster bij haar eerdere 

verblijfsaanvraag melding heeft gemaakt van haar familiale relatie met haar Nederlandse minderjarige 

zus. 

 

Dat verzoekster en haar Nederlandse verblijfsgerechtigde zus een gezinscel vormen in de zin van 

artikel 8 EVRM. Dat verzoekster minstens aantoont in het land van herkomst met haar zus een 

“huishouden” en een gezinscel te vormen daar zij op hetzelfde adres gedomicilieerd waren. Dat zij thans 

in België eveneens een gezincel vormen war blijkt dat zij op hetzelfde adres leven en wonen. 

 

Dat er wel degelijk familiale banden bestaan en dat deze reëel en actueel zijn. Dat zij allemaal onder 

één en hetzelfde dat samenleven. 

 

Dat verwerende partij geen enkele ernstige afweging heeft gemaakt van de persoonlijke belangen van 

het gezin van verzoekster. 

 

Bovendien is er sprake van een voldoende hechte relatie tussen de verzoekster, diens Surinaamse 

Moeder en diens Nederlandse minderjarige zus.  

 

Het is nagenoeg onmogelijk voor verzoekster om in haar land van oorsprong (lees: Suriname) een 

familieleven te leiden, daar het centrum van zijn sociale, familiale en economische belangen zich in 

België bevinden.  

 

Gelet op dit alles maakt verzoekster minstens aannemelijk dat er sprake is van een kennelijk 

disproportionele en kennelijk onredelijke beslissing, dewelke in strijd is met de bepalingen en de geest 

van artikel 8 EVRM. 

 

Om al deze redenen dienen de bestreden beslissing vernietigd te worden” 

 

2.2.2. Standpunt van verwerende partij  

 

De verwerende partij repliceert als volgt op het tweede middel van de verzoekende partij:  

 

“Verweerder laat gelden dat de kritiek van de verzoekende partij weinig ernstig is. 

 

Het kan immers niet worden ingezien hoe een beslissing die geen beëindiging van een verblijfsrecht, 

noch een verwijderingsmaatregel inhoudt, een breuk van de gezinsrelaties tot gevolg zou kunnen 

hebben. 

 

Zie ook: 

“Er wordt herhaald dat door een gebrek aan verwijderingsmaatregel een schending van het gezins- 

en/of privéleven niet aan de orde is en beschouwingen daaromtrent aldus niet dienstig zijn.” (R.v.V. nr. 

88 895 van 3 oktober 2012) 

 

Verweerder benadrukt verder dat door de gemachtigde van de Minister in casu werd vastgesteld dat de 

verzoekende partij niet voldoet aan de bij artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet gestelde 

voorwaarden om een verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging; zodoende 

werd het recht op verblijf geweigerd, zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 
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Het spreekt voor zich dat de beoordeling van de aanvraag gezinshereniging in het licht van de 

wettelijke bepalingen (waaronder artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet) ontegensprekelijk reeds een 

beoordeling van de aangevoerde familiale situatie behelst. 

 

Verweerder wijst erop dat de wettelijke voorwaarden die gesteld worden in artikel 47/1 van de 

Vreemdelingenwet, onder meer het recht op eerbiediging van het gezinsleven waarborgen. 

 

Zulks werd reeds bevestigd door het Grondwettelijk hof in het arrest nr. 121/2013 (naar analogie met de 

bepalingen van artikel 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet): 

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

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

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

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

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

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

geacht ten aanzien van de familieleden van een Belg. 

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

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

Unierecht inzake vrij verkeer. 

(…) 

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

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

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

verzekeren. 

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

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

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

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

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

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

voortbestaan van het socialezekerheidsstelsel te verzekeren. 

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

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

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

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

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

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

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

grondgebied verblijven. 

(…) 

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

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

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

alsmede voor de beide ouders van een minderjarige Belg. Aldus waarborgt die bepaling het recht op 

gezinsleven van het kerngezin. 

(…) 

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

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

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

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

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

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

referentiebedrag. 

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

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

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

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

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

laste vallen van de openbare overheden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

menswaardige omstandigheden uit te oefenen. 

(…) 

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

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

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

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

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

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

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

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

beschouwd. 

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

toegevoegd). 

 

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

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

aanvraag gezinshereniging. 

 

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

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

gezinsbanden beoordeeld heeft. 

 

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

zoals van artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet, die conform hiermee zijn en, middels het nakomen van 

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

België garanderen. (Raad van State nr. 231.772 van 26.06.2015, http://www.raadvst-consetat.be). 

 

De gemachtigde van de Minister kan enkel indien er aan de verblijfsvoorwaarden voldaan is, een recht 

op verblijf van meer dan drie maanden erkennen. In zoverre niet voldaan is aan de voorwaarden gesteld 

in artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet, vermag de gemachtigde van de Minister wel degelijk een 

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

 

Louter volledigheidshalve merkt verweerder nog op dat artikel 8 van het EVRM als volgt luidt: 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en 

zijn correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.” (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010) 

http://www.raadvst-consetat.be/
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“Wanneer verzoekster een schending van artikel 8 EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats haar taak 

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

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

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

 

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

Verzoekende partij verwijs naar haar minderjarige zus en moeder, met wie ze een duurzame 

familierelatie zou hebben. 

 

De gemachtigde merkt hierover terecht op dat verzoekende partij tot tweemaal toe een aanvraag 

indiende tot vestiging op basis van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet in functie van haar zus. 

 

Beide aanvragen werden geweigerd omdat verzoekende partij niet kon aantonen dat zij voorafgaand 

aan de aanvragen reeds deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon. Het is dan ook niet 

kennelijk onredelijk om aan te nemen dat de weigeringsbeslissingen een contra-indicatie vormen inzake 

het bestaan van een werkelijk gezinsleven. 

Opmerkelijk is dat verzoekende partij tijdens haar verhoor enkel verklaart bij haar moeder te willen 

wonen, wanneer haar wordt gevraagd naar de reden waarom ze in België is. Verzoekende partij maakt 

tijdens haar verhoor dd. 13.09.2019 geen melding van haar zus. 

 

Terwijl, in elk geval, ook niet wordt aangetoond dat de relatie die de verzoekende partij heeft met haar 

zus en moeder voldoende hecht is om onder het toepassingsgebied van artikel 8 EVRM te vallen. 

Evenmin toont verzoekende partij aan dat er sprake is van bijkomende banden van afhankelijkheid 

tussen haar en haar moeder. 

 

“Andere gezinsbanden, bijvoorbeeld tussen meerderjarige broers en zussen, tussen meerderjarige 

kinderen en hun ouders, tussen ooms of tantes en neven of nichten, enz. vallen pas onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM in zoverre bijkomende elementen van afhankelijkheid worden 

aangetoond anders dan de normale affectieve banden.” (R.v.V. nr. nr. 142.746 van 3 april 2015) 

 

Verzoekende partij beperkt zich tot de bewering dat zij nog geen volwassen persoon is die op eigen 

benen kan staan. Verzoekende partij gaat hiermee voorbij aan de vaststelling dat reeds tweemaal werd 

geoordeeld dat zij niet kan aantonen reeds in het land van herkomst ten laste te zijn geweest van de 

referentiepersoon. Er kan enkel worden vastgesteld dat verzoekende partij sinds oktober 2018 is 

gedomicilieerd op het adres van de referentiepersoon, doch hieruit kan niet worden afgeleid dat zij 

werkelijk ten laste is van haar zus of moeder. 

 

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

 

Waar verzoekende partij nog laat gelden dat zij in België school loopt, benadrukt verweerder dat 

verzoekende partij niet aantoont dat haar opleiding niet in het land van herkomst kan worden verder 

gezet. Uit de eigen verklaring van verzoekende partij blijkt dat zij sinds oktober 2018 in België verblijft. 

Bijgevolg mag worden aangenomen dat verzoekende partij nog voldoende banden heeft met het land 

van herkomst. 

 

De verweerder laat, ten overvloede en strikt subsidiair, gelden dat in casu geen toetsing aan de hand 

van artikel 8, tweede lid EVRM dient te gebeuren. 

 

Immers betreft de bestreden beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf. 

 

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

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

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 

 

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

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

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

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 
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“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

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

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

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

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

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

 

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

leiden. 

 

Verzoekende partij beweert dat het centrum van haar sociale, familiale en economische belangen zich 

in België bevindt. 

 

Verweerder herhaalt dat verzoekende partij slechts sinds september 2018 in België verblijft. Zij heeft 

dus het grootste deel van haar leven in haar land van herkomst doorgebracht. 

De gemachtigde merkt in de bestreden beslissing terecht op dat de familie van verzoekende partij haar 

kan opzoeken in haar land van herkomst, en vanuit België contact kan houden via moderne 

communicatiemiddelen. 

 

Zie in die zin: 

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

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

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

effectief gezinsleven met zijn Belgische partner elders. 

(…) 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM 

kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de 

door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om 

de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 

het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de 

uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 

12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 

67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen 

dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie 

R.v.St. nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.). 

 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007). 

 

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

2.2.3. Beoordeling van het tweede middel  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  
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“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit  

recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang  

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming  

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen.”  

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM, en het verwijt aan het adres van de 

verwerende partij dat er geen toetsing hieraan werd doorgevoerd, moet worden vastgesteld dat deze 

toets in het kader van een aanvraag tot gezinshereniging reeds werd doorgevoerd in de wettelijke 

bepalingen, nu de wetgever heeft geoordeeld dat het verblijfsrecht voor bepaalde familieleden van een 

Belg – cfr. Unieburger  –  slechts kan worden toegekend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan 

(cf. RvS 26 juni 2015, nr. 231.772).  

 

Ter zake kan worden verwezen naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 september 2013 met 

nummer 123/2013 waarin het volgende werd overwogen:  

 

“B.7.2. Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 voorziet in de mogelijkheid om een verblijf in het 

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

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

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

kerngezin.”  

Deze zienswijze kan mutatis mutandis ook worden toegepast op de andere gezinsleden van een burger 

van de Unie. In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden wordt het recht op gezinshereniging 

immers ook gegarandeerd voor familieleden die normaal niet onder het kerngezin van de Unieburger 

vallen, waarbij aldus het recht op gezinsleven wel wordt beschermd.  

 

In casu stelt de verzoekende partij dat zij een gezin vormt met haar Nederlandse halfzus en met hun 

gezamenlijk moeder. In dit verband wijst de Raad erop dat de verzoekende partij nalaat uiteen te zetten 

op welke wijze artikel 8 van het EVRM geschonden is in het kader van de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden, nu uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat zij niet 

aannemelijk maakt dat ze voldoet aan de voorwaarden van artikel 47/3, §2 van de Vreemdelingenwet. 

Door louter te stellen dat zij een gezin vormt met haar halfzus en moeder, toont de verzoekende partij 

niet aan dat de bestreden beslissing artikel 8 van het EVRM heeft geschonden.  

 

Er kan verder ook nog gewezen worden op het feit dat in beginsel de bescherming die artikel 8 van het 

EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking heeft op het kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland 

(GK), § 94). Banden met andere gezinsleden dan die van het kerngezin of familieleden worden slechts 

gelijkgesteld met een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, wordt 

aangetoond. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat dit ook geldt voor de relatie tussen ouders en 

meerderjarige kinderen, alsook voor de relatie tussen broers en zussen (EHRM 15 juli 2003, 

Mokrani/Frankrijk, § 33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59; EHRM 12 januari 2010, 

nr. 47486/06, A.W. Khan v. Verenigd Koninkrijk, par. 32; EHRM 15 mei 2012, nr. 16567/10, Nacic e.a. v. 

Zweden, par. 76). De verzoekende partij toont geen bijkomende elementen van afhankelijkheid aan, 

zoals ook al blijkt uit de bespreking van het eerste middel.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. Het tweede middel is ook 

ongegrond.  

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel ontwikkeld ten aanzien van de bestreden beslissing.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig januari tweeduizend twintig 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS 

 


