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 nr. 232 300 van 6 februari 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. BAKI 

Gallifortlei 70 

2100 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging, thans 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 december 2018 

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen X en X, heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 oktober 2018 tot 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 2 januari 2019 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 19 november 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

12 december 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat S. BAKI verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. VAN ROMPAEY, die loco advocaten D. MATRAY en A. DE 

WILDE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Verzoekster diende op 21 april 2018 een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, met het op gezinshereniging met haar vader, die de Nederlandse nationaliteit heeft, 

in dit zowel voor haarzelf als haar twee minderjarige kinderen.  

 

Met de thans bestreden beslissing wordt de aanvraag afgewezen, op grond van de volgende motieven: 

 

“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 21.04.2018 werd 

ingediend door:  

 

Naam: K.  

Voorna(a)m(en): R. Cl.  

Nationaliteit: Suriname  

Geboortedatum: X  

Geboorteplaats: Paramaribo  

Identificatienummer in het Rijksregister: X  

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: […] 

 

+ 2 minderjarige kinderen  

 

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd:  

 

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

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

familielid van een burger van de Unie.  

 

Betrokkene en haar twee minderjarige kinderen dienen op 21.04.2018 een aanvraag in voor een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in hun hoedanigheid van bloedverwante in 

de neergaande lijn van haar vader , respectievelijk grootvader, de heer K. H. M. (RR …) van 

Nederlandse nationaliteit in toepassing van artikel 40 bis van de wet van 15/12/80.  

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd:  

(…)  

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

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

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

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

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

gegeven;”  

 

Aangezien betrokkene ouder is dan 21 jaar, dient zij, om aan de door de wet gestelde vereisten voor 

een verblijf van meer dan drie maanden te voldoen, het bewijs te leveren dat zij ten laste is van haar 

Nederlandse vader, in functie van wie zij het verblijfsrecht vraagt. “Om als “ten laste” te kunnen worden 

beschouwd dient er reeds een afhankelijkheidsrelatie te bestaan tussen betrokkene en de 

referentiepersoon van in het land van herkomst of origine, dus van voor haar aankomst in het Rijk en dit 

tot op het moment van de aanvraag om gezinshereniging.  

 

Volgende documenten worden voorgelegd:  

- Attesten OCMW A. dd. 17.04.2018 waaruit blijkt dat zowel betrokkene als de referentiepersoon tot op 

datum van het attest geen financiële steun ontvingen.  

- Loonfiches I.M. BV (dec. 17 – feb. 18) op naam van de referentiepersoon  

- Attest Management Instituut Grondregistratie en Landinformatie Systeem (MI-GLIS), afdeling Kantoor 

van de Bewaarder (KvB) opgemaakt te Paramaribo op 30.08.2017 waarbij de bewaarder verklaart dat 

onderzoek in de openbare registers niet heeft uitgewezen dat enig onroerend goed of enig beperkt 

zakelijk recht op een onroerend goed is overgedragen aan betrokkene: dit attest handelt enkel over het 

niet-bezit van onroerend. Uit het voorgaande is gebleken dat betrokkene over een eigen inkomen 
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beschikte zodat zij niet aannemelijk kan maken onvermogend te zijn en in haar eigen basisbehoeften 

kon voorzien.  

- Verklaring Inspekte der Direkte Belastingen dd. 19.09.2018, 22.02.2018 waaruit blijkt dat betrokkene 

voor de jaren 2014 tot 2016 over een eigen inkomen beschikte. Betrokkene was dus niet onvermogend 

in het land van herkomst.  

- Easy Kredietovereenkomst dd. 8.09.2014 en een ‘acte van looncessie, waaruit blijkt dat betrokkene 

een lening heeft afgesloten.  

- Verzendbewijzen van geld via Moneygram vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd. 

3.03.2015, 11.04.2015, 29.06.2015, 20.06.2016, 7.07.2016, 5.09.2016, 26.01.2017 en 28.03.2017. 

Deze geldstortingen bevatten maar een kleine periode en het gaat telkens maar om drie geldstortingen 

per jaar.  

 

Gezien betrokkene niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn, er onvoldoende werd 

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

financieel en/of materieel ten laste was van de referentiepersoon, blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens niet afdoende dat er reeds van in het land van herkomst of origine (en tot op 

heden) een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en de referentiepersoon.  

 

Het gegeven dat betrokkene sedert 18.08.2017 tot op heden op het adres van de referentiepersoon 

gedomicilieerd is, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Immers, louter het gegeven dat 

betrokkene op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot 

gevolg dat 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.  

 

De voornoemde minderjarige kinderen van betrokkene voldoen evenmin aan de vereiste voorwaarden 

van artikel 40bis van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging.  

Immers, uit niets blijkt dat de referentiepersoon over het recht van bewaring over de kinderen beschikt.  

 

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

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

 

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

ingetrokken.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekster diende tijdig een synthesememorie in.  

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid, 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)  doet de Raad  uitspraak op grond van deze synthesememorie, behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekster voert de schending aan van “de formele motiveringsplicht conform artikel 3 van de 

wet van 29 juli 1991 op de formele motivering en artikel 62 Vreemdelingenwet van 15/12/1980, 

schending van artikel 40bis, artikel 42, artikel 42quater van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980, 

schending van artikel 52 en artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981, schending van 

artikel 10 van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van 

de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de 

Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 

90/365/EEG en 93/96/EEG”. Zij stelt ook dat de verwerende partij onbevoegd was tot het nemen van de 

gestelde handeling. 

Verzoekster verwijst naar artikel 42 van de Vreemdelingenwet en artikel 10 van de Burgerschapsrichtlijn 

en betoogt dat de bestreden beslissing werd genomen buiten de maximale termijn waarbinnen ze moest 

worden genomen. Zij meent dat er sprake is van antidatering omdat uit de studie van het administratief 
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dossier blijkt dat de beslissing pas werd genomen op 22 oktober 2018 en dus buiten de termijn van zes 

maanden. Voorts verwijst zij naar het arrest van het Hof van Justitie inzake Diallo (HvJ 27 juni 2018, C-

246/17, Diallo) waaruit blijkt dat de beslissing niet alleen moet worden genomen, maar ook moet worden 

betekend binnen de termijn van zes maanden, hetgeen in casu niet het geval is. Uit één en ander leidt 

zij ook een schending af van artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit én de onbevoegdheid van de 

steller van de akte, nu de verwerende partij een beslissing heeft genomen waarvoor zij niet langer 

bevoegd was. Aangezien door de gemeente reeds een F-kaart was afgeleverd, werd ten onrechte niet 

gemotiveerd omtrent het beëindigen van haar verblijfsrecht conform een bijlage 21, zo stelt verzoekster 

nog. Zij besluit: “Door niet in feite en in rechte te motiveren waarom men in weerwil van voormelde 

wettelijke bepalingen de weigering van het verblijf conform de bijlage 20 aan verzoekers betekent buiten 

termijn, en waarom er geen einde wordt gesteld aan hun verblijf conform een bijlage 21, ontbreekt elke 

motivatie, hetgeen een manifeste schending is van de formele motiveringsplicht die wordt opgelegd in 

artikel 3 van de wet van 29/07/1991 en artikel 62 Vreemdelingenwet.” 

 

3.1.2.1. Verzoekster diende een aanvraag in in toepassing van artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet, als bloedverwant in neergaande lijn van haar Nederlandse vader, en dit zowel voor 

zichzelf als voor haar twee minderjarige kinderen.  

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet is het resultaat van de omzetting van artikel 2, 

2, c) van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 

gezinshereniging (hierna: de Burgerschapsrichtlijn).  

 

Artikel 42, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1 

Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten laatste 

zes maanden volgend op de datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, erkend aan de 

burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning bepaald 

overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening gehouden 

met het geheel van de elementen van het dossier.” 

 

Volgens artikel 52, § 4, tweed lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

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

Vreemdelingenbesluit) bepaalt: 

 

“Indien het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt, maakt het gemeentebestuur de 

aanvraag over aan de gemachtigde van de minister. 

Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is 

genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, geeft de burgemeester of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling een “verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie” 

overeenkomstig het model van bijlage 9 af.” 

 

Artikel 42, §1, van de Vreemdelingenwet voorziet aldus dat de aanvraag op grond van artikel 40bis van 

dezelfde wet ten laatste zes maanden na de aanvraag wordt erkend. Deze bepaling is het resultaat van 

de omzetting van artikel 10, eerste lid, van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de 

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

lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (hierna: de Burgerschapsrichtlijn), dat stelt als 

volgt: 

 

“Het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de Unie die niet de nationaliteit van een 

lidstaat bezitten, wordt binnen zes maanden na de datum van indiening van een aanvraag ter zake 

vastgesteld door de afgifte van een document, ‚verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Unie’ genoemd. Een verklaring dat de aanvraag om een verblijfskaart is ingediend, wordt onmiddellijk 

afgegeven.” 

 

 

Artikel 52, §4, van het Vreemdelingenbesluit geeft verdere uitvoering aan deze bepaling door te bepalen 

dat, indien binnen deze termijn geen beslissing werd genomen, de burgemeester of zijn gemachtigde de 

verblijfskaart afgeeft.  
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De Raad benadrukt dat lidstaten ertoe zijn gehouden hun nationale recht conform het Unierecht uit te 

leggen (zie HvJ 6 november 2003, C-101/01, Lindqvist, punt 87; HvJ 26 juni 2007, C-305/05, Ordre des 

barreaux francophones et germanophone e.a., punt 28). Volgens vaste rechtspraak van het Hof van 

Justitie dient de nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht dit zo veel mogelijk uit te 

leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken richtlijn teneinde het daarmee 

beoogde resultaat te bereiken en aldus te voldoen aan artikel 288, derde alinea van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: het VWEU). Deze verplichting tot 

richtlijnconforme uitlegging is namelijk inherent aan het systeem van het VWEU, aangezien het de 

nationale rechter in staat stelt binnen het kader van zijn bevoegdheden de volle werking van het recht 

van de Unie te verzekeren bij de beslechting van de bij hem aanhangige geschillen (zie onder meer HvJ 

5 oktober 2004, C-397/01 – C-403/01, Pfeiffer e.a., punt 114; HvJ 23 april 2009, C-378/07 – C-380/07, 

Angelidaki e.a., punten 197 en 198; en HvJ 19 januari 2010, C-555/07, Kücükdeveci, punt 48). De 

nationale rechter dient tevens, als gevolg van de in artikel 4, derde lid van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie neergelegde samenwerkingsplicht en het loyaliteitsbeginsel, rekening te houden met de 

uniforme interpretatie die het Hof van Justitie reeds aan bepalingen van het Unierecht heeft gegeven. 

De rechtspraak van het Hof van Justitie vormt overigens, naast het primair en secundair Unierecht, 

eveneens een bron van Unierecht. De uitlegging die het Hof van Justitie krachtens de hem bij artikel 267 

van het VWEU verleende bevoegdheid geeft aan een regel van Unierecht, verklaart en preciseert, voor 

zover dat nodig is, de betekenis en strekking van dat voorschrift zoals het sedert het tijdstip van zijn 

inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en toegepast (HvJ 13 januari 2004, C-453/00, 

Kühne en Heitz, par. 21). Wanneer het voor de rechter onmogelijk is om de nationale bepalingen in 

overeenstemming met de eisen van het recht van de EU uit te leggen en toe te passen, moet de rechter 

op eigen gezag, de nationale wetgeving die strijdig is met de bepalingen van het EU-recht buiten 

toepassing laten (zie onder meer HvJ 9 maart 1978, C-106/77, Simmenthal; HvJ 11 januari 2007, 

C208/05, ITC; HvJ 22 juni 2010, C-188/10, Melki; HvJ 5 oktober 2010, C-173/09, Elchinov; en HvJ 17 

november 2011, C-434/10). 

 

Het Hof van Justitie heeft in het arrest Diallo van 27 juni 2018 (C-246/17) verduidelijkt dat artikel 10, 

eerste lid van de Burgerschapsrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het besluit over de aanvraag 

van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie binnen de in die bepaling gestelde 

termijn van zes maanden niet alleen moet worden genomen, maar ook ter kennis van de betrokkene 

moet worden gebracht. Op dat vlak kan verzoekster worden bijgetreden.  

 

Verder wordt in het arrest Diallo echter gesteld dat richtlijn 2004/38/EG geen bepalingen bevat tot 

regeling van de gevolgen die zijn verbonden aan de overschrijding van de in artikel 10, lid 1 van deze 

richtlijn gestelde termijn, zodat het in beginsel aan de lidstaten is om deze kwestie te regelen. Er wordt 

in deze evenwel benadrukt dat “volgens vaste rechtspraak van het Hof de afgifte van een verblijfstitel als 

bedoeld in artikel 10, lid 1, van richtlijn 2004/38 aan een derdelander geen rechten [schept], maar gaat 

het om een handeling waarbij de lidstaat vaststelt wat de individuele situatie van een dergelijke 

derdelander is in het licht van het Unierecht” en dat “de declaratoire aard van de verblijfskaarten mee 

[brengt] dat deze kaarten niet meer doen dan een reeds bestaand recht van de betrokkene bevestigen”. 

Er wordt aangegeven dat een stelsel van een ambtshalve afgifte van een verblijfskaart wanneer de 

termijn van zes maanden wordt overschreden “haaks [staat] op de doelstellingen van richtlijn 2004/38 

voor zover het mogelijk maakt dat een verblijfskaart wordt afgegeven aan iemand die niet voldoet aan 

de voorwaarden daarvoor”. Er wordt dan ook geconcludeerd dat “de richtlijn 2004/38 aldus moet worden 

uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale regeling als in het hoofdgeding aan de orde, die de 

bevoegde nationale autoriteiten verplicht ambtshalve een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie aan de betrokkene af te geven wanneer de in artikel 10, lid 1, van richtlijn 2004/38 

voorgeschreven termijn van zes maanden wordt overschreden, zonder dat eerst wordt vastgesteld dat 

die persoon daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden om in overeenstemming met het Unierecht in 

het gastland te verblijven”. Een ambtshalve afgifte van een verblijfskaart is dus enkel aan de orde indien 

vaststaat dat de aanvrager voldoet aan de gestelde verblijfsvoorwaarden. 

 

In dit verband kan worden vastgesteld dat artikel 42, §1 van de Vreemdelingenwet enkel bepaalt dat een 

beslissing moet worden genomen binnen een termijn van zes maanden en in wezen niet verder gaat 

dan artikel 10 van de burgerschapsrichtlijn zoals geïnterpreteerd in het arrest Diallo van het Hof van 

Justitie.  

 

Richtlijnconform geïnterpreteerd, laat deze bepaling evenmin toe dat de overschrijding van de daarin 

bepaalde termijn van zes maanden aanleiding kan geven tot de automatische afgifte van de 

verblijfskaart zonder dat daarbij werd nagegaan of aan de voorwaarden werd voldaan.  
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Artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit bevat de verdere uitvoeringsmaatregelen en modaliteiten met 

betrekking tot de afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. Waar de 

vierde paragraaf van deze bepaling stelt dat “als er geen enkele beslissing is genomen binnen de 

termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, (…) de burgemeester of zijn gemachtigde aan de vreemdeling 

een " verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie " overeenkomstig het model van bijlage 

9 af(geeft)”, laat het toe dat een verblijfskaart automatisch wordt afgegeven bij overschrijding van de 

beslissingstermijn van zes maanden, zonder dat de grondvoorwaarden voor de erkenning van het 

verblijfsrecht werden nagegaan. Deze bepaling is dus in strijd artikel 42, §1, van de Vreemdelingenwet, 

zoals geïnterpreteerd conform artikel 10 van de Burgerschapsrichtlijn en het arrest Diallo en moet 

derhalve, gelet op hetgeen voorafgaat, buiten toepassing worden gelaten indien niet voorafgaandelijk 

werd nagegaan of de aanvrager voldoet aan de verblijfsvoorwaarden. Hierna zal blijken dat verzoekster 

niet aantoont dat ten onrechte zou zijn vastgesteld dat zij niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 

40bis,§2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet. Dat de verwerende partij haar bevoegdheid zou 

hebben overschreden door het nemen van de bestreden beslissing omwille van het verstrijken van de 

vermelde termijn van zes maanden, kan in casu dan ook niet worden gevolgd. 

 

Gelet op het voorgaande, blijkt niet welk belang verzoekster heeft bij haar betoog aangaande de 

overschrijding van de in artikel 42, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet voorziene termijn van zes 

maanden. Immers blijkt niet dat zij alsnog, op grond van de Unirechtelijke interpretatie van deze 

bepaling, is gerechtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden, om de enkele reden dat de 

beslissing niet binnen een termijn van zes maanden werd getroffen.  

 

Tot slot moet worden vastgesteld dat verzoekster wel beweert, doch niet aantoont dat haar reeds 

daadwerkelijk een F-kaart werd afgeleverd door de gemeente. 

  

3.1.2.2. Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat niet is aangetoond dat verzoekster een 

verblijfsrecht werd toegekend. Derhalve maakt zij ook niet aannemelijk dat dat verblijfsrecht haar had 

moeten worden afgenomen conform artikel 42quater van de Vreemdelingenwet.  

 

3.1.2.3. Het eerste middel kan niet worden aangenomen.  

 

3.2.1. In het tweede middel voert verzoekster de schending aan van “de formele motiveringsplicht 

conform artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 op de formele motivering en artikel 62 Vreemdelingenwet 

van 15/12/1980, schending van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980, het 

redelijkheidsbeginsel, de zorgvuldigheidsplicht”. 

 

Verzoekster betoogt dat de bestreden beslissing geheel ten onrechte stelt dat zij niet als ten laste zou 

kunnen worden beschouwd van haar Nederlandse vader, dat ook ten onrechte het verblijf van de 

minderjarige kinderen wordt afgewezen met een motivatie die stelt dat men niet ten laste is, terwijl de 

minderjarige kinderen niet eens dienen aan te tonen dat zij ten laste zijn van de heer K.. Ook een 

verwijzing naar een gebrek aan recht van bewaring door de referentiepersoon is niet ter zake dienend 

en werd zelfs nooit aan verzoekers gevraagd, zo stelt zij, en alle gevraagde documenten werden 

afgeleverd. 

 

Verzoekster citeert artikel 40bis, §2, 3° van de Vreemdelingenwet en geeft een toelichting omtrent de 

formele motiveringsplicht, die zij geschonden acht omdat niet expliciet wordt vermeld hoe de 

verwerende partij tot de conclusie komt waarom zij niet als ten laste kan worden beschouwd. Het 

simpelweg concluderen, na een opsomming van de overgemaakte documenten, dat zij niet heeft 

aangetoond dat zij onvermogend of ten laste is, kan men niet beschouwen als een afdoende formele 

motivering. De motivering is niet ondubbelzinnig en is zeer vaag. Verzoekster kan slechts vermoeden 

dat de verwerende partij besluit dat zij niet aantoont dat zij ten laste is omwille van het eenvoudige feit 

dat zij in het verleden een zeer bescheiden inkomen heeft gehad in het land van herkomst. Hieruit kan 

men niet afleiden dat zij en haar kinderen niet als ten laste kunnen worden beschouwd. Door te stellen 

dat moet worden aangetoond dat men niet over enige inkomsten beschikt in het land van herkomst, 

voegt verwerende partij een voorwaarde toe aan de wet en handelt zij op een kennelijk onredelijke 

wijze. Bovendien uit het feit dat verzoekster in het land van herkomst leningen diende af te sluiten en het 

feit dat de referentiepersoon gedurende jaren aanzienlijke sommen geld diende op te sturen naar 

verzoekster, zodat zij in het land van herkomst in de basisbehoeften kon voorzien, blijkt dat zij en haar 

kinderen wel degelijk ten laste waren van de referentiepersoon. Door geen rekening te houden met deze 

overgemaakte documenten wordt er dan ook afbreuk gedaan aan het zorgvuldigheidsbeginsel. Door te 
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stellen dat verzoekster over geen enkele euro inkomsten mag beschikken in het land van herkomst doet 

zij manifest afbreuk aan artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, zo stelt verzoekster.  Verder blijkt uit 

het nazicht van het administratief dossier ook nog eens dat de gemeente Arendonk op 24/04/2018 

slechts een zeer kleine fractie van de zeer vele documenten of verzendbewijzen van overmaking van 

geld door de referentiepersoon aan verzoekers, heeft overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken.  

 

Verzoekster betoogt ook nog dat elke motivering in feite en in rechte omtrent de weigering van de 

verblijfsaanvraag van de twee minderjarige kinderen ontbreekt. Voor hen vereist artikel 40bis geenszins 

enig bewijs van ten laste zijn van de ascendent. Er is slechts één alinea gewijd aan de afwijzing van de 

aanvraag van de minderjarige kinderen, doch deze doet afbreuk aan artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet, maar ook aan de formele motiveringsplicht, want ze is onmogelijk te begrijpen. 

“Bedoelt verwerende partij dat er op de minderjarige kinderen dezelfde voorwaarden gelden zoals ten 

aanzien van hun moeder? Men stelt slechts dat men niet voldoet aan de vereiste voorwaarden van 

artikel 40bis, doch welke deze voorwaarden volgens verwerende partij zijn, kan men niet uit de 

motivering afleiden. Gaat verwerende partij er van uit dat ook minderjarige kinderen dienen aan te tonen 

dat zij ten laste zijn van de referentiepersoon?” Verzoekster heeft hier het raden naar, zo stelt zij. De 

verwerende partij motiveert de afwijzing van de aanvraag van de kinderen door te verwijzen naar het feit 

dat niet is aangetoond dat de referentiepersoon (zijnde de Nederlandse grootvader) beschikt over het 

recht van bewaring over de kinderen, terwijl noch uit artikel 40bis van de Vreemdelingenwet noch uit 

enige andere bepaling volgt dat de referentiepersoon over enig omgangsrecht zou moeten dienen te 

beschikken. Alle gevraagde en vereiste stukken werden overgemaakt aan verwerende partij. Het recht 

van bewaring waarover sprake in artikel 40bis gaat niet over het recht van bewaring van de 

referentiepersoon. Deze zelf toegevoegde voorwaarde werd door verwerende partij ook nooit gevraagd 

van verzoekers. De verwerende partij voegt dus voorwaarden toe aan artikel 40bis door enerzijds te 

stellen dat ten aanzien van de minderjarige personen een bewijs van ten laste vereist zou zijn, en 

anderzijds door als voorwaarde te stellen dat de referentiepersoon over een recht van bewaring zou 

moeten beschikken. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

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

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

62, §2 van de Vreemdelingenwet legt evenzeer de plicht op om de beslissingen die voortvloeien uit de 

toepassing van de Vreemdelingenwet formeel te motiveren. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De overheid is onder meer verplicht om 

zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en de feitelijke en juridische aspecten 

van het dossier deugdelijk te onderzoeken, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen. (RvS 28 juni 

2018, nr. 241.985, ROELS) 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer een beslissing steunt op feitelijk 

juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van 

de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts 

over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het 

redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele 

redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931, VAN LAETHEM). 

De aanvraag werd ingediend op grond van artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet, dat 

bepaalt dat als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: “de bloedverwanten in 

neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° of 2°, beneden de 
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leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen, voor 

zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde geregistreerde partner over 

het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt gedeeld, op voorwaarde dat de 

andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft gegeven;”  

 

3.2.2.2. Verzoekster betoogt dat de bestreden beslissing een opsomming van de neergelegde stukken 

bevat, en een algemene vaststelling dat zij hiermee niet aantoont dat zij reeds in het land van herkomst 

ten laste was van de referentiepersoon, zonder meer. Zij kan daarin echter niet worden bijgetreden. De 

stukken die betrekking hebben op de aan te tonen afhankelijkheidsrelatie van in het land van herkomst, 

zijn : 

 

“-Attest Management Instituut Grondregistratie en Landinformatie Systeem (MI-GLIS), afdeling Kantoor 

van de Bewaarder (KvB) opgemaakt te Paramaribo op 30.08.2017 waarbij de bewaarder verklaart dat 

onderzoek in de openbare registers niet heeft uitgewezen dat enig onroerend goed of enig beperkt 

zakelijk recht op een onroerend goed is overgedragen aan betrokkene: dit attest handelt enkel over het 

niet-bezit van onroerend. Uit het voorgaande is gebleken dat betrokkene over een eigen inkomen 

beschikte zodat zij niet aannemelijk kan maken onvermogend te zijn en in haar eigen basisbehoeften 

kon voorzien.  

- Verklaring Inspekte der Direkte Belastingen dd. 19.09.2018, 22.02.2018 waaruit blijkt dat betrokkene 

voor de jaren 2014 tot 2016 over een eigen inkomen beschikte. Betrokkene was dus niet onvermogend 

in het land van herkomst.  

- Easy Kredietovereenkomst dd. 8.09.2014 en een ‘acte van looncessie, waaruit blijkt dat betrokkene 

een lening heeft afgesloten.  

- Verzendbewijzen van geld via Moneygram vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd. 

3.03.2015, 11.04.2015, 29.06.2015, 20.06.2016, 7.07.2016, 5.09.2016, 26.01.2017 en 28.03.2017. 

Deze geldstortingen bevatten maar een kleine periode en het gaat telkens maar om drie geldstortingen 

per jaar.” 

 

Deze stukken worden niet alleen opgelijst, maar ze worden ook beoordeeld waar nodig, om vervolgens 

te concluderen dat verzoekster niet heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn en dat zij bijgevolg 

niet heeft aangetoond dat zij reeds van in het land van herkomst financieel en of materieel te laste was 

van de referentiepersoon. Dat hierover niet of niet afdoende zou zijn gemotiveerd is niet aannemelijk 

gemaakt.  

 

3.2.2.3. Het komt aan verzoekster toe om de beoordeling van de stukken in het licht van de aan te tonen 

afhankelijkheidsrelatie met concrete argumenten te ontkrachten.  

 

Dienaangaande moet er vooreerst op worden gewezen dat het Hof van Justitie in het arrest Reyes 

oordeelde dat, wil een rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn van 21 jaar of ouder van een 

burger van de Unie als „ten laste” van die burger in de zin van artikel 2, punt 2, sub c, van richtlijn 

2004/38 kunnen worden beschouwd, het bestaan van een situatie van reële afhankelijkheid moet 

worden aangetoond. Die 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. 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 de 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 (HvJ 16 januari 2014, C-423/12, Flora May Reyes t. Zweden, ptn 

20-22).  

 

De Raad wijst erop dat het bewijs van het ten laste zijn door de vreemdeling die zich op een 

verblijfsrecht in functie van een burger van de Unie wenst te beroepen met elk passend middel kan 

worden geleverd. Bij gebreke aan een reglementaire bepaling aangaande de bewijsstukken die dienen 

te worden overgelegd, staat het de aanvrager vrij alle door hem dienstig geachte stukken als bewijs aan 

te brengen. Evenwel volgt uit deze vaststelling niet dat de verwerende partij ertoe gehouden is zonder 

meer elke vorm van bewijs te aanvaarden als zijnde een afdoende bewijs van het ten laste zijn. Het 

komt aan de verwerende partij toe om de overgelegde overtuigingsstukken te beoordelen. Zij beschikt 

hierbij over een ruime appreciatiebevoegdheid. De Raad kan enkel nagaan of de verwerende partij is 

uitgegaan van de juiste gegevens en of haar beoordeling niet kennelijk onredelijk is. 
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Verzoekster stelt dat uit het gegeven dat zij ooit een bescheiden inkomen heeft gehad, niet kan worden 

afgeleid dat zij niet als ten laste kan worden beschouwd. Door te stellen dat men moet aantonen dat 

men niet over enig inkomen beschikt in het land van herkomst voegt de verwerende partij een 

voorwaarde toe aan de wet, zo betoogt zij.  

 

Hiervoor is al gebleken dat verzoekster moet aantonen dat zij in haar land van herkomst niet in haar 

basisbehoeften kon voorzien én dat om die reden er een reële afhankelijkheid bestond tussen haarzelf 

en de referentiepersoon. De vaststelling, in de bestreden beslissing, dat verzoekster over een eigen 

inkomen beschikte in haar land van herkomst, heeft de verwerende partij er niet van weerhouden ook 

vast te stellen dat  de geldstortingen via Moneygram betrekking hebben op een kleine periode en dat het 

telkens maar om drie geldstortingen per jaar gaat. De verwerende partij heeft dus niet per definitie 

uitgesloten dat er ondanks verzoeksters eigen inkomen, een reële afhankelijkheid bestond tussen haar 

en haar vader, maar heeft geoordeeld dat de voorgelegde geldstortingen daarvan geen bewijs leverden. 

Dat de verwerende partij een voorwaarde aan de wet heeft toegevoegd, door te stellen dat men moet 

aantonen dat men niet over enig inkomen beschikt, kan dan ook niet worden bijgetreden. Verzoekster 

betoogt dan wel dat haar inkomen zeer bescheiden was en stelt dat de geldstortingen “aanzienlijk” 

waren, maar licht dit niet toe in de context van haar leefomstandigheden in het herkomstland en brengt 

dus geen concrete argumenten bij waaruit blijkt dat zij reëel afhankelijk was van de geldstortingen van 

de referentiepersoon om in haar basisbehoeften te voorzien.  

 

In die optiek toont zij niet aan dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld 

dat uit het geheel van de beschikbare gegevens niet afdoende blijkt dat er reeds van in het land van 

herkomst of origine een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en de referentiepersoon. 

Verzoekster verwijst nog naar het feit dat zij een lening moest afsluiten; aangezien leningen ook worden 

afgesloten om in andere zaken te voorzien dan in de basisbehoeften, volstaat dit argument niet om daar 

anders over te denken.  

 

3.2.2.4. Verzoekster betoogt dat niet wordt gemotiveerd waarom de verblijfsaanvraag van de kinderen 

wordt geweigerd. Echter het spreekt voor zich dat, indien de moeder geen verblijfsrecht kan bekomen 

op grond van de gedane vaststellingen, de kinderen dat evenmin kunnen indien zij de verblijfsstatus van 

hun moeder volgen, zoals dat met de aanvraag werd beoogd.  Dat hierover verder zou moeten worden 

gemotiveerd, is niet aangetoond. 

 

Voorts wordt in de beslissing ook nog het volgende gesteld:  

 

“De voornoemde minderjarige kinderen van betrokkene voldoen evenmin aan de vereiste voorwaarden 

van artikel 40bis van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging.  

Immers, uit niets blijkt dat de referentiepersoon over het recht van bewaring over de kinderen beschikt.” 

 

Nu de kinderen geen van hun moeder afgeleid verblijfsrecht kan worden toegekend, heeft de 

verwerende partij ambtshalve onderzocht of zij desgevallend niet autonoom, als kleinkinderen van hun 

grootvader een verblijfsrecht zouden kunnen doen gelden, om tot de conclusie te komen dat dit niet het 

geval is nu niet blijkt dat de referentiepersoon over het recht van bewaring beschikt. Aangezien de 

aanvraag van verzoekster er niet toe strekte om uitsluitend haar kinderen haar vader te laten vervoegen 

in het kader van een gezinshereniging, betreft het een overtollig motief. Verzoekster heeft dan ook geen 

belang bij het desgevallend gegrond verklaren van een middelonderdeel hiertegen.  

 

3.2.2.5. Verzoekster stelt tot slot dat de gemeente slechts een zeer kleine fractie van de zeer vele 

documenten of verzendbewijzen van overmakingen van geld heeft overgemaakt aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken, maar zij toont niet op concrete wijze aan dat zij documenten heeft bezorgd aan de 

gemeente die niet vervat zitten in de opsomming in de bestreden beslissing, en dit blijkt ook niet uit het 

administratief dossier.   

 

3.2.2.6. Verzoekster heeft geen onwettig, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk handelen van de 

verwerende partij aangetoond. Het tweede middel is niet gegrond.  

 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes februari tweeduizend twintig door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


