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 nr. 236 760 van 11 juni 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. MA 

Jacques Pasturlaan 6 A 

1180 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Filipijnse nationaliteit te zijn, op 2 januari 2020 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 11 oktober 2019 tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 8 januari 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 mei 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juni 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. ALEXANDRIS, die loco advocaat L. MA verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. MISSEGHERS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster dient op 3 december 2009 bij de Belgische autoriteiten een aanvraag in tot afgifte van 

een visum kort verblijf (type C) om professionele redenen. Zij legt onder meer een arbeidscontract voor 

als huisvrouw en oppas voor de kinderen van een diplomaat werkzaam in België. Het gevraagde visum 

wordt toegekend. 
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1.2. Aangekomen in België ontvangt verzoekster op 17 februari 2010 een speciale identiteitskaart van 

de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, geldig tot 17 februari 2011. Deze identiteitskaart 

wordt op regelmatige tijdstippen verlengd, een laatste keer tot 1 augustus 2016. 

 

1.3. Op 24 oktober 2018 dient verzoekster, in functie van haar zus met de Duitse nationaliteit, een 

aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, dit als ‘ander 

familielid’ zoals bedoeld in artikel 47/1, 2° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

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

lingenwet). De gemachtigde van de bevoegde minister neemt op 9 april 2019 de beslissing tot weigering 

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

 

1.4. Op 24 mei 2019 dient verzoekster, in dezelfde hoedanigheid en op basis van dezelfde rechtsgrond, 

een nieuwe aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

De gemachtigde van de bevoegde minister neemt op 11 oktober 2019 de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden. Dit is de bestreden beslissing, die is gemotiveerd als volgt: 

 

“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 24.05.2019 werd ingediend door: 

 

Naam: [D.A.] 

Voornamen: [M.T.] 

Nationaliteit: Filipijnen 

Geboortedatum: […] 

Geboorteplaats: […] 

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 24.05.2019 voor de tweede keer gezinshereniging aan met haar zus, zijnde [D.A.], 

van Duitse 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: 

 

- reispaspoort Filipijnen (FC3819073) op naam van betrokkene, afgeleverd op 28.03.2015 te Brussel 

- attest dd. 16.05.2019 waarin de lokale Filipijnse autoriteiten van Medellin (Filipijnen) verklaren dat 

betrokkene op datum van het attest geen onroerende goederen bezit in Medellin; attest dd. 14.05.2019 

waarin de lokale Filipijnse autoriteiten van Lapu-Lapu (Filipijnen) verklaren dat betrokkene op datum van 

het attest geen onroerende goederen bezit in Lapu-Lapu. Echter, niet alleen zeggen deze attesten niets 

over eventuele eigendommen buiten Medellin en Lapu-Lapu (zoals ook vermeld in het attest zelf) of 

eventuele andere bronnen van inkomsten, ook hebben deze gegevens enkel betrekking op de situatie in 
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mei 2019, op een ogenblik dat betrokkene reeds jaren in België verbleef. Deze documenten zijn dan ook 

niet relevant in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging, en kunnen niet aanvaard worden 

als afdoende bewijs van het aangehaalde onvermogen van betrokkene. 

- attest dd. 15.05.2019 waarin de lokale Filipijnse autoriteiten van Mandaoune (Filipijnen) verklaren dat 

betrokken in dat stadskantoor, voor het jaar 2018, geen belastingaangifte heeft gedaan. Betrokkene 

kwam in 2010 naar België en legt een paspoort voor dat op 28.03.2015 is uitgevaardigd door de 

Filipijnse autoriteiten in Brussel. Het attest dat betrekking op een periode dat betrokkene reeds in België 

verblijft, is dan ook niet relevant voor deze aanvraag. 

- Verklaring op eer van betrokkene dd. 19.06.2019 waarin zij stelt geen inkomsten of eigendommen te 

hebben. Aangezien dit document slechts een verklaring op eer is, kan het niet aanvaard worden als 

afdoende bewijs in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

- Stortingen van de referentiepersoon aan betrokkene dd. 16.10.2018, 16.11.2018, 17.12.2018, 

15.01.2019, 15.02.2019, 18.03.2019 en 15.04.2019. Deze stortingen dateren van na de aankomst van 

betrokkene in ons land (van na de eerste aanvraag van betrokkene), en dan ook betrekking hebben op 

de situatie in België. Ze kunnen dan ook niet aanvaard worden als afdoende bewijs in het kader van de 

huidige aanvraag gezinshereniging. 

 

Deze documenten doen geen afbreuk aan de vaststellingen die werden gemaakt in het kader van de 

vorige aanvraag gezinshereniging dd. 24.10.2018 (bijlage 20 dd. 09.04.2019). 

 

Er dient in eerste instantie opgemerkt te worden dat betrokkene sedert 29.03.2010 in België verblijft; de 

referentiepersoon woont in ons land sedert 17.09.2012. Van een (dreigende) schending van het recht op 

vrij verkeer van de referentiepersoon kan dus geen sprake 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 herkomst deel uitmaakte van het 

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

beschikbare gegevens. Het gegeven dat betrokkene op 24.10.2018 officieel gedomicilieerd werd op het 

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

 

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

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

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

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

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

financieel ten laste was van de referentiepersoon. 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert oktober 2018 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 of origine. 

 

Het komt toe aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren. 

 

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.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar verzoekster vraagt om het ingestelde beroep te behandelen in de Franse taal dient er op te 

worden gewezen dat het gebruik van de talen in de rechtspleging niet ter vrije keuze staat van de 
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partijen, maar op dwingende wijze wordt geregeld door artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet. Dit 

artikel luidt als volgt: 

 

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt krachtens 

de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun binnendiensten. 

Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling in de 

taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.” 

 

Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat is voorzien in 

artikel 53 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de voorbe-

reidende werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot 

oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 

107) blijkt dat aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen naadloos aansluit bij die welke thans geldt voor de Raad van State deze regelingen op 

dezelfde wijze dienen te worden geïnterpreteerd. De bepaling dat de beroepen dienen te worden 

behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het hele land bestrijkt krachtens de 

wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten 

verplicht de Raad van State, en bijgevolg ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn 

arresten gebruik te maken van de taal van de akte waarvan de vernietiging wordt gevorderd. De 

bestuurshandelingen waarvan de vernietiging wordt gevorderd zijn immers steeds afkomstig van 

overheden die zijn onderworpen aan de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Les 

Novelles, v° Droit administratif, tome VI, Brussel, Bruylant, 1975, p. 737, randnrs. 2249-2250). Gelet op 

het voorgaande en het feit dat bestreden beslissing door het bestuur, conform de bepalingen van de 

gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, werd genomen in 

het Nederlands, dient de Raad het Nederlands als proceduretaal te hanteren.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM), van de 

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

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van de artikelen 47/1 en 47/3 van de 

Vreemdelingenwet. Zij stelt nog dat er sprake is van een “gebrek aan goed administratie, met name 

voorzichtigheid, zorgvuldigheid, verstandig en proportionaliteit principe”. 

 

Zij verstrekt de volgende toelichting bij het middel: 

 

“Verzoekster neemt een eerste middel op grond van artikelen 47/1 en 47/3 van de wet van 15 december 

1980. 

Artikel 47/1, 2° van de wet 15 december 1980 bepaalt dat: 

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

De uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.” 

Artikel 47/3, §2 van dezelfde wet geeft toe: 

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. 

In casu, is de interpretatie van verwerende partij deze twee bepalingen te restrictieve et dus verbaasd. 

Immers, bepaalt artikel 47/3, §2 van de wet alleen dat verzoekster “ten laste” van de referentiepersoon 

of bij wie zij zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn gezin. 

Verzoekster neemt dat ze niet moest bewijzen dat zij ten laste of in hetzelfde gezin van de 

referentiepersoon was toen ze in Filipijn, maar alleen toen ze in België woont die haar laste wettelijk 

woning en dus het land van haar herkomst is. 

Eisen dat de verzoekster in ten laste of in hetzelfde gezin van de referentiepersoon was toen ze in 

Filipijn woonde bewijs is bijna onmogelijk. Immers, kwam ze in België op 29 maart 2010 om te werken 

terwijl de referentiepersoon in België op 17 september 2012, toen uit Duitsland. 

De referentiepersoon had al sinds overal jaren haar land van herkomst verliet. 
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Verzoekster neemt dat ze heeft bewijzen dat sinds ze in België is en sinds dat haar verblijfrecht in 2016 

heeft verloren, heeft ze geen inkomen noch in België noch in Filipijnen en dat ze geen onroerend 

goeden in Filipijnen (confer. verschillende bewijzen). Met deze bewijzen, kunnen we afleiden dat in 

realiteit, leeft verzoekster in hetzelfde gezin van de referentiepersoon maar ook dat zij financieel ten 

laste van de referentiepersoon sinds het verlies van haar verblijf in België. 

Bovendien, leg de Vreemdelingen Dienst de notie van “ten laste persoon” uit als gevolg: 

Wij beschouwen een persoon als ten laste van de gezinshereniger als de gezinshereniger hem 

financieel, moreel en/of materieel ondersteunt. 

Dat is in casu bewijst. 

Rekening houdend met de afwezigheid van financieel middelen sinds het verlies van haar verblijf in 

België, had verzoekster een onbetwistbaar materieelhulp nodig om aan haar noodzakelijk behoeften in 

het land waar ze haar vraag ingeleid, in casu, in België. Bijgevolg, moeten we alleen sinds ze in België 

is als ze de omstandigheden vervult. 

Aangezien elementen van administratief dossier, vervult verzoekster omstandigheden van artikel 47/3, 

§2 van de wet van 15 december 1980. 

Toegepast criteria door tegenpartij zin te streng. Bovendien, toen verzoekster haar eerste vraag op 24 

oktober 2018 heeft ingeleid, heeft tegen partij aan verzoekster haar dossier met goed omschreven 

documenten aan te vullen gevraagd. Verzoekster heeft dat lijst gerespecteerd. 

Als de neergelegd documenten niet genoeg waren, moest tegen partij een extra termijn geven om de 

aanvullend documenten door verzoekster krijgen toen verzoekster haar vraag een nieuwe keer heeft 

ingeleid. 

Echter, heeft tegen partij geen opmerkingen geformuleerd in verband met documenten dat verzoekster 

voor haar verblijf vraag van 24 mei 2019 heeft neergelegd. Tegen partij heeft alleen een weigering na 

vijf manden beslist. 

Met die beslissing, heeft tegen partij bepalingen van artikelen 47/1 en 47/3 van de wet van 15 december 

1980 en aan zijn zorgvuldigheidplicht overgetreden. 

Verzoekster neemt een tweede middel op grond van overtreding van administratie recht algemene 

beginsel van zorgvuldigheid, snelheid beginsel et verstandig beginsel bij de uitwerking van administratief 

akten. 

Volgens verzoekster, was tegen partij slordig in de behandeling van haar dossier terwijl is het in het 

verplicht om zorgvuldig zijn beslissingen voor te bereiden en in feit en recht deze beslissingen te 

gronden. 

Tegen partij heeft het recht te verifiëren als verzoekster de omstandigheden voor haar verblijf aan te 

vullen. Echter, moet tegen partij voorzichtig en verstandig zijn. Tegen partij heeft zeis manden om een 

beslissing te nemen. In casu, heeft tegen partij vijf manden genomen om de afwezigheid van 

documenten vast te stellen en een weigering beslissing te nemen terwijl tegen partij aan verzoekster 

tijdens verschillende maanden niets gezegd. 

Als volgens tegen partij er problemen met neergelegd documenten was, moest tegen partij een 

inlichtingen aanvulling of opheldering bedelen. Met dit behandeling, heeft tegen partij zijn snelheid en 

verstandig beginsel overgetreden. 

Verzoekster neemt een derde middel in gebrek van artikel 8 van het Europese Verdrag voor Rechten 

van de Mens (EVRM). 

Immers, is het financieel en sociaal belangencentrum van verzoekster in België waar ze met haar zus in 

Herentals, referentiepersoon woont. Overigens, twee andere zussen van verzoekster ook in België, 

sinds verschillende jaren wonen. 

Verzoekster heeft bijgevolg drie zussen in België: 

Een zus met Belgische nationaliteit en wie in België sinds 2012 woont; 

Een andere zus met Duitse nationaliteit en wie in België sinds 2012 woont (referentiepersoon); 

En andere zus wie in België sinds verschillende j aren woont; 

Haar naaste familie woont in België en haar sociaal interesten zijn ook in België. Een terugkeer naar 

haar herkomstland zou ernstige schade zich veroorzaken, vooral dat ze in België sinds meer dan negen 

jaren woont. 

Overigens, buiten het recht van gezinsleven, beschermt artikel 8 van EVRM ook het recht op 

persoonlijke levenssfeer. 

De beslissing van tegen partij is strijdig van dit bepaling als tegen partij niet kan bewijzen dat een 

terugkeer naar het herkomstland noodzakelijk in een democratische maatschappij zou zijn. In casu, was 

er geen diepgaand schatten van het verblijf situatie van verzoekster en haar voorafgaande ingang in 

België in verband met de burger van de Unie dat verzoekster bij zich voegen. 

Tegen partij heeft ook niet op grond van die bepaling het bestaan van de gezin en persoonlijke leef in 

België sinds vele jaren de situatie bestuderen noch de schade dat een terugkeer in haar herkomstland 

zou veroorzaken. 
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Ter herinnering, is verzoekster wettig in België in 2010 gekomen en heeft haar verblijfsrecht in 2016 

verlies. Het is dus onbetwistbaar dat haar privé leef maar ook haar belangencentrum in België liggen, 

naast haar gezinsleven. 

Tegen partij heeft bijgevolg artikel 8 EVRM overgetreden.” 

 

3.2.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve 

overheid de beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 110.667; RvS 10 december 

2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 144.471). De naleving van de genoemde plicht houdt evenwel 

geen verband met de inhoudelijke juridische of feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte 

motieven (RvS 18 november 1993, nr. 44.948). Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam 

dat de inhoud verzoekster het genoemde inzicht verschaft en haar aldus toelaat de bedoelde 

nuttigheidsafweging te maken. Uit het door verzoekster neergelegde verzoekschrift blijkt trouwens dat zij 

zowel de feitelijke als de juridische overwegingen kent, zodat het doel dat met het bestaan van de 

formele motiveringsplicht wordt beoogd, is bereikt. Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht 

zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

3.2.2. In de mate dat verzoekster aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de 

bestreden beslissing ten grondslag liggen, doelt zij op een miskenning van de materiële motiverings-

plicht. 

 

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). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt daarnaast in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te 

informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, 

met dien verstande echter dat de aanvrager van een vergunning, in casu van een verblijfskaart als 

familielid van een burger van de Unie, alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen dat hij 

voldoet aan de voorwaarden om de gevraagde vergunning te krijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). 

De zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid geldt ook ten aanzien van de rechts-

onderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger (RvS 28 april 2008, nr. 

182.450). Het komt de verzoekende partij aldus evenzeer toe de nodige zorgvuldigheid aan de dag te 

leggen. 

 

Verzoekster diende een aanvraag tot gezinshereniging in, waarbij zij zich beriep op haar hoedanigheid 

van “ander familielid” van haar zus met de Duitse nationaliteit zoals bedoeld in artikel 47/1, 2° van de 

Vreemdelingenwet. Deze wetsbepaling 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 verder 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.”  

 

In de bestreden beslissing stelt verweerder vast dat verzoekster aan de hand van de door haar voorge-

legde stavingstukken niet heeft aangetoond dat zij voorafgaand aan de aanvraag tot gezinshereniging 

en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon of ten 

laste was van de referentiepersoon. Wat dit laatste betreft, merkt verweerder op dat niet afdoende is 
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aangetoond dat verzoekster onvermogend was in haar land van herkomst voor de komst naar België en 

evenmin dat zij reeds van in het land van herkomst financieel ten laste was van de referentiepersoon. 

Verweerder wijst er nog op dat verzoekster al sinds 29 maart 2010 in België verblijft en de referentie-

persoon sinds 17 september 2012 in dit land verblijft. Hij stelt dat geen sprake kan zijn van een 

(dreigende) schending van het recht op vrij verkeer van de referentiepersoon.  

 

Verzoekster is van mening dat verweerder in zijn beslissing de aangehaalde wetsbepalingen te 

restrictief heeft geïnterpreteerd, dit waar hij vereist dat zij het bewijs levert van het ten laste zijn van de 

referentiepersoon of het deel uitmaken van het gezin van de referentiepersoon van in het land van 

herkomst. Zij stelt dit bewijs ‘bijna onmogelijk’ te kunnen leveren voor wat haar voorafgaandelijke verblijf 

in de Filipijnen betreft, nu zij dit land al begin 2010 heeft verlaten om in België te komen werken, de 

referentiepersoon op dat ogenblik al jaren de Filipijnen had verlaten en deze laatste pas op 17 

september 2012 uit Duitsland naar België kwam. Zij is van mening dat het kan volstaan dat zij het bewijs 

levert in België ten laste te zijn van of deel uit te maken van het gezin van de referentiepersoon. Zij 

betoogt nog dat België is te beschouwen als haar laatste wettelijke woonplaats en dus als haar land van 

herkomst. Zij benadrukt dat ze sinds ze in 2016 in België haar verblijfsrecht heeft verloren geen 

inkomsten meer heeft, noch in België noch in de Filipijnen, dat ze in dit laatste land ook geen 

onroerende goederen heeft en dat ze sindsdien in België ten laste is van en deel uitmaakt van het gezin 

van de referentiepersoon.  

  

De Raad wijst er vooreerst op dat verzoekster voorbijgaat aan de letterlijke tekst van artikel 47/1, 2° van 

de Vreemdelingenwet, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat “[a]ls andere familieleden van een burger 

van de Unie worden beschouwd [...] de niet in artikel 40bis, §2 bedoelde familieleden die, in het land van 

herkomst, ten laste zijn of deel uitmaken van het gezin van de burger van de Unie”. Hieruit blijkt duidelijk 

dat de aanvrager in het verleden in het land van herkomst ten laste diende te zijn of deel diende uit te 

maken van het gezin van de referentiepersoon. Het gegeven dat in artikel 47/3, § 2, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet niet langer uitdrukkelijk wordt vermeld dat het ander familielid in het land van 

herkomst ten laste moet zijn van of deel moet uitmaken van het gezin van de burger van de Unie, doet 

geen afbreuk aan de duidelijke bewoordingen van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet. Dat deze 

verblijfsvoorwaarden moeten worden beoordeeld in functie van het land van herkomst vindt bovendien 

wel degelijk bevestiging in het tweede lid van artikel 47/3, § 2 van de Vreemdelingenwet, waarin wordt 

geduid dat 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 interpretatie van 

verzoekster, met name dat het land van herkomst ook het gastland kan zijn, is niet verenigbaar met de 

bepalingen van de wet.  

 

Verder wijst de Raad er met betrekking tot de interpretatie van het begrip “in het land van herkomst, ten 

laste zijn of deel uitmaken van het gezin van de burger van de Unie” in artikel 47/1, 2° van de 

Vreemdelingenwet op dat dit artikel de omzetting vormt van artikel 3, tweede lid, a) 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) (zie memorie van toelichting bij Wetsontwerp van 9 december 2013 

houdende diverse bepalingen inzake Asiel en Migratie tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen, Parl.St. Kamer 2013-14, doc. nr. 53-3239/001, 20-21). Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“2. 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;” 

 

De lidstaten zijn ertoe 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 van 

de Europese Unie 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 lid van het 
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Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: 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 

arresten van 5 oktober 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01–C-403/01, Jurispr. blz. I-8835, punt 114; 23 april 

2009, Angelidaki e.a., C-378/07–C-380/07, Jurispr. blz. I-3071, punten 197 en 198, en 19 januari 2010, 

Kücükdeveci, C-555/07, Jurispr. blz. I-365, punt 48; HvJ 13 november 1990, C-106/89, Marleasing, punt 

8). 

 

De doelstelling van artikel 3, tweede lid van de Burgerschapsrichtlijn bestaat erin 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 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 

derhalve in het licht van deze doelstelling te worden geïnterpreteerd.  

 

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 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, punt 21). 

 

In dit kader kan nuttig worden verwezen naar het arrest Rahman van het Hof van Justitie (HvJ 5 

september 2012, C-83/11, Rahman), waarin het volgende wordt gesteld: 

 

“31 Zoals de advocaat-generaal in de punten 91, 92 en 98 van zijn conclusie heeft uiteengezet, wijst 

niets erop dat de in die bepalingen gebruikte uitdrukking „land van herkomst” aldus moet worden 

opgevat dat zij verwijst naar het land waarin de burger van de Unie woonde voordat hij zich in het 

gastland vestigde. Uit de gecombineerde lezing van deze bepalingen volgt integendeel dat het bedoelde 

„land van herkomst” in geval van een staatsburger van een derde land die verklaart „ten laste” van een 

burger van de Unie te zijn, de staat is waarin hij verbleef op het ogenblik dat hij heeft verzocht om de 

burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen. 

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.” 

 

Volgens het arrest Rahman van het Hof van Justitie dient de betrokkene aldus “nauwe en duurzame 

familiebanden met een burger van de Unie” aan te tonen en dit omwille van “bijzondere feitelijke 

omstandigheden”, zoals onder meer “financiële afhankelijkheid” of “het behoren tot het huishouden”. 

 

Deze nauwe en duurzame familiebanden kunnen volgens dit arrest ook bestaan zonder dat het familielid 

van de Unieburger in dezelfde staat als die Unieburger heeft verbleven of ten laste van laatstgenoemde 

is geweest kort voordat of op het ogenblik dat deze zich in het gastland vestigde. Met andere woorden, 

een situatie van afhankelijkheid kan ontstaan nadat de Unieburger zich reeds in het gastland heeft 

gevestigd. De situatie van afhankelijkheid moet daarentegen wel bestaan in het land van herkomst van 
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het betrokken familielid op het ogenblik dat hij verzoekt om zich te voegen bij de burger van de Unie te 

wiens laste hij is. 

 

Wat betreft de interpretatie van het begrip “ten laste”, kan ten slotte ook naar analogie worden verwezen 

naar de interpretatie die aan dit begrip werd gegeven door het Hof van Justitie in het arrest Jia (punt 43) 

(RvS 3 juni 2014, nr. 10.539 (c)). Deze invulling van het begrip “ten laste” werd specifiek voor 

descendenten van 21 jaar en ouder bevestigd in het arrest Reyes van het Hof van Justitie (zaak C-

423/12, Flora May Reyes t. Zweden, 16 januari 2014), waarin overigens wordt verwezen naar het arrest 

Jia: 

 

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

van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie als „ten laste” van die burger in de zin van artikel 2, 

punt 2, sub c, van richtlijn 2004/38 kunnen worden beschouwd, het bestaan van een situatie van reële 

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

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

omstandigheid dat het familielid materieel wordt 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 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 (zie in die zin arrest Jia, 

reeds aangehaald, punt 37).” 

 

Uit de voormelde arresten Jia en Reyes blijkt dat de hoedanigheid van “ten laste” komend familielid 

voortvloeit uit een feitelijke situatie, die wordt gekenmerkt door de omstandigheid dat het familielid 

materieel wordt gesteund door de Unieburger die gebruik heeft gemaakt van zijn verkeersvrijheid en dit 

omdat hij/zij niet in de eigen basisbehoeften kan voorzien (HvJ, C-1/05, 9 januari 2007, punt 36). Beide 

arresten geven aan dat het familielid in een dergelijk geval wel moet bewijzen dat die afhankelijkheid 

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

 

Minstens kan uit het voorgaande worden afgeleid dat het “gastland” en het “land van herkomst” alleszins 

verschillend moeten zijn. Deze interpretatie werd door verweerder gevolgd. 

 

Het land van herkomst hoeft dus niet noodzakelijk het land van nationaliteit te zijn, maar het moet wel 

een ander land zijn dan het gastland waar de Unieburger die zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend 

zich bevindt.  

 

Uit de bewoordingen van artikel 3, tweede lid van de Burgerschapsrichtlijn en van artikel 47/1, 2° van de 

Vreemdelingenwet kan niet worden afgeleid dat een vreemdeling automatisch een recht op verblijf zou 

kunnen putten uit een “fait accompli”-situatie, waarbij zij na een legaal verblijf op basis van een eigen 

tewerkstelling kiest voor een illegaal verblijf en tijdens dit illegale verblijf gaat inwonen bij een burger van 

de Unie in het gastland terwijl zij voordien geen gezin vormde met deze burger van de Unie of er ten 

laste van was of dat verweerder in dat geval “het land van herkomst” zou dienen gelijk te stellen met 

“het gastland”. 

 

Gelet op het voorgaande is het niet kennelijk onredelijk dat verweerder vraagt dat een situatie wordt 

aangetoond waarbij verzoekster in een ander land dan het gastland, in casu België, al ten laste was van 

of deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon. Verweerder heeft vastgesteld dat verzoekster 

voor haar komst naar België niet heeft aangetoond deel te hebben uitgemaakt van het gezin van de 

referentiepersoon elders dan in België en dat zij geen stukken heeft voorgelegd die kunnen aantonen 

dat zij voor haar komst naar België ten laste was van haar zus met de Duitse nationaliteit. Verzoekster 

betwist niet dat zij dit bewijs niet heeft kunnen leveren. 

 

Verweerder heeft correct vastgesteld dat het betoog van verzoekster dat zij in België inwoont bij haar 

zus en dat zij in dit land ten laste is van haar zus onvoldoende is om te voldoen aan de voorwaarden 

van artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet. 

 

Evenmin blijkt dat het standpunt van verweerder om in het voorliggende geval België niet als “land van 

herkomst” te beschouwen tot gevolg heeft dat enige door de Europese en nationale wetgever nage-

streefde doelstelling niet kan worden bereikt. 
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Een incorrecte toepassing van de artikelen 47/1 en 47/3 van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Verzoekster ziet verder een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, waar verweerder haar geen 

extra termijn gaf om bijkomende stukken voor te leggen. Zij merkt op dat zij in het kader van haar eerste 

aanvraag tot gezinshereniging wel werd uitgenodigd om bijkomende stukken voor te leggen. Zij stelt dat 

verweerder ook geen opmerkingen heeft geformuleerd in verband met de door haar in het kader van de 

thans voorliggende aanvraag voorgelegde documenten. Zij betoogt nog dat verweerder, die zes 

maanden had om een beslissing te nemen, er vijf maanden over heeft gedaan om de afwezigheid van 

documenten vast te stellen en een weigeringsbeslissing te nemen, zonder haar al die maanden iets te 

zeggen. Zij is van mening dat indien er problemen waren met de door haar voorgelegde documenten 

het bestuur haar had moeten contacteren voor bijkomende inlichtingen, aanvullingen of opheldering. 

 

De Raad herhaalt dat de zorgvuldigheidsplicht, in de situatie van een aanvraag tot afgifte van een 

verblijfsvergunning, niet enkel rust op het bestuur, maar ook op de aanvrager. Het kwam dus aan 

verzoekster zelf ook toe om alle nuttige elementen en stukken aan te brengen om te bewijzen dat zij 

voldoet aan de voorwaarden voor de afgifte van de door haar gevraagde verblijfskaart.  

 

Verzoekster, die zich dient te bekwamen in de verblijfsprocedures die zij opstart, doorliep bovendien ook 

reeds een eerste procedure tot gezinshereniging met haar Duitse zus en in het kader van deze 

procedure wees verweerder er in zijn weigeringsbeslissing van 9 april 2019 reeds op dat verzoekster het 

bewijs moet leveren dat zij van in het land van herkomst deel uitmaakt van het gezin van de 

referentiepersoon of ten laste is van deze laatste. Bij het indienen van de actueel voorliggende aanvraag 

wist zij dus reeds perfect welke interpretatie verweerder maakt van de geldende wetsbepalingen, welke 

bewijs van haar werd verwacht en waarom de eerder door haar voorgelegde stukken niet konden 

volstaan. Er kan worden aangenomen dat zij, wat de thans voorliggende aanvraag betreft, in de 

mogelijkheid was om alle volgens haar relevante en dienstige bewijsstukken naar voor te brengen om 

alsnog het vereiste bewijs te leveren.  

 

De Raad stelt verder vast dat verweerder in de bestreden beslissing rekening heeft gehouden met alle 

stukken die verzoekster nuttig achtte om te laten vaststellen dat zij in het land van herkomst ten laste 

was van of deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon. Verzoekster toont ook niet aan dat 

verweerder de inhoud van de door haar voorgelegde stukken incorrect zou hebben weergegeven. 

 

Er moet vervolgens worden benadrukt dat het zorgvuldigheidsbeginsel niet inhoudt dat het bestuur er 

steeds toe is gehouden om, bij de aanvrager, bijkomende informatie op te vragen wanneer blijkt dat de 

bij de aanvraag gevoegde stukken niet volstaan om het vereiste bewijs te leveren. Het komt verweerder 

in de thans voorliggende situatie in beginsel enkel toe de aangebrachte stavingstukken te beoordelen en 

na te gaan of deze volstaan om de aanvraag in te willigen. Verweerder heeft zulks gedaan. Op 

verweerder rust geenszins de verplichting om in de plaats van de betrokken vreemdeling overtuigings-

stukken te verzamelen of de aanvrager op voorhand steeds te confronteren met de door hem gedane 

vaststellingen. Enig onzorgvuldig handelen van het bestuur blijkt niet. 

 

Het betoog van verzoekster als zou verweerder er vijf maanden over hebben gedaan om de afwezigheid 

van documenten vast te stellen klopt ook niet helemaal. De bestreden beslissing steunt geenszins op de 

vaststelling dat verzoekster heeft nagelaten stavingstukken voor te leggen wat betreft de geldende 

verblijfsvoorwaarden. Wel heeft verweerder de door verzoekster voorgelegde stavingstukken om aan te 

tonen dat zij in het land van herkomst ten laste is van of deel uitmaakt van het gezin van de referentie-

persoon beoordeeld, maar vastgesteld dat hiermee het vereiste bewijs niet of onvoldoende wordt 

geleverd. Overeenkomstig artikel 42 van de Vreemdelingenwet beschikt het bestuur hiervoor over een 

termijn van zes maanden vanaf de aanvraag, zodat ook niet valt in te zien dat het bestuur, door na vijf 

maanden een beslissing te nemen, heeft gehandeld in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Daarenboven toont verzoekster ook niet aan dat zij, hiertoe uitgenodigd, nog bijkomende bewijsstukken 

of inlichtingen had kunnen voorleggen die van invloed konden zijn op de gedane beoordeling, zodat ook 

geenszins een voldoende belang bij haar kritiek blijkt. 

 

Verzoekster maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissing uitgaat van een incorrecte feitenvinding 

of enig gegeven of voorgelegd stuk niet op een zorgvuldige wijze in rekening is gebracht.  
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Besluitend stelt de Raad vast dat de uiteenzetting van verzoekster niet toelaat te besluiten dat de 

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

onzorgvuldige wijze of met miskenning van de wet.  

 

Een schending van de artikelen 47/1 en 47/3 van de Vreemdelingenwet of van de materiële 

motiveringsplicht of het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt niet. 

 

3.2.3. In zoverre verzoekster zich nog beroept op het “snelheid beginsel” en het “verstandigheid 

beginsel” merkt de Raad op dat hem geen dergelijke beginselen van behoorlijk bestuur zijn gekend. Wat 

deze ‘beginselen’ betreft, en het ingeroepen gebrek aan voorzichtigheid, gaat de Raad ervan uit dat 

verzoekster in wezen telkens ook doelt op een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. Er wordt 

verwezen naar de bespreking hieromtrent.  

 

3.2.4. Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven en 

luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, 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 gezondheid of de 

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

 

In beginsel heeft de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking op het 

kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Banden met andere gezins- of 

familieleden dan die van het kerngezin, de zogenaamde ruimere familieleden, worden slechts gelijk-

gesteld 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. Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat ‘de relaties tussen volwassenen niet 

noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen genieten zonder dat het bestaan van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve banden’ 

(EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). 

 

Verzoekster moet dus een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie met haar Duitse zus aantonen, 

wil zij de bescherming van artikel 8 van het EVRM kunnen genieten. 

 

In het arrest Rahman van het Hof van Justitie, waarnaar reeds werd verwezen, wordt de gezinsband 

van ruimere familieleden omschreven als zijnde deze van personen die niet onder de in artikel 2, punt 2, 

van de Burgerschapsrichtlijn gegeven definitie van familielid van een burger van de Unie vallen, maar 

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

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

gezondheidsredenen (§32). 

 

Uit artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet volgt, zoals ook reeds gesteld, dat een familielid van een 

burger van de Unie, die geen familielid is zoals bepaald in artikel 40bis, § 2 van de Vreemdelingenwet 

moet aantonen in het land van herkomst “ten laste” te zijn van referentiepersoon, of deel uit te maken 

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

 

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

dus niet van wat is vereist om onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM te vallen, met name 

dat er sprake is van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve 

banden en houdt dus een impliciete toetsing in aan het bedoelde artikel 8 van het EVRM. Aldus kan 

worden gesteld dat de toets van artikel 8 van het EVRM reeds werd doorgevoerd in de wettelijke 

bepaling, nu de wetgever heeft geoordeeld dat het verblijfsrecht voor ruimere gezinsleden van een 

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

mutandis RvS 26 juni 2015, nr. 231.772). 

 

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

documenten niet blijkt dat verzoekster in het land van herkomst ten laste was van of deel uitmaakte van 
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het gezin van de referentiepersoon. Uit de voorgaande beoordeling van het middel is gebleken dat niet 

is aangetoond dat de beslissing tot weigering van verblijf niet deugdelijk zou zijn genomen. 

 

Er werd dus niet aangetoond dat verzoekster reeds van voor haar aankomst in België “ten laste” was 

van haar Duitse zus of toen al deel uitmaakte van haar gezin. Met een loutere verwijzing naar de huidige 

samenwoning in België met deze zus, toont verzoekster niet afdoende aan dat er in casu sprake is van 

een zodanige mate van afhankelijkheid dat deze de gebruikelijke banden die tussen gezins- en 

familieleden bestaan overstijgt. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat zij niet zelfstandig zou kunnen 

functioneren in haar land van herkomst. 

 

Gezien het gebrek aan afdoende bewijs van bijkomende elementen van afhankelijkheid in de relatie met 

haar zus met de Duitse nationaliteit, kan de Raad het bestaan van een meer dan gebruikelijke 

afhankelijkheidsrelatie niet vaststellen. Aldus wordt het bestaan van een gezinsleven dat onder de 

bescherming valt van artikel 8 van het EVRM niet aangetoond, zodat verzoekster zich niet op deze 

bepaling kan beroepen en niet blijkt dat enige belangenafweging dient/diende plaats te vinden. 

 

Verzoekster geeft aan dat zij ook nog twee andere zussen heeft die in België wonen. In dit verband 

merkt de Raad op dat de bestreden beslissing enkel een antwoord vormt op de door verzoekster 

ingediende aanvraag tot gezinshereniging met haar zus met de Duitse nationaliteit. Zij beriep zich in 

haar aanvraag op geen enkele wijze op een voorgehouden gezinsleven of afhankelijkheidsband met 

haar andere zussen. Er blijkt dan ook geenszins dat verweerder in de bestreden beslissing enig 

standpunt diende in te nemen hieromtrent of dat hij door dit niet te doen artikel 8 van het EVRM heeft 

miskend. De Raad benadrukt dat de bestreden beslissing geen verwijderingsbeslissing inhoudt en 

hiermee niet gepaard gaat. 

 

Ook waar zij aanvoert dat zij een privéleven in België heeft opgebouwd, merkt de Raad op dat niet blijkt 

dat verzoekster zich ter ondersteuning van haar aanvraag op grond van artikel 47/1, 2° van de 

Vreemdelingenwet beriep op een beschermenswaardig privéleven in België, of zulks zelfs maar dienstig 

kon aanvoeren om op deze rechtsgrond te worden toegelaten tot een verblijf. Ook hier blijkt dan ook niet 

dat een belangenafweging hieromtrent zich opdrong bij het nemen van de bestreden beslissing. De 

familieherenigingsprocedure op basis van artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet is niet de geëigende 

procedure hiervoor. Zoals gezegd, houdt de bestreden beslissing geen verwijderingsbeslissing in en 

gaat deze hiermee niet gepaard. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM of van het proportionaliteitbeginsel kan in de voorliggende 

omstandigheden niet worden vastgesteld. 

 

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

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoekster.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf juni tweeduizend twintig door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


