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 nr. 239 864 van 19 augustus 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. DE LIEN 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 6 januari 2020 

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

Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 2 december 2019 tot weigering van verblijf van 

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

partij op 6 december 2019 ter kennis gebracht. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 januari 2020 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 juli 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 augustus 2020. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DE LIEN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. BRACKE, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 juni 2019 dient verzoeker die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, een aanvraag in voor 

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van ander familielid 

– ten laste of deel uitmaken van het gezin van zijn zus, J.Y. (de referentiepersoon), die de Duitse 

nationaliteit heeft.  
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Op 2 december 2019 beslist de gemachtigde van de bevoegde minister (hierna ook: de gemachtigde) 

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

20). Dit is de bestreden beslissing:  

 

“(…) 

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

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

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

burger van de Unie, die op 06.06.2019 werd ingediend door: 

 

Naam: M. (…)      Voornaam: H. (…) 

Nationaliteit: Marokko     Geboortedatum: (…).1983 

Geboorteplaats: G. (…)    Identificatienummer in het Rijksregister:2 xxx 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

 

om de volgende reden geweigerd:3 

 

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

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

familielid van een burger van de Unie. 

Betrokkene vroeg op 06.06.2019 gezinshereniging aan met zijn zus, zijnde J. Y. (…), van Duitse 

nationaliteit, met rijksregisternummer xxx. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

passen middel’. 

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

volgende documenten voorgelegd: 

- reispaspoort Marokko (AUxxx) op naam van betrokkene, afgeleverd op 04.07.2018 te Antwerpen: 

- ‘attestation de non-imposition a la TH-TSC’ n° xxx/19 dd. 14.05.2019 waarin de lokale Marokkaanse 

overheden verklaren dat betrokkene op datum van het attest niet onderworpen was aan de woon- en 

gemeentebelasting in Guercif: echter, niet alleen werd dit attest opgesteld op basis van een verklaring 

op eer van betrokkene, ook blijkt uit het geheel van de beschikbare gegevens dat deze gegevens 

betrekking hebben op de situatie ná het vertrek van betrokkene uit Marokko; deze gegevens zijn dan 

ook niet relevant in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

- ‘attestation de charge de famille’ n° xxx/2019 dd. 13.05.2019 waarin de lokale Marokkaanse overheden 

stellen dat de referentiepersoon betrokkene ten laste neemt: echter, niet alleen blijkt uit dit attest niet 

afdoende op basis van welke concrete gegevens de Marokkaanse authoriteiten hebben vastgesteld dat 

betrokkene ten laste zou worden genomen door zijn zus, ook blijkt uit het geheel van de beschikbare 

gegevens dat deze gegevens betrekking hebben op de situatie ná het vertrek van betrokkene uit 

Marokko; deze zijn dan ook niet relevant in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

- bewijzen geldstortingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd. 14.03.2016, 08.02.2017, 

20.02.2017, 20.04.2017, 31.05.2017, 26.04.2018, 15.05.2018, 15.10.2018 en 03.12.2018 (één datum 

onleesbaar): echter, deze geldstortingen - verzonden naar Spanje en België - zijn te beperkt en te 

onregelmatig om aanvaard te worden als afdoende bewijs in het kader van de huidige aanvraag 

gezinshereniging. Bovendien blijkt uit het geheel van de beschikbare gegevens niet dat betrokkene op 

deze sommen aangewezen was om te voorzien in zijn levensonderhoud, dan wel dat ze verzonden / 

aangewend werden voor overige doeleinden. 

- document BPost dd.15.06.2019 waaruit blijkt dat de referentiepersoon een doorlopende opdracht 

instelde ten gunste van betrokkene voor een maandelijks vast bedrag van €200 vanaf 20.06.2019: 

echter, deze gegevens hebben betrekking op de situatie in België, en zijn dan ook niet relevant in het 

kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

- bijlage arbeidsovereenkomst (K. C. (…)) dd. 08.05.2019; loonfiches (K. C. (…) en D. P. (…)) op naam 

van de referentiepersoon voor de maanden maart – april 2019 (er dient bijkomend op gemerkt te 

worden dat deze loonfiches nog steeds een adres in Duitsland vermelden). 
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- verklaring lidmaatschap De Voorzorg dd. 27.06.2019 waaruit blijkt dat betrokkene werd ingeschreven 

als persoon ‘ten laste’ bij de referentiepersoon: echter, een inschrijving ten laste bij de mutualiteit heeft 

niet dezelfde betekenis en inhoud als ten laste zijn in het kader van de huidige aanvraag 

gezinshereniging, en kan niet aanvaard worden als afdoende bewijs; bijbehorende roze kleefzegels op 

naam van betrokkene 

- documenten met betrekking tot de aangehaalde integratie van betrokkene: schrijven dd. 10.07.2019 en 

afsprakenblad Atlas  

- overlijdensakte op naal van de vader van betrokkene en de referentiepersoon (overleden op 

08.06.1998) 

- huurovereenkomst dd. 01.05.2018 op naam van de referentiepersoon en betrokkene  

Er dient in eerste instantie opgemerkt te worden dat uit het geheel van beschikbare gegevens blijkt dat 

betrokkene voor zijn huidige verblijf in België (al dan niet legaal) minstens enige tijd woonachtig was in 

Spanje. Er werden betreffende deze periode geen documenten (qua onvermogen, …) voorgelegd. 

Er dient tevens opgemerkt te worden dat de referentiepersoon sedert 19.06.2018 in België ingeschreven 

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

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

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

gezin van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat hieromtrent geen documenten werden 

voorgelegd. Het gegeven dat betrokkene op 06.06.2019 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 heeft aangetoond dat hij 

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

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

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

laste vielen en/of vallen van de Belgische staat. 

Het gegeven dat betrokkene sedert juni 2019 tot op heden op het adres van de referentiepersoon 

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

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

gevolg dat hij ook ten laste was/is van de referentiepersoon. Immers, de voorwaarde van het ten laste 

zijn dient op een actieve wijze te worden aangetoond en valt niet impliciet af te leiden uit het feit dat men 

onder hetzelfde dak woont (arrest RvV nr. 145.912 dd. 21.05.2015). Bovendien heeft deze situatie 

betrekking op de toestand in België, niet op deze in het land van herkomst of origine. 

Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt niet dat betrokkene reeds in het land van herkomst ten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mogen worden genomen. De aangehaalde afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon wordt 

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

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

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

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

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

van betrokkene. (…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), tijdig in kennis gesteld van zijn wens om geen 

synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de procedure verder gezet conform artikel 39/81, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet. 
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert tegen de beslissing van de gemachtigde tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden van 2 december 2019 een enig middel aan dat luidt als volgt:  

 

“Wat betreft de beslissing verblijf 

Enig middel: Schending van art. 47/1, 2°van de Vreemdelingenwet. Schending van de materiële 

motiveringsplicht. 

Het artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet geeft de volgende definitie van ‘andere familieleden van een 

burger van de Unie’: 

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

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

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

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

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; 

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

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

In casu is het 2° punt relevant. 

Hierbij vult het artikel 47/3 van de Vreemdelingenwet het volgende aan: 

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

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

zijn gezin. 

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

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

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

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

Deze artikelen vormen een omzetting door de Belgische staat van Richtlijn 2004/38 in de nationale wet. 

Samengevat moeten de lidstaten het verblijf vergemakkelijken van familieleden in de ruime zin van het 

woord, onder andere van zij die ten laste zijn of die deel uitmaken van het gezin van de EU- onderdaan. 

Verzoeker deed een aanvraag bij Dienst Vreemdelingenzaken omdat zij zich in die situatie herkende. 

Hij bracht het bewijs deel uit te maken van het gezin van haar zus en zij toonde aan ten laste te zijn van 

haar. 

De motivering van de beslissing tot weigering van verblijf getuigt van een ongeoorloofde uitbreiding van 

voorwaarden van de gezinsherenigingsrichtlijn — met name het vergemakkelijken van verblijf van 

familieleden van Unieburgers in de ruime zin van het woord. 

Dat art. 47/3 § 2 van de Vreemdelingenwet als volgt luidt: 

(…) 

De website van gedaagde stelt het volgende: 

b) Indien u, in het land van herkomst, ten laste bent van of inwoont bij een burger van de Unie die u 

wenst te begeleiden of bij wie u zich wil voegen, moet u: 

- uw verwantschapsband met de gezinshereniger bewijzen, en 

- bewijzen dat u ten laste was van de gezinshereniger in het land van herkomst en dat deze 

afhankelijkheid op het moment van de verblijfsaanvraag nog steeds bestaat, of 

- bewijzen dat u bij hem inwoont/met hem samenwoont (voor de aankomst van de burger van de Unie 

in België). 

U moet documenten voorleggen die zijn opgesteld door de bevoegde overheid van het land van 

oorsprong of herkomst. Als dergelijke documenten ontbreken, mag u door welk bewijsmiddel ook uw 

verwantschapsband aantonen en aantonen dat u ten laste bent van de gezinshereniger of bij hem 

inwoont. 

Dat in casu gedaagde stelt dat het onduidelijk was wanneer hij het Rijk zou zijn binnen gereisd zodat de 

relevantie van de documenten uit Marokko (“attestation de non imposition” en “attestation de charge de 

familie”) onduidelijk is. 

Dat verzoeker betoogt dat dit de belangrijkste stukken zijn welke zij heeft neergelegd. Immers zij tonen 

aan dat verzoeker onvermogend was in het zijn land van herkomst. 

Dat de attesten aantonen dat verzoeker voor zijn aankomst in het Rijk ten laste was. 

Zo werd tot niet lang voor zijn binnenkomst geld overgemaakt aan verzoeker. Geld waarvan gedaagde 

zelf stelt dat verzoeker ze ontvangen heeft. 

De beoordeling al zou verzoeker enkel en alleen aangewezen moeten zijn op deze sommen is incorrect. 

Hij kan perfect een inkomen hebben doch dit inkomen dat hij zelf vergaart mag hem niet in staat stellen 
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op zelfstandige wijze te kunnen overleven. Hij moet dus afhangen van de bijkomende sommen geld die 

worden overgemaakt. Dit is hier ook het geval. 

Door eenvoudig te stellen de relevantie niet te begrijpen heeft gedaagde de motiveringsplicht 

geschonden. 

Dat het attest duidelijk stelt dat verzoeker ten laste is van de referentiepersoon zodat bijkomende 

stukken inzake onvermogen dan wel het verzenden van geld overbodig zijn. Het gebrek hieraan kan 

derhlave niet leiden tot een beoordeling al zou niet afdoende bewezen zijn dat verzoeker ten laste is van 

de referentiepersoon. 

Dat de titel en de inhoud van de stukken duidelijk zijn en het voor de Marokkaanse overheid zo is dat 

verzoeker ten laste is van de referentiepersoon. 

Dat derhalve ook art. 47/3 van de Vreemdelingenwet geschonden werd." 

 

3.1.2. In de nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt:  

 

“2.1. Betreffende het eerste middel  

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

- artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet;  

- de materiële motiveringsplicht.  

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat de motivering van de 

bestreden beslissing blijk zou geven van een ongeoorloofde uitbreiding van de voorwaarden van de 

gezinsherenigingsrichtlijn, in die zin dat haar verblijf als familielid van een Unieburger niet zou 

vergemakkelijkt worden.  

De kritiek van de verzoekende partij kan niet worden aangenomen.  

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 06.06.2019 een 

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een Unieburger heeft ingediend, in functie van 

haar meerderjarige zus van Duitse nationaliteit, dit in toepassing van artikel 47/1 e.v. van de 

Vreemdelingenwet.  

Artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

“(…)”  

Uit het inleidend verzoekschrift van de verzoekende partij blijkt dat zij uitdrukkelijk erkent dat zij ten laste 

moet zijn van de referentiepersoon. Evenwel zou de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid, Asiel en Migratie bij de beoordeling van de voorgelegde stavingstukken ten onrechte 

hebben geoordeeld dat de Marokkaanse attesten geen relevantie hebben. 

In antwoord op de verzoekende partij haar kritiek laat verweerder gelden dat uit de omstandige 

motivering van de bestreden beslissing afdoende blijkt dat door de gemachtigde van de Minister van 

Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie op gedegen wijze rekening werd gehouden met alle 

voorgelegde stavingstukken van de verzoekende partij, waarbij bovendien op bevattelijke wijze werd 

toegelicht om welke reden niet afdoende is aangetoond dat de verzoekende partij daadwerkelijk ten 

laste is van de Duitse referentiepersoon.  

In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van de volgende elementen:  

- attestation de non-imposition: dit attest werd opgemaakt op basis van een verklaring op eer van de 

verzoekende partij én heeft bovendien betrekking op de situatie na het vertrek van de verzoekende partij 

uit Marokko;  

- attestation de charge de famille : niet duidelijk op welke gegevens de Marokkaanse autoriteiten zich 

gesteund hebben én heeft bovendien betrekking op de situatie na het vertrek van de verzoekende partij 

uit Marokko;  

- bewijzen van geldstortingen: te beperkt én te onregelmatig, terwijl ook nergens aannemelijk wordt 

gemaakt dat de verzoekende partij op deze geldstortingen zou aangewezen geweest zijn om in het 

eigen levensonderhoud te voorzien  

- document BPOST: heeft betrekking op de situatie in België en is dus niet dienstig als bewijs dat de 

verzoekende partij in het land van herkomst ten laste was van de referentiepersoon;  

- arbeidsovereenkomst op naam van de referentiepersoon: vermeldt een adres in Duitsland  

- verklaring lidmaatschap De Voorzorg: een inschrijving “ten laste” bij de mutualiteit volstaat niet als 

bewijs van “ten laste zijn” in de zin van artikel 47/1 e.v. van de Vreemdelingenwet ;  

- …  

Verder wordt door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en 

Migratie vastgesteld dat de verzoekende partij voorafgaand aan haar komst naar België enige tijd 

woonachtig is geweest in Spanje. Terwijl met betrekking tot deze periode geen documenten zijn 

voorgelegd, op basis waarvan zou kunnen worden vastgesteld op welke wijze de verzoekende partij in 

het levensonderhoud heeft voorzien.  
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Geheel terecht wordt in dit kader door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid, Asiel en Migratie benadrukt dat verzoekende partij niet op afdoende wijze heeft 

aangetoond dat hij onvermogend was in het land van herkomst voor zijn komst naar België, er 

onvoldoende blijkt dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine 

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

laste vielen en/of vallen van de Belgische Staat.  

In het inleidend verzoekschrift beperkt de verzoekende partij zich tot kritiek met betrekking tot de 

motieven van de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie 

aangaande twee Marokkaanse attesten.  

Met betrekking tot deze attesten heeft de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid, Asiel en Migratie in de bestreden beslissing nochtans in duidelijke bewoordingen 

vastgesteld dat deze 1) op niet-objectieve of onduidelijke gegevens gebaseerd zijn en 2) ook en vooral 

betrekking hebben op de situatie nadat de verzoekende partij Marokko reeds verlaten had. 

De verweerder laat ter zake gelden dat de gemachtigde van de Minister bij de beoordeling van de vraag 

of voldaan is aan de in de voornoemde bepaling gestelde vereiste van het ten laste zijn, over een ruime 

appreciatiebevoegdheid beschikt. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent ter zake een 

marginale toetsingsbevoegdheid uit en is niet bevoegd zijn beoordeling van de feiten in de plaats te 

stellen van die van de administratieve overheid.  

Bij gebrek aan een wettelijke bewijsregeling, is het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden tot 

vestiging/verblijf van meer dan drie maanden vrij en rust de bewijslast daartoe op de aanvrager. Deze 

vrije feitenvinding en -appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair 

oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden tot vestiging levert.  

Aldus kan de bevoegde overheid, in het raam van de uitoefening van deze ruime 

appreciatiebevoegdheid en zonder dat de regelgeving dit uitdrukkelijk stelt of oplegt, rechtmatig het 

voldaan zijn aan de wettelijke voorwaarden tot vestiging afleiden uit de daartoe relevante stukken, 

verklaringen e.d.m. die het bestuur zelf bepaalt en waarvan het de overlegging vereist.  

Rechtstreekse bloedverwanten kunnen slechts een verblijfsrecht erkend zien indien ze materieel worden 

ondersteund door hun familielid dat in België verblijft, omdat ze niet in hun eigen basisbehoeften kunnen 

voorzien en die afhankelijkheid reeds bestaat in het land van oorsprong of herkomst.  

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

gesteld werd: 

“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).”  

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

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

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

Gelet op het feit dat de voorgelegde Marokkaanse attesten geen betrekking hebben op de periode dat 

de verzoekende partij nog in Marokko verbleef, zijn deze uiteraard niet pertinent bij de beoordeling van 

de vraag of de verzoekende partij in het land van herkomst reeds ten laste was van de Duitse 

referentiepersoon. 

Bovendien werd door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en 

Migratie nog vastgesteld dat de verzoekende partij volstrekt geen stukken heeft voorgelegd, waaruit zou 

kunnen blijken op welke wijze zij in haar levensonderhoud heeft voorzien gedurende haar (al dan niet 

legaal) verblijf in Spanje.  

De verzoekende partij gaat hieraan volkomen voorbij in haar inleidend verzoekschrift.  

Verweerder benadrukt in dit kader dat door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid, Asiel en Migratie op basis van de voorliggende stukken allerminst kennelijk onredelijk 

werd overwogen dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat de verzoekende partij voorafgaand aan de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

aanvraag tot gezinshereniging en aldus kortelings voor het vertrek uit Marokko deel uitmaakte van het 

gezin van de referentiepersoon.  

De gemachtigde van de Minister heeft dan ook geheel terecht, gelet op de omstandigheden die het 

dossier van verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, een beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten heeft genomen.  

Zie ook: 

“Bij gebreke aan een wettelijke bewijsregeling inzake het bewijs van “ten laste “ zijn, is het bewijs van 

het vervuld zijn van de voorwaarden tot vestiging vrij en rust de bewijslast daartoe op de aanvrager. 

Deze vrije feitenvinding en appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair 

oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden tot vestiging levert. Aldus kan de 

bevoegde overheid, in het raam van de uitoefening van deze ruime appreciatiebevoegdheid en zonder 

dat de regelgeving dit uitdrukkelijk stelt of oplegt, rechtmatig het voldaan zijn aan de wettelijke 

voorwaarden tot vestiging afleiden uit de daartoe relevante stukken, verklaringen e.d.m. die het bestuur 

zelf bepaalt en waarvan het de overlegging vereist. Op de uitoefening van deze discretionaire 

bevoegdheid houdt de Raad het hiervoor omschreven wettigheidstoezicht” (R.v.V. nr. 20.907 van 19 

december 2008)  

“Het loutere feit dat haar Belgische moeder afdoende bestaansmiddelen zou hebben, maakt niet dat aan 

de voorwaarde van het “ten laste” zijn is voldaan. Immers moet de verzoekende partij ook aantonen dat 

zij ten laste is van haar Belgische moeder, hetgeen zij in casu niet heeft gedaan.” (R.v.V. nr. 125.589 

dd. 13.06.2014)  

Verweerder verwijst nog naar volgende recente rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, waarin het standpunt van de gemachtigde van de Minister van Sociale 

Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie bevestigd wordt: 

“In deze kan verwezen worden naar expliciete rechtspraak van de Raad van State aangaande het 

begrip “ten laste” (RvS 1 maart 2006, nr. 155.649) en anderzijds naar analogie naar de interpretatie van 

het begrip door de Grote Kamer van het Hof van Justitie in het arrest Jia (HvJ C-1/05, Yunying Jia t. 

Migrationsverket, 9 januari 2007, 43) alwaar uitdrukkelijk werd gesteld dat onder “te hunnen laste 

komen” moet worden verstaan dat het familielid van een gemeenschapsonderdaan die in een andere 

lidstaat is gevestigd de materiële ondersteuning nodig heeft van deze onderdaan of zijn echtgenoot 

teneinde in zijn basisbehoeften te voorzien in de lidstaat van oorsprong of van herkomst van dit 

familielid op het moment dat hij verzoekt om hereniging met die onderdaan. De noodzaak van financiële 

ondersteuning kan worden aangetoond met ieder passend middel. Het is mogelijk dat het enkele feit dat 

de gemeenschapsonderdaan of zijn echtgenoot zich ertoe verbindt de zorg voor het familielid op zich te 

nemen, niet wordt aanvaard als bewijs van het bestaan van een situatie van reële afhankelijkheid van dit 

familielid. Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de hoedanigheid van “ten laste” komend familielid 

voortvloeit uit een feitelijke situatie. In dit arrest stelde het Hof dat om vast te stellen of de familieleden in 

opgaande lijn van de echtgenoot van een gemeenschapsonderdaan te zijnen laste komen, de lidstaat 

van ontvangst moet beoordelen of zij gezien hun economische en sociale toestand niet in staat zijn om 

in hun basisbehoeften te voorzien, waarbij de noodzaak van materiële steun in de lidstaat van 

oorsprong of van herkomst moet bestaan op het moment dat zij verzoeken om hereniging met die 

gemeenschapsonderdaan.  

De voorwaarde opgenomen in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet moet bijgevolg 

begrepen worden in het licht van deze rechtspraak, zodat dit meebrengt dat het “ten laste zijn” inhoudt 

dat de aanvrager ten laste was van de referentiepersoon in het land van herkomst vooraleer hij naar 

België kwam.” (R.v.V. nr. 146 575 van 27.05.2015, www.rvv-cce.be)  

Zie ook: 

“De Raad verwijst naar de (ruimere) interpretatie van het begrip “ten laste” door de Grote Kamer van het 

Hof van Justitie in het arrest Jia (HvJ C-1/05, Yunying Jia t. Migrationsverket, 9 januari 2007, par. 35 en 

37) voor gezinshereniging met niet Belgen. Uit de rechtspraak van het Hof 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 gemeenschapsonderdaan die gebruik 

heeft gemaakt van zijn verkeersvrijheid of diens echtgenoot. In dit arrest stelde het Hof dat om vast te 

stellen of de familieleden van een gemeenschapsonderdaan te zijnen laste komen, de lidstaat van 

ontvangst moet beoordelen of zij gezien hun economische en sociale toestand niet in staat zijn om in 

hun basisbehoeften te voorzien, waarbij de noodzaak van materiële steun in de lidstaat van oorsprong 

of van herkomst moet bestaan op het moment dat zij verzoeken om hereniging met die 

gemeenschapsonderdaan.  

De Raad acht het derhalve niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris, de 

voorwaarde bepaald in artikel 40bis, § 2, 3° van de vreemdelingenwet dat men ten laste moet zijn van 

de burger van Unie die men begeleidt of vervoegt, invult door in casu het bewijs te vragen van de 

descendent dat hij zowel in het verleden, dus voor zijn aankomst in het Rijk, als op heden ten laste is 
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van deze burger van de Unie c.q. Belgische onderdaan. .” (R.v.V. nr. 145 490 van 18.05.2015, www.rvv-

cce.be)  

En ook:  

“Uit de rechtspraak blijkt nochtans dat het begrip ‘ten laste’ eerder een financiële betekenis heeft (RvS 1 

maart 2006, nr. 155.694) en dat het bestaan van een situatie van reële afhankelijkheid moet worden 

aangetoond (HvJ 9 januari 2007, nr. C-1/05, Yunying Jia. T. Migrationsverket, §42) die wordt 

gekenmerkt door de omstandigheid dat het familielid materieel wordt gesteund door de 

referentiepersoon. (…) Het bestuur gaf achter geen kennelijk onredelijke invulling aan het begrip ‘ten 

laste’ uit de wet door te suggereren dat dit dient te worden aangetoond middels een ‘bewijs ten laste in 

het verleden’ en een ‘attest onvermogen uit het land van herkomst’. De bewijslast rust op dit punt in de 

eerste plaats op verzoeker, die met concrete elementen de noodzaak aan materiële steun en de reële 

afhankelijkheid aannemelijk moet maken.” (R.v.V. 134.915 dd. 11.12.2014) 

Het loutere gegeven dat verzoekende partij een andere mening is toegedaan kan uiteraard niet leiden 

tot de nietigheid van de bestreden beslissing, die pas uitgesproken kan worden wanneer er sprake is 

van een schending van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, hetzij 

een overschrijding of afwending van de macht.  

De gemachtigde van de Minister besloot terecht dat niet afdoende werd aangetoond dat de 

verzoekende partij effectief onvermogend is alsook dat er onvoldoende werd aangetoond dat zij 

voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine tot op het moment van 

de aanvraag ten laste was van de referentiepersoon, zodat niet kan worden aangenomen dat er reeds 

van in het land van herkomst of origine een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen de verzoekende partij 

en de referentiepersoon.  

Tot slot laat verweerder nog gelden dat de gemachtigde van de Minister tevens heeft opgemerkt dat de 

namens de referentiepersoon voorgelegde arbeidsovereenkomst nog een Duits adres vermeldt, zodat 

hoe dan ook onduidelijk is of de verzoekende partij de referentiepersoon überhaupt komt vervoegen in 

België.  

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat het verblijf van meer dan drie maanden aan 

verzoekende partij diende te worden geweigerd met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

De uiteenzetting van verzoekende partij kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden 

beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij 

een overschrijding of afwending van de macht inhouden.  

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

 

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

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

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

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

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

gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van artikel 

47/1, 2° van de Vreemdelingenwet.  

 

Deze bepaling luidt als volgt:  

 

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

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

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

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

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie;  

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

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

 

Verzoeker citeert in zijn uiteenzetting ook artikel 47/3, § 2 van de Vreemdelingenwet, deze bepaling luidt 

als volgt:  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

3.1.3.2. Verzoeker leest in de bestreden beslissing dat de gemachtigde vaststelt dat het onduidelijk is 

wanneer hij het Rijk is ingereisd zodat de relevantie van de documenten uit Marokko (‘attestation de non 

imposition’ en ‘attestation de charge de famille’) onduidelijk is. Verzoeker benadrukt dat deze stukken 

aantonen dat hij onvermogend was in zijn land van herkomst en hij voor zijn aankomst in het Rijk ten 

laste van zijn zus was.  

 

Verzoeker betwist evenwel niet dat hij al in België verbleef op het ogenblik dat het ‘attestation de non-

imposition a la TH-TSC’ n°xxx/19 dd. 14.05.2019’ en het ‘attestation de charge de famille’ n°xxx/2019 

dd. 13.05.2019’ werden opgesteld. Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat de gemachtigde over 

het ‘attestation de non-imposition a la TH-TSC’ n°xxx/19 dd. 14.05.2019’ op grond van onjuiste feitelijke 

gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft uiteengezet dat “de lokale Marokkaanse overheden 

verklaren dat betrokkene op datum van het attest niet onderworpen was aan de woon- en 

gemeentebelasting in Guercif: echter, niet alleen werd dit attest opgesteld op basis van een verklaring 

op eer van betrokkene, ook blijkt uit het geheel van de beschikbare gegevens dat deze gegevens 

betrekking hebben op de situatie ná het vertrek van betrokkene uit Marokko; deze gegevens zijn dan 

ook niet relevant in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging.” Uit het gegeven dat verzoeker 

nadat hij uit Marokko is vertrokken, niet (meer) onderworpen is aan de woon- en gemeentebelasting in 

Marokko blijkt nog niet aan dat hij ten laste is van de referentiepersoon.  

 

In de bestreden beslissing wordt over het “attestation de charge de famille n°xxx/2019” van 13 mei 2019 

als volgt gemotiveerd:  

“- ‘attestation de charge de famille’ n°xxx/2019 dd. 13.05.2019 waarin de lokale Marokkaanse 

overheden stellen dat de referentiepersoon betrokkene ten laste neemt: echter, niet alleen blijkt uit dit 

attest niet afdoende op basis van welke concrete gegevens de Marokkaanse authoriteiten hebben 

vastgesteld dat betrokkene ten laste zou worden genomen door zijn zus, ook blijkt uit het geheel van de 

beschikbare gegevens dat deze gegevens betrekking hebben op de situatie ná het vertrek van 

betrokkene uit Marokko; deze zijn dan ook niet relevant in het kader van de huidige aanvraag 

gezinshereniging.” 

 

In casu vermocht de verwerende partij de bewijswaarde van het voorgelegde “attestation de charge de 

famille n°xxx/2019” van 13 mei 2019 te beoordelen. Het komt de Raad niet kennelijk onredelijk voor dat 

werd geoordeeld dat een stuk afkomstig van de lokale Marokkaanse autoriteiten dat vermeldt dat  

verzoeker in België ten laste is van zijn zus met de Duitse nationaliteit, op zich genomen niet voldoende 

bewijskrachtig is omdat het niet duidelijk is op basis van welke concrete gegevens deze autoriteiten zijn 

gekomen tot de daarin gedane vaststelling. Dit laat niet toe kennis te nemen van de concrete gegevens 

die hebben geleid tot de vaststelling dat verzoeker ten laste zou zijn van de referentiepersoon. Dit geldt 

des te meer omdat dit stuk is opgesteld op een ogenblik dat lijkt te moeten worden aangenomen dat 

verzoeker, net als de referentiepersoon, reeds enige tijd in Europa verbleef. Zoals wordt geduid in de 

bestreden weigeringsbeslissing is de referentiepersoon sedert 19 juni 2018 in België ingeschreven. 

 

Verder leren de stukken van het administratief dossier dat verzoeker zich op 6 juni 2019 een eerste 

maal aanmeldde bij de Belgische gemeentelijke autoriteiten, waarbij hij aangaf op 1 mei 2018 reeds het 

Schengengrondgebied te hebben betreden. Dit versterkt het belang om een concreet zicht te hebben op 

de feitelijke gegevens die hebben geleid tot de vaststelling door de lokale Marokkaanse autoriteiten op 

13 mei 2019 dat verzoeker ten laste is van de referentiepersoon. De Raad benadrukt in dit verband ook 

dat de beoordeling van het ten laste zijn een heel concrete en feitelijke beoordeling betreft waarin het 

cruciaal is dat er voldoende duidelijkheid bestaat omtrent de feitelijkheden die de concrete zaak 

kenmerken. Het begrip “ten laste” heeft ook een heel specifieke betekenis in de Europeesrechtelijke 

context, waarvan niet blijkt dat deze op dezelfde wijze wordt begrepen door de Marokkaanse 

autoriteiten. De vaststelling blijft dan ook overeind dat het niet kennelijk onredelijk is om op basis van de 

vaststelling dat het niet duidelijk is op basis van welke gegevens de Marokkaanse autoriteiten een 
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dergelijke conclusie hebben getrokken te oordelen dat dit attest geen afdoende bewijs vormt voor het 

ten laste zijn in het land van herkomst. Verzoeker kan dan ook niet worden gevolgd waar hij meent dat 

het louter voorleggen van het “attestation de charge de famille n°xxx/2019” van 13 mei 2019 volstaat om 

aan te tonen dat hij ten laste is van zijn zus en waarbij bijkomende stuken inzake zijn onvermogen dan 

wel het verzenden van geld overbodig zijn.  

 

Bovendien betwist verzoeker niet dat “uit het geheel van beschikbare gegevens blijkt dat betrokkene 

voor zijn huidige verblijf in België (al dan niet legaal) minstens enige tijd woonachtig was in Spanje” en 

er “betreffende deze periode geen documenten (qua onvermogen, …) (werden) voorgelegd.” Het ‘land 

van herkomst’ moet niet noodzakelijk gelijkgesteld worden met het ‘land van nationaliteit’ zodat 

verzoeker ook wat deze periode betreft de nodige bewijsstukken dient voor te leggen.  

 

3.1.3.3. Verzoeker benadrukt dat niet lang voor zijn binnenkomst geld aan hem werd overgemaakt wat 

door de verwerende partij niet wordt betwist. Verzoeker voert aan dat de beoordeling dat hij enkel en 

alleen aangewezen moet zijn op deze geldsommen incorrect is. Verzoeker werpt op dat het perfect kan 

dat men een inkomen heeft, maar dat dit inkomen nog niet volstaat om op zelfstandige wijze te kunnen 

overleven. Men hangt dan af van bijkomende sommen geld die worden overgemaakt. Verzoeker voert 

aan dat hij zich in deze situatie bevindt.  

 

In de bestreden beslissing wordt in dit verband als volgt gemotiveerd:  

 

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

volgende documenten voorgelegd: 

(…) 

- bewijzen geldstortingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd. 14.03.2016, 08.02.2017, 

20.02.2017, 20.04.2017, 31.05.2017, 26.04.2018, 15.05.2018, 15.10.2018 en 03.12.2018 (één datum 

onleesbaar): echter, deze geldstortingen - verzonden naar Spanje en België - zijn te beperkt en te 

onregelmatig om aanvaard te worden als afdoende bewijs in het kader van de huidige aanvraag 

gezinshereniging. Bovendien blijkt uit het geheel van de beschikbare gegevens niet dat betrokkene op 

deze sommen aangewezen was om te voorzien in zijn levensonderhoud, dan wel dat ze verzonden / 

aangewend werden voor overige doeleinden.” 

 

Verzoeker gaat in zijn betoog uit van een verkeerde lezing van de bestreden beslissing. In de bestreden 

beslissing kan niet worden gelezen dat verzoeker niet heeft aangetoond dat hij ten laste is van zijn zus 

omdat hijzelf ook nog een beperkte som inkomsten genereert. Er wordt enkel gesteld dat de 

geldstortingen te beperkt en onregelmatig zijn om aanvaard te worden als bewijs dat verzoeker ten laste 

is van zijn zus en dat niet blijkt dat verzoeker op deze sommen was aangewezen om te voorzien in zijn 

levensonderhoud of dat deze sommen verstuurd of gebruikt werden voor andere doeleinden. 

 

Verzoeker betwist niet dat “uit het geheel van de beschikbare gegevens niet (blijkt) dat betrokkene op 

deze sommen aangewezen was om te voorzien in zijn levensonderhoud, dan wel dat ze verzonden / 

aangewend werden voor overige doeleinden.” Verzoeker heeft niet aangetoond dat hij van de inkomsten 

die hijzelf genereerde niet kon leven, in tegenstelling tot wat hij voorhoudt, nu hij “niet heeft aangetoond 

dat hij onvermogend was in zijn land van herkomst of origine voor zijn komst naar België”.  

 

3.1.3.4. De loutere overtuiging van verzoeker dat hij bewijst deel uit te maken van het gezin van zijn zus 

volstaat niet om aan te tonen dat de gemachtigde op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op 

kennelijk onredelijke wijze tot de vaststelling komt dat: 

 

“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 hieromtrent geen documenten werden 

voorgelegd. Het gegeven dat betrokkene op 06.06.2019 officieel gedomicilieerd werd op het adres van 

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

 

3.1.3.5. Verzoeker benadrukt nog dat de artikelen 47/1 en 47/3 een omzetting vormen 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, 

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van 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 (hierna: Burgerschapsrichtlijn). Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing getuigt van 
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een ongeoorloofde uitbreiding van de voorwaarden van deze richtlijn, met name het vergemakkelijken 

van het verblijf van familieleden van Unieburgers in de ruime zin van het woord.  

 

Artikel 3, lid 2 van de Burgerschapsrichtlijn 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; 

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

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

toegang of verblijf.” 

 

Verzoeker toont niet aan dat de artikelen 47/1 en 47/3 van de Vreemdelingenwet een niet correcte of 

niet volledige omzetting van artikel 3, lid 2 van de Burgerschapsrichtlijn vormen, zodat hij niet 

rechtstreeks de schending van deze richtlijn kan opwerpen (Cf. RvS 28 maart 2017, nr. 237.805). 

 

Gelet op bovenstaande bespreking toont verzoeker ook niet aan dat de gemachtigde op grond van 

onjuiste feitelijke gegevens heeft uiteengezet dat “(u)it het geheel van de voorgelegde stukken (…) niet 

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

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

voorafgaand aan de huidige aanvraag gezinshereniging.” 

 

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

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

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

artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.3.7. Het enig middel gericht tegen de beslissing van de gemachtigde van 2 december 2019 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden is ongegrond.  

 

3.2.1. Verzoeker voert tegen de beslissing van de gemachtigde van 2 december 2019 tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Wat betreft de beslissing bevel 

ENIG MIDDEL: Schending van de materiële motiveringsplicht. 

Dat de bestreden beslissing (het bevel, dat nooit uitgevaardigd had mogen worden) gezien bovenstaand 

middel. Dat immers de nietigverklaring van het de beslissing verblijf de nietigverklaring van het bevel 

met zich meebrengt. Ondergeschikt mocht de beslissing verblijf niet worden vernietigd (quod certe non), 

dan wenst verzoeker volgende argumenten aan te brengen ter staving van het verzoek tot 

nietigverklaring: 

Dat de beslissing als volgt wordt gemotiveerd: 

“legaal verblijf in België verstreken” 

Dat in casu toepassing wordt gemaakt van art. 7 1 2° van de Vreemdelingenwet. 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd 

Dat art. 6 van de Vreemdelingenwet als volgt luidt: 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in de wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

mag de vreemdeling die legaal het Rijk is binnengekomen, niet langer dan negentig dagen in het Rijk 

verblijven, tenzij het visum of de visumverklaring dat of die in zijn paspoort of in een daarmee 

gelijkgestelde reistitel werd aangebracht, een andere duur bepaalt. 

Wordt beschouwd als een persoon die meer dan negentig dagen in het Rijk verblijft, de vreemdeling die 

meer dan negentig dagen binnen een periode van honderdtachtig dagen op het grondgebied van de 

Staten die partij zijn bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de 

buitengrenzen die België bindt, verblijft, waarbij voor iedere dag van het verblijf de honderdtachtig 

voorafgaande dagen in aanmerking worden genomen. 

Voor de toepassing van het tweede lid geldt de inreisdatum als de eerste dag van verblijf op het 

grondgebied van de overeenkomstsluitende Staten en de uitreisdatum als de laatste dag van verblijf op 

het grondgebied van de overeenkomstsluitende Staten. Perioden van verblijf die zijn toegestaan op 
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grond van een verblijfsvergunning of een visum voor lang verblijf worden bij de berekening van de 

verblijfsduur op het grondgebied van de overeenkomstsluitende Staten niet in aanmerking genomen 

Dat in casu door gedaagde dient te worden gemotiveerd waarom zij van mening is dat de termijn in art. 

6 overschreden werd. Het komt dan ook voor dat gedaagde minstens dient aan te tonen hoe zij deze 

berekening heeft gemaakt. 

Dat in casu de motivering louter luidt: legaal verblijf verstreken 

De motivering is dan ook stereotiep en onduidelijk .De materiële motiveringsplicht is geschonden.” 

 

3.2.2. In de nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt:  

 

“2.2. Betreffende het tweede middel – met betrekking tot een bevel om het grondgebied te verlaten  

In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van de materiële 

motiveringsplicht, dit met betrekking tot het bevel om het grondgebied te verlaten. De verzoekende partij 

is van oordeel dat de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en 

Migratie niet louter kon verwijzen naar het feit dat het legaal verblijf verstreken is.  

De kritiek van de verzoekende partij mist grondslag.  

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de verzoekende partij als dusdanig nergens betwist dat zij 

ingevolge de bestreden beslissing niet over enigerlei verblijfsrecht in het Rijk beschikt, zodat niet 

dienstig kan worden ingezien welke reëel belang de verzoekende partij bij haar kritiek kan laten gelden.  

Gelet op het feit dat de verzoekende partij niet betwist dat zij op heden illegaal in het Rijk verblijft, kan 

niet anders dan worden vastgesteld dat zij geen nuttig voordeel kan halen uit de kritiek met betrekking 

tot het bevel om het grondgebied te verlaten, nu de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid, Asiel en Migratie bij een eventuele vernietiging van de bevelscomponent van de 

bestreden beslissing enkel opnieuw zal kunnen vaststellen dat een bevel om het grondgebied te 

verlaten aan de verzoekende partij dient te worden afgegeven. 

Eén en ander klemt a fortiori vermits de verzoekende partij er ook niet in slaagt aan te tonen dat door de 

gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie ten onrechte zou 

zijn vastgesteld dat het legaal verblijf in het Rijk zou verstreken zijn.  

Ondergeschikt benadrukt verweerder dat de verzoekende partij inmiddels (minstens) sedert 06.06.2019 

onafgebroken in het Rijk verblijft, zodat niet dienstig anders kan worden vastgesteld dat -na de 

intrekking van het attest van immatriculatie- de maximale duur van 90 dagen op een periode van 180 

dagen, zoals voorzien in artikel 21, §1 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, overschreden is.  

Door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie werd 

geheel terecht in toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet besloten tot een bevel 

om het grondgebied te verlaten.  

De kritiek van de verzoekende partij mist grondslag, waar zij voorhoudt dat de bestreden beslissing op 

dit punt niet-afdoende zou gemotiveerd zijn.  

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat het verblijf van meer dan drie maanden aan 

verzoekende partij diende te worden geweigerd met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

De uiteenzetting van verzoekende partij kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden 

beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij 

een overschrijding of afwending van de macht inhouden.  

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.2.3.1. In de mate dat verzoeker betoogt dat een nietigverklaring van de beslissing tot weigering van 

verblijf eveneens een vernietiging van het bevel om het grondgebied te verlaten tot gevolg dient te 

hebben, kan worden volstaan met de vaststelling dat uit de bovenstaande bespreking onder de punten 

3.1.3.1. tot en met 3.1.3.7. niet blijkt dat verzoeker een gegrond middel heeft aangevoerd gericht tegen 

de beslissing tot weigering van verblijf. 

 

3.2.3.2. Verzoeker stelt vast dat in de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat zijn “legaal verblijf in 

België (is) verstreken” en toepassing wordt gemaakt van artikel 7, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet. Deze bepaling verwijst naar artikel 6 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker voert 

aan dat de motivering op dit punt stereotiep en onduidelijk is. Hij meent dat de gemachtigde diende te 

motiveren waarom hij van mening is dat de termijn in artikel 6 overschreden werd. Verzoeker werpt op 

dat de gemachtigde hoe dan ook dient aan te tonen dat hij deze berekening heeft gemaakt.  

 

In de motieven van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, 
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met name dat het “legaal verblijf in België is verstreken”. Tevens wordt rekening gehouden met het 

bepaalde in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet.  

 

Verzoeker betwist niet dat hij op 6 juni 2019 een aanvraag indiende voor een verblijfskaart van een 

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

uitmakend van het gezin van J.Y. Deze aanvraag wordt geweigerd door de huidige bestreden 

beslissing. Zo wordt in de bestreden beslissing ook uiteengezet: “De aanvraag tot gezinshereniging 

wordt geweigerd. Het AI van betrokkene dient te worden ingetrokken.” Verzoeker toont niet aan en het 

blijkt ook nergens uit dat hij, nu zijn aanvraag gezinshereniging wordt geweigerd, nog over een 

verblijfsrecht in België zou beschikken. Zodoende toont verzoeker niet aan dat op grond van onjuiste 

feitelijke gegevens in de bestreden beslissing wordt uiteengezet dat zijn “legaal verblijf in België is 

verstreken”. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de administratieve overheid de motieven 

van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te motiveren, 

zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor elke 

overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. Bovendien, indien een 

beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een 

stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, betekent dit louter feit op zich alleen nog niet dat 

de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en RvS 

27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

3.2.3.3. Het enig middel is ongegrond.  

 

4. Kosten 

 

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 verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien augustus tweeduizend twintig 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET  

 

 

 

 

 

  

 


