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 nr. 240 285 van 31 augustus 2020 

in de zaak RvV X VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. DENYS 

Adolphe Lacomblélaan 59-61/b5 

1030 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

gezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Senegalese nationaliteit te zijn, op 20 april 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 13 maart 2020 tot weigering van 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 28 april 2020 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 juli 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 augustus 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. PONSAERTS, die loco advocaat L. DENYS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Senegalese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 17 

december 1980. 

 

Op 21 februari 2014 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
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toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet).  

 

Op 31 maart 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij de 

aanvraag van 21 februari 2014 onontvankelijk wordt verklaard, alsook de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Op 21 oktober 2017 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in functie van haar vader, die de Belgische nationaliteit bezit 

(bijlage 19ter).  

 

Op 19 maart 2018 neemt de gemachtigde van de burgemeester van Antwerpen voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten genomen (bijlage 20). 

 

Op 29 juni 2018 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in functie van haar vader, die de Belgische nationaliteit bezit 

(bijlage 19ter). 

 

Op 18 oktober 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris bevoegd voor asiel en migratie de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten genomen (bijlage 20). 

 

Op 14 februari 2019 dient de verzoekende partij een derde aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in functie van haar vader, die de Belgische nationaliteit bezit 

(bijlage 19ter). 

 

Op 13 augustus 2019 neemt de gemachtigde van de minister bevoegd voor asiel en migratie (hierna: de 

gemachtigde van de minister) de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten genomen (bijlage 20). 

 

Op 18 september 2019 dient de verzoekende partij een vierde aanvraag in voor een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie, in functie van haar vader, die de Belgische nationaliteit bezit 

(bijlage 19ter). 

 

Op 13 maart 2020 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing tot weigering van verblijf van 

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

bestreden beslissing die op 20 maart 2020 ter kennis wordt gebracht aan de verzoekende partij en 

waarvan de motieven als volgt luiden: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN ZONDER BEVEL 

OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5ae lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 18/09/2019 werd 

ingediend door: 

Naam: [D.] 

Voornaam: [Y.] 

Nationaliteit: Senegal 

Geboortedatum: 17.12.1980 

Geboorteplaats: Pikine 

Identificatienummer in het Rijksregister: […] 

Verblijvende 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 

Betrokkene vroeg al verschillende keren een aanvraag gezinshereniging aan nl op: 21/10/2017, 

29/06/2018, 14/02/2019 deze werden allen geweigerd omwille van onvoldoende bewijzen ten laste. 
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Betrokkene vraagt opnieuw gezinshereniging aan als descendent ten laste in functie van zijn Belgische 

vader, de genaamde [D.,A.] (RR […]) in toepassing van artikel 40 ter, §2, eerste lid, 1° van de wet van 

15/12/80. 

 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt: ‘de bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de 

familieleden van een Belg voor zover het betreft: 1 ° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste 

lid, 1 ° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem 

voegen. ’ 

Artikel 40bis §2, 3° van de wet van 15.12.1980 stelt het volgende: ‘Als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: 3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of 

partner als bedoeld onder 1 ° of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, 

die hen begeleiden of zich bij hen voegen. ’ 

 

Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen ten laste te zijn van de Belgische 

referentiepersoon. Om als ‘ten laste’ te kunnen worden beschouwd dient er reeds een 

afhankelijkheidsrelatie te bestaan tussen betrokkene en de referentiepersoon van in het land van 

herkomst of origine. 

 

Ter staving van het ‘ten laste’ zijn van in het land van herkomst werden volgende documenten 

voorgelegd: 

 

• Ziekenkostenverzekering op naam van [D.A.] (RR […]), [D.Y.](RR […]) 

• Attest werkloosheidsuitkering ACV Antwerpen(van 9/2019 - 11/2019) 

• Overmaken van geld bij Moneygram van 2010 - 2013 

• OCMW attest dd 15/10/2019 dat betrokkenen geen financiële steun heeft ontvangen. 

• Attest van onvermogen: Certificat De Non-lmposition te Dakar (Sénégal) au titre de l’année 2010 

30/08/2019, waarin is opgenomen dat betrokkene geen aangifte heeft gedaan van inkomen in 2010 + au 

titre de l’année 2017 (idem inhoud) 

• Bewijzen ten laste in het verleden: overmaken van geld via Moneytrans over een periode van 

2/03/2010 tot 6/05/2013 variërend tussen 50 tot 700€ 

• PP, geboorteakte, betaling, Sociale huurovereenkomst (Basishuurprijs: 797€ na berekening 272,95€) 

 

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat nergens uit het dossier blijkt wanneer betrokkene Schengen, 

en meer specifiek België, is binnengereisd. Betrokkene dient aan te tonen reeds financieel/materieel ten 

laste te zijn van in het land van herkomst of origine. Wanneer echter niet kan vastgesteld worden sinds 

wanneer betrokkene zijn land van origine heeft verlaten, noch of hij intussentijd in een derde land of 

andere lidstaat heeft verbleven, kan dat niet worden vastgesteld. In hoeverre de voorgelegde stukken 

relevant zijn, kan eigenlijk niet worden ingeschat. Vandaar dat eigenlijk niet kan vastgesteld worden of 

betrokkene aan de voorwaarden voldoet. Het is niet omdat er geld werd overgemaakt aan betrokkene 

van 2010 tot 2013 dat deze periode direct voorafgaat aan het verblijf in België en dat betrokkene 

daadwerkelijk onvermogend was in het land van herkomst of origine in de periode voorafgaandelijk aan 

zijn komst naar België. De attesten van 2010 en 2017 bieden betreffende dat onvermogen onvoldoende 

uitsluitsel. Vooreerst omdat we niet kunnen vaststellen sinds wanneer betrokkene in België verblijft, 

maar ook wel omdat er expliciet in de attesten staat dat betrokkene geen inkomen heeft aangegeven en 

daardoor niet onderworpen was aan belastingen. Niets sluit dus uit dat hij daadwerkelijk een inkomen 

had, maar het niet heeft aangegeven of het niet moest aangeven. Niets sluit uit dat betrokkene eigenaar 

is van onroerende goederen waaruit hij een inkomen kan verwerven. 

 

Het louter gegeven dat betrokkene op hetzelfde adres (21/10/2017) als 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 is tevens vastgesteld dat betrokkene ook niet ten laste is in België van de referentiepersoon. 

Uit het administratief dossier blijkt immers dat betrokkene heden zelf is tewerkgesteld. Gezien 

betrokkene zelf over een inkomen kan beschikken, kan niet gesteld worden dat hij financieel ten laste is 

van de referentiepersoon. 

 

Alle andere voorgelegde documenten doen geen afbreuk aan deze vaststelling. 
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Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter en 40bis, §2, tweede lid, 

3° van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging. 

 

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

ingetrokken. 

 

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

ingetrokken.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Eerste en tweede middel 

 

In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 42, §1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, van artikel 52, §4, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit) en van artikel 288, derde lid van het verdrag van de 

werking van de Europese Unie (hierna: het VWEU).  

 

In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 42, §1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Gelet op de nauwe samenhang worden beide middelen samen behandeld.  

 

2.1.1. De verzoekende partij citeert eerst artikel 42, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet en artikel 

52, §4, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit. Zij adstrueert haar eerste middel verder als volgt:  

 

“Eerste onderdeel, 

Verzoeker is het kind van een statische Belg in de zin van artikel 40ter, § 2 van de Vreemdelingenwet. 

Het Europees recht is op hem bijgevolg niet van toepassing. 

Volgens de huidige rechtspraak van de Raad dient binnen een termijn van 6 maanden de beslissing niet 

alleen genomen te worden, maar ook daarvan aan de vreemdeling kennis te worden gegeven. Dit is een 

gevolg van het arrest van het Hof van Justitie van 27 juni 2018, C- 246/17, Diallo. 

Dat verzoeker verwijst naar een interpretatie van een norm van Belgisch recht zoals die moet worden 

uitgelegd volgens Europees recht, en tegelijkertijd stelt dat het Europees recht niet van toepassing is, is 

niet tegenstrijdig. Immers, een bepaling van intern recht dient "op uniforme wijze te worden uitgelegd. 

Eenzelfde bepaling die zonder meer van toepassing verklaard wordt op familieleden van zogenaamde 

statische Belgen en op hun familieleden van Unieburgers, kan niet op verschillende wijzen worden 

uitgelegd al naargelang zij betrekking heeft op een familielid van een statische Belg of een familielid van 

een Unieburger" (RvV 20 januari 2017, nr. 121.012). 

De termijn van 6 maanden is van toepassing zowel op familieleden van statische Belgen als op 

Unieburgers en op familieleden van Unieburgers. 

In voornoemd arrest Diallo heeft het Hof van Justitie beslist dat de toepassing van de automatische 

sanctie van artikel 52, § 4, tweede lid bij niet-naleving van de termijn van 6 maanden, strijdig is met het 

Europees recht, tenzij tegelijkertijd vastgesteld wordt dat de vreemdeling aan de voorwaarden van het 

verblijf voldoet. Daar het Europees recht evenwel niet van toepassing is op verzoeker, kan hij zich wel 

op deze bepaling beroepen (dat verzoeker zich op een interpretatie van artikel 42, § 1, eerste lid beroept 

dat een gevolg is van het arrest Diallo, en tegelijkertijd de leer van het arrest inzake artikel 52, § 4, 

tweede lid verwerpt, is evenmin een tegenstrijdigheid: het gaat immers, anders dan voor artikel 42, § 1, 

eerste lid niet over de interpretatie van artikel 52, § 4, tweede lid, maar wel over de mogelijkheid om het 

überhaupt toe te passen). 

Artikel 52, § 4, tweede lid moet dan wel geïnterpreteerd worden in overeenstemming met artikel 42, § 1, 

eerste lid Vw., vermits krachtens artikel 159 van de Grondwet de rechter een besluit dat strijdig is met 

de wet, niet kan toepassen. Bijgevolg dient, om in overeenstemming te zijn met de wet, artikel 52, § 4, 

tweede lid zo geïnterpreteerd en toegepast te worden dat het verblijf is toegekend wanneer binnen de 6 

maanden van geen beslissing is kennisgegeven aan de vreemdeling. 

De aanvraag om toelating tot verblijf werd ingediend op 18 september 2019. De beslissing werd 

genomen op 13 maart 2020, hetzij binnen de termijn van 6 maanden, maar daarvan werd slechts 

kennisgegeven op 20 maart 2020, hetzij buiten de termijn van 6 maanden. 
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Bijgevolg dient overeenkomstig artikel 42, § 1, eerste lid, en artikel 52, § 4, tweede lid, zoals te 

interpreteren in overeenstemming met artikel 42, § 1, eerste lid, het verblijf geacht toegekend te zijn en 

is de weigering van verblijf onwettig. 

Tweede onderdeel 

Dit onderdeel wordt in ondergeschikte orde ingeroepen, voor zover de Raad zou menen dat de leer van 

het arrest Diallo a priori wel tegen verzoeker kan ingeroepen worden. 

Artikel 288, lid 3 VWEU luidt als volgt: 

"Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij 

bestemd is, doch aan de iiationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te 

kiezen". 

Een richtlijn kan uit zichzelf geen verplichtingen aan particulieren opleggen en een bepaling van een 

richtlijn kan als zodanig niet tegenover een particulier worden ingeroepen (HvJ 26 februari 1986, 152/84, 

Marshall, punten 47 en 48; 5 oktober 2004, C-397/01 tot 403/01, Pfeiffer e.a., punt 108; 24 januari 2012, 

C-282/10, Dominguez, punt 37; 10 oktober 2017, C-413/15, Farrell, punt 31; 24 juni 2019, C-573/17, 

Poplawsli, punt 67). 

Weliswaar moet de rechter op grond van artikel 4, lid 3 VEU een norm van intern recht richtlijnconform 

uitleggen. Deze verplichting is echter niet absoluut. De particulier kan vragen dat een richtlijn buiten 

beschouwing wordt gelaten en intern recht wel wordt toegepast, wanneer hij uit het interne recht rechten 

kan putten die niet in overeenstemming zijn met een richtlijn. 

Verzoeker kan bijgevolg vragen de automatische sanctie van artikel 52, § 4, tweede lid toe te passen, 

ook al is deze in strijd met artikel 10, lid 1 van de Burgerschapsrichtlijn.” 

 

In het tweede middel stelt de verzoekende partij dat artikel 42, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

bepaalt dat "het recht op verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten 

laatste zes maanden volgend op de datum van aanvraag erkend”. Zij wijst erop dat de bestreden 

beslissing in casu slechts genomen werd na een termijn van 5 maanden en 25 dagen en betoogt dat 

een termijn van bijna 6 maanden enkel gewettigd is indien er een probleem is met de openbare orde, 

wat hier niet het geval is.  

 

Zij zet het volgende uiteen: “In zijn "Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de 

Raad betreffende richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van richtlijn 2004/38/EG van 2 

juli 2009, COM (2009)313 definitief', stelt de Europese Commissie op blz. 8 het volgende: 

 

"De verblijfskaart moet worden afgegeven binnen zes maanden na de indiening van de aanvraag. Deze 

termijn moet -worden uitgelegd tegen de achtergrond van artikel 10 van het EG-Verdrag, waarbij de 

maximumtermijn van zes maanden alleen gerechtvaardigd is wanneer bij de behandeling van de 

aanvraag redenen van openbare orde spelen". 

 

Ook al is de Burgerschapsrichtlijn niet rechtstreeks van toepassing op verzoeker, hij kan voor de 

interpretatie van de termijn bepaald in artikel 42, § 1, eerste lid wel verwijzen naar de gezaghebbende 

interpretatie van de Commissie, vermits de termijn in dit artikel geldt zowel voor de Unieburgers, hun 

familieleden en de familieleden van de Belgen en een bepaling niet op andere wijze kan uitgelegd 

worden naargelang de categorie vreemdelingen, zoals in het eerste middel betoogd. 

 

Overigens, Ludo Caeymaex, toenmalig hoofd van de Dienst Vreemdelingenzaken, dat toen onder de 

Staatsveiligheid ressorteerde, legde reeds in 1983 in RPDB, Compl. VI, Etrangers (Office des), nr. 790 

i.v.m. artikel 42 een verband tussen de termijn van 6 maanden en het onderzoek naar gevaar voor 

openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid.”  

 

Zij concludeert dat er geen andere betekenis gegeven kan worden aan de woorden "zo snel mogelijk" 

dan dat niet in alle gevallen pas kan beslist worden na een termijn van (bijna) 6 maanden.  

 

2.1.2. De verwerende partij vat de argumenten van het eerste middel van de verzoekende partij samen 

en repliceert hierop in haar nota met opmerkingen. De verwerende partij citeert vooreerst artikel 42, §1, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet en artikel 52, §4, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit. Zij stelt 

dat beide (nationale) bepalingen erop wijzen dat een beslissing moet worden genomen binnen de 6 

maanden, wat in casu ook is gebeurd. De aanvraag werd immers ingediend op 18 september 2019, 

terwijl de bestreden beslissing werd getroffen op 13 maart 2020. De verwerende partij stelt dat de 

verzoekende partij dit ook niet betwist. 

 



  

 

 

X - Pagina 6 

De verwerende partij vervolgt dat waar de verzoekende partij vervolgens bepaalde rechten wil putten uit 

het Europees recht, zij niet kan worden gevolgd omdat het Europees recht – zoals verduidelijkt in het 

arrest DIALLO – immers niet toelaat dat de overschrijding van een beslissingstermijn ertoe zou leiden 

dat automatisch een verblijfskaart wordt toegekend – en dit nog los van de vaststelling dat verzoekende 

partij de gezinshereniging heeft aangevraagd in functie van een statische Belg. De verwerende partij 

vervolgt dat het betoog van de verzoekende partij tegenstrijdig is omdat een uniforme, 

Europeesrechtelijke interpretatie van artikel 42 Vreemdelingenwet inhoudt dat de overschrijding van de 

daarin gestelde termijn niet kan leiden tot de automatische afgifte van een verblijfskaart, zodat in die 

hypothese het strijdige artikel 52, § 4 van het Vreemdelingenbesluit als onwettig geldt, en niet kan 

worden toegepast. De interpretatie van art. 52, § 4 Vreemdelingenbesluit, die door verzoekende partij 

wordt voorgestaan, is terdege niet verenigbaar met de wet. 

 

Met betrekking tot het tweede onderdeel van het middel stelt de verwerende partij dat de verzoekende 

partij daarbij kennelijk uit het oog verliest dat de geviseerde nationale bepalingen stipuleren dat een 

beslissing moet worden genomen binnen een termijn van 6 maanden, wat in casu ook is gebeurd. 

Terwijl verzoekende partij voorts niet ernstig kan voorhouden dat art. 288, derde lid VWEU zou toelaten 

dat automatisch een verblijfskaart wordt afgeleverd, indien de nationale beslissingstermijn niet werd 

gerespecteerd – en dit nog los van de vaststelling dat deze termijn weldegelijk werd nageleefd. De 

verwerende partij beklemtoont dat het inderdaad vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie 

betreft dat de nationale rechter, bij de toepassing van het nationale recht, dit recht zo veel mogelijk dient 

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

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

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Zij gaat verder in haar nota door deze bepaling 

te citeren.  

 

De verwerende partij betoogt dat “de verplichting tot richtlijnconforme uitlegging is 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 arrest 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-3478/07-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, Marlaesing, par. 8). De rechtspraak van het Hof van Justitie vormt, naast het 

primair en secundair Unierecht, eveneens een bron van Unierecht. De uitlegging die het Hof krachtens 

de hem bij artikel 267 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 verstaan en toegepast (HvJ 13 januari 2004, C-

453/00, Kühne en Heitz, par. 21). Wanneer het voor de rechter onmogelijk is om de nationale 

bepalingen in overeenstemming met de eisen van het recht van de EU uit te leggen en toe te passen, 

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

recht, buiten toepassing laten (zie onder meer arresten van het HvJ van 22 juni 1010, Melki, C-188/10; 

van 11 januari 2017, ITC, C-208/02, van 9 maart 1978, Simmenthal, 106/77, van 5 oktober 2010, 

elchinov, C 173/09 en van 17 november 2011, zaak C 343/10). Het arrest DIALLO bepaalt uitdrukkelijk 

dat het zich verzet tegen een nationale regeling die stelt dat een verblijfskaart moet afgegeven worden 

wanneer de termijn van zes maanden is overschreden zonder dat blijkt dat de persoon daadwerkelijk 

voldoet aan de voorwaarden om als familielid in het gastland te verblijven.” 

 

Gezien de nationale rechter ertoe gehouden is het nationale recht conform het Unierecht uit te leggen, 

stelt de verwerende partij dat slechts kan worden vastgesteld dat artikel 52, §4 van het 

Vreemdelingenbesluit buiten beschouwing diende te worden gelaten. 

 

Daar waar artikel 42 van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk voorschrijft dat de erkenning van het 

verblijfsrecht gebeurt ‘onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning bepaald overeenkomstig 

de Europese verordeningen en richtlijnen’, kan enkel worden vastgesteld dat deze bepaling moet 

worden uitgelegd conform het Unierecht, dat uitdrukkelijk bepaalt dat een verblijfskaart niet mag worden 

afgegeven wanneer de voorgeschreven termijn van zes maanden wordt overschreden, zonder dat eerst 

wordt vastgesteld dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden om in overeenstemming met het 

Unierecht in het gastland te verblijven. 

 

De verwerende partij wijst op de hiërarchie der rechtsnormen waardoor artikel 52, § 4 van het 

Vreemdelingenbesluit uiteraard niet worden toegepast tegen de inhoud van artikel 42, §1 van de 

Vreemdelingenwet in. 
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De verwerende partij merkt volledigheidshalve nog op dat het Hof van Justitie haar rechtspraak van het 

arrest DIALLO inmiddels heeft bevestigd in het kader van gezinshereniging met een derdelander, met 

name in een arrest van 20.11.2019 (X. t. Belgische Staat, C-706/18)  

 

Zij stelt dat de verzoekende partij geenszins aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de Minister op 

kennelijk onredelijke wijze of uitgaande van onjuiste gegevens heeft geoordeeld dat het verblijf van 

meer dan drie maanden diende te worden geweigerd aan de verzoekende partij met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

De verwerende partij vat daarna de argumenten van het tweede middel van de verzoekende partij 

samen en repliceert hierop in haar nota met opmerkingen.  

 

De verwerende partij stelt dat de verzoekende partij in haar betoog verwijst naar de “Mededeling van de 

Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een betere 

omzetting en toepassing van richtlijn 2004/38/EG van 2 juli 2009, COM (2009) 313 definitief”, maar dat 

zij niet dienstig kan verwijzen naar een mededeling betreffende ‘richtsnoeren’, nu zij niet aantoont dat 

deze mededeling een bindend karakter heeft, en dit nog los van de vaststelling dat deze mededeling 

betrekking heeft op het Unierecht, terwijl verzoekende partij een aanvraag indiende in functie van een 

statische Belg. De verwerende partij verwijst hierbij naar een arrest van de Raad van 21 mei 2012 met 

nummer 81 402. Zij stelt verder dat de verzoekende partij zich ook niet kan beroepen op interpretaties 

van Dhr. Ludo CAEYMAEX, te meer nu deze auteur niet stelt dat het nemen van een beslissing na 

enkele maanden, doch vóór de bij wet bepaalde maximumtermijn, ertoe leidt dat het verblijfsrecht 

zonder meer wordt toegekend. 

 

De verwerende partij laat gelden dat de beschouwingen van verzoekende partij elke juridische 

grondslag missen. Artikel 42 §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet stipuleert dat “Het recht op een 

verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten laatste zes maanden 

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

en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning bepaald overeenkomstig de 

Europese verordeningen en richtlijnen”. In casu erkent verzoekende partij dat de bestreden beslissing is 

genomen vooraleer een termijn van 6 maanden volgend op de aanvraag verstreken is. Zij kan dan ook 

niet dienstig voorhouden dat artikel 42 §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet zou worden geschonden 

door de bestreden beslissing. 

 

De andersluidende argumentatie van verzoekende partij gaat in tegen de bewoordingen van art. 42 

Vreemdelingenwet, en kan derhalve niet worden aangenomen. 

 

2.1.3. Beoordeling van het eerste en tweede middel 

 

De verzoekende partij is de zoon van de Belgische referentiepersoon. Uit niets blijkt dat deze laatste zijn 

recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie heeft 

uitgeoefend. Het betreft dus een zuiver interne situatie, waarop het Unierecht niet van toepassing is. 

Een richtlijnconforme interpretatie van een nationale bepaling is aan de orde, onder meer in gevallen 

waarin de feiten van het hoofdgeding weliswaar niet binnen de directe werkingssfeer van het Unierecht 

vallen, maar de bepalingen van dat recht van toepassing zijn op grond van de nationale wettelijke 

regeling waarin ten aanzien van situaties waarvan alle aspecten zich binnen één lidstaat afspelen, is 

gekozen voor dezelfde aanpak als in het Unierecht.  

  

De door de verzoekende partij ingediende aanvraag, die tot de bestreden beslissing heeft geleid, is 

gesteund op artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Het blijkt geenszins dat bij de wijziging van artikel 

40 en volgende van de Vreemdelingenwet met de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen werd gekozen voor dezelfde aanpak voor gezinshereniging van een derdelander 

met een zogenaamde “statische” Belg als met een andere Unieburger. Integendeel, er is uitdrukkelijk 

voor gekozen dat die “Belgen op voet van gelijkheid [worden] geplaatst met de vreemdelingen uit derde 

landen” en dat “de wet bijgevolg strenger zal worden toegepast ten aanzien van de Belgen dan ten 

aanzien van de burgers die de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie” (Parl. 

Stukken Kamer, nr. 53/0443-14, 150). In haar verzoekschrift erkent de verzoekende partij eveneens dat 

haar vader een ‘statische Belg’ is. 
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Artikel 42, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt:  

  

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

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

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

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

met het geheel van de elementen van het dossier.”  

  

Artikel 52, §4, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit bepaalt wat volgt:  

  

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

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

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

overeenkomstig het model van bijlage 9 af.”  

  

De in artikel 42, §1,eerste lid van de Vreemdelingenwet bedoelde termijn van zes maanden heeft enkel 

betrekking op het nemen van de “beslissing”. Noch in de wettekst, noch in de voorbereidende werken, 

noch in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof komt de termijn van de kennisgeving aan bod.  

  

Ook in artikel 52, § 4 van het Vreemdelingenbesluit is enkel sprake van de situatie waarin geen enkele 

beslissing is genomen binnen de in het voornoemde artikel 42 bepaalde termijn. In deze 

uitvoeringsbepaling is evenmin sprake van een termijn voor de kennisgeving van de beslissing (RvS 24 

oktober 2017, nr. 239.533). Artikel 42, § 1, van de Vreemdelingenwet stelt duidelijk als algemene regel 

dat een beslissing betreffende het recht op verblijf van meer dan drie maanden dient te worden 

genomen binnen de zes maanden volgend op de datum van de indiening van de aanvraag en dat de 

Koning de voorwaarden voor de erkenning en de duur van het verblijfsrecht bepaalt. Er wordt geen 

bevoegdheid aan de Koning gegeven voor het bepalen van de termijn waarbinnen het recht op verblijf 

aan de burger moet worden ter kennis gebracht. Hoe dan ook zou artikel 52 van het 

Vreemdelingenbesluit geen afbreuk kunnen doen aan artikel 42 van de Vreemdelingenwet als hogere 

norm.   

  

Nu uit het voorgaande volgt dat de bedoelde vervaltermijn van zes maanden enkel betrekking heeft op 

het nemen van de “beslissing”, niet op de betekening ervan, en nu niet wordt betwist dat de bestreden 

beslissing tijdig werd genomen, moet worden vastgesteld dat de vervaltermijn werd gerespecteerd en 

geen aanleiding kan geven tot het gevolg dat artikel 52, §4 van het Vreemdelingenbesluit verleent aan 

het overschrijden ervan.   

 

Voor zover de verzoekende partij betoogt dat de bestreden beslissing “zo snel mogelijk” had moeten 

genomen worden en dat een termijn van bijna 6 maanden enkel verantwoord kan worden indien een 

onderzoek van openbare orde werd gevoerd, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij met haar 

betoog niet aantoont dat de verwerende partij de bestreden beslissing sneller had kunnen nemen, louter 

omwille van het feit dat in casu niet wordt gemotiveerd aangaande het gevaar voor de openbare orde. 

Daarenboven bevat de wettekst geen sanctie indien de beslissing niet “zo snel mogelijk” werd genomen, 

doch wel binnen de termijn van zes maanden. Daarenboven heeft de gemachtigde, na het voeren van 

een onderzoek naar de in casu relevante voorwaarden, vastgesteld dat de verzoekende partij niet 

voldoet aan de voorwaarden van artikel 40ter, § 2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. 

 

Het eerste en tweede middel zijn ongegrond. 

 

2.2. Derde middel 

 

In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 40bis, § 2, 3° en 

40ter, § 2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het 

redelijkheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de bewijskracht van de stukken.  

 

2.2.1. De verzoekende partij stelt dat zij afhankelijk was van haar Belgische vader in Senegal in de 

periode 2010- 2013 en dat zij eind 2013 naar België is gekomen. Zij stelt vast dat dit in de bestreden 

beslissing betwist wordt.  
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In een eerste onderdeel gaat de verzoekende partij in op de motieven aangaande haar aankomst in 

België. Zij betoogt dat de verwerende partij onterecht stelt dat het moment van aankomst onduidelijk is. 

Volgens de verzoekende partij blijkt uit het administratief dossier het volgende: 

 

“- Uit het paspoort van verzoeker afgeleverd op 29 november 2013 blijkt dat hij met een Frans 

Schengenvisum op 31 december 2013 in Parijs is aangekomen; 

- Op 21 februari 2014 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet in. De aanvraag werd opgesteld door een advocaat. Redelijkerwijze kan 

daaruit afgeleid worden dat verzoeker toen al een of enkele weken zich in België bevond; 

- Uit deze materiële feiten blijkt dat verzoeker op 31 december 2013, in januari of begin februari 2014 in 

België aangekomen is.” 

 

Door in de bestreden beslissing te stellen dat het niet duidelijk is wanneer de verzoekende partij in 

België is aangekomen, schendt de verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

In een tweede onderdeel stelt de verzoekende partij dat zij wel degelijk ten laste was van haar Belgische 

vader in het land van herkomst. Zij dient enerzijds aan te tonen dat haar vader haar geld opstuurde en 

anderzijds dat zij onvermogend was. Zij betoogt dat niet wordt betwist dat haar vader in de periode 

2010-2013 geld naar haar opstuurde, maar wel dat de verzoekende partij in Senegal onvermogend was. 

Zij stelt dat de verwerende partij de inhoud van “een "certificat de non-impositiori' van 30 augustus 2019”  

verkeerd interpreteert. Dat document zegt niet dat de verzoekende partij in 2010, maar vanaf 2010 en 

dus gedurende 9 jaar geen inkomsten aangaf. Door deze verkeerde interpretatie schendt verweerder de 

materiële motiveringsplicht en de bewijskracht van dit stuk. 

 

Verder is de bewering van de verwerende partij dat uit dit document het onvermogen niet blijkt omdat dit 

enkel zegt dat de verzoekende partij geen inkomsten heeft "aangegeven" en niets uitsluit dat zij 

daadwerkelijk een inkomen had maar het niet heeft aangegeven of niet moest aangeven, ervan uitgaan 

dat zij aan belastingontduiking doet. Zulke speculatie is in strijd met het redelijkheidsbeginsel en met de 

materiële motiveringsplicht want ze is onaanvaardbaar. Hetzelfde geldt voor het motief dat niets uitsluit 

dat verzoeker eigenaar is van onroerende goederen waaruit hij een inkomen kan putten. Als de 

verzoekende partij geen inkomsten heeft aangegeven dan houdt dit ook in dat zij geen kadastraal 

inkomen heeft aangegeven. De verzoekende partij wijst erop dat zij geen negatief bewijs kan leveren. 

Uit het arrest Reyes volgt dat het bewijs van onvermogen als bijkomstig moet worden beschouwd, dat in 

de praktijk niet makkelijk kan worden geleverd en dat het een familielid uiterst moeilijk kan maken om 

een verblijfsrecht te verkrijgen omdat het familielid dwingt gecompliceerde stappen te ondernemen (RvV 

22 januari 2018, nr. 198.310). Overigens benadrukt de rechtspraak van het Hof van Justitie dat 

verweerder niet zonder meer het voorleggen van bijkomende bewijzen, zoals het bewijs van 

onvermogen, kan vereisen en zich daarentegen soepel moet opstellen (RvV 9 mei 2018, nr. 203.688). 

 

In een derde onderdeel stelt de verzoekende partij dat zij begin 2014 in België is aangekomen en dat zij 

de voorgaande jaren ten laste was van haar vader. Uit de beslissing kan niet afgeleid worden dat het feit 

dat de vader toen nog geen Belg was, een obstakel is om enkele jaren later in België een aanvraag op 

grond van artikel 40ter als kind ten laste van een Belgische vader in te dienen. 

 

Met betrekking tot haar toestand in het land van herkomst, merkt de verzoekende partij nog op dat haar 

moeder lang vooraleer zij uit Senegal vertrok, overleden is, dat zij leefde bij haar grootmoeder, die dan 

ook overleed, dat zij het enig kind was van haar vader en haar overleden moeder, dat haar vader 

hertrouwde en met zijn tweede echtgenote en hun twee kinderen in België verblijft, en dat de 

verzoekende partij begin 2014 dit gezin vervoegd heeft. Zij betoogt dat deze gegevens het weinig 

waarschijnlijk maken dat zij een vermogen had in Senegal. 

 

Verder stelt zij dat het niet nodig is dat zij sinds haar aankomst in België ten laste was van haar vader 

(ook al is dat zo), vermits dit geen vereiste is om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 40ter, § 2 

van de Vreemdelingenwet. Het motief dat het feit dat zij bij de referentiepersoon woont (niet sinds 21 

oktober 2017 maar sinds de aankomst in België) niet automatisch betekent dat zij ten laste is van deze 

referentiepersoon, is bijgevolg niet pertinent. 

 

De verzoekende partij wijst erop dat de verwerende partij niet beweert dat zij tussen de dag dat zij in 

2014 een bevel om het grondgebied ontving en zij op 21 oktober 2017 een eerste aanvraag om toelating 

tot verblijf indiende, België zou verlaten hebben. Dat gebeurde enkel in 2019 om bij de Senegalese 
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ambassade in Parijs een nieuw paspoort aan te vragen vermits de geldigheid van het vorige verstreken 

was. 

 

Volgens de verwerende partij werkt de verzoekende partij op "heden", bijgevolg op het ogenblik van de 

beslissing. Uit dit document van de gegevensbank Dolsis blijkt echter niet of zij een inkomen had en, zo 

ja, hoeveel. Bovendien is het niet vereist dat het familielid nog ten laste van de referentiepersoon is op 

het ogenblik van de beslissing (RvV 10 november 2015, nr. 156.276; 29 januari 2016, nr. 161.047, 

bevestigd door RvS 13 december 2016, nr. 236.753). Het motief is bijgevolg niet pertinent.” 

 

2.2.2. De verwerende partij 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. 

 

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. 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). 

 

De verzoekende partij is de mening toegedaan dat de gemachtigde van de minister onterecht stelt dat 

het onduidelijk is wanneer verzoekende partij in België aankwam. Ter staving van deze mening verwijst 

verzoekende partij naar zijn Senegalees paspoort dat werd afgeleverd op 29.11.2013. In tegenstelling 

tot wat verzoekende partij beweert, kan uit een kopie van het paspoort van verzoekende partij, dat is 

gevoegd in het administratief dossier, niet worden afgeleid dat verzoekende partij op 31.12.2013 met 

een Frans Schengenvisum naar Parijs is gekomen. 

 

De verwerende partij benadrukt dat de verzoekende partij er niet in slaagt aan de hand van bijkomende 

stukken aan te tonen wanneer hij in België is aangekomen. De gemachtigde van de minister besluit dan 

ook geheel terecht dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld wanneer verzoekende partij zich bij 

zijn vader heeft gevoegd in België. 

 

Voorts kan de verzoekende partij niet worden gevolgd voor zover zij beweert dat de gemachtigde van de 

minister speculeert over belastingontduiking in zijn hoofde. De verwerende partij citeert de motieven van 

de bestreden beslissing en wijs wijst erop dat de gemachtigde van de minister niets meer heeft gedaan 

dan de bewoordingen op de attesten, de ‘certificat de non-imposition’, te vertalen en over te nemen. 

Deze certificaten zeggen op zich niets over het onvermogen van verzoekende partij. Vrij vertaald, 

betekent ‘certicicat de non-imposition’ niets meer dan ‘certificaat van niet-belasting’. 

 

De verwerende partij concludeert dat de gemachtigde van de minister geheel terecht, gelet op de 

omstandigheden die het dossier van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, een beslissing tot 

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

genomen. De verwerende partij citeert verder uit twee arresten van de Raad (RvV 19 december 2008, 

nr. 20.907 en RvV 13 juni 2014, nr. 125.589) om haar verweer kracht bij te zetten.  

 

2.2.3. Beoordeling van het derde middel 

 

2.2.3.1. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet 

steunen op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen 

is en die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 

14 juli 2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). De 

materiële motiveringsplicht vereist dat er voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven moeten bestaan, wat onder meer inhoudt dat die motieven steunen op werkelijk bestaande en 

concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld (RvS 29 maart 
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2012, nr. 218.725). Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid 

van de Raad om zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in 

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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 aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de 

artikelen 40bis, § 2, eerste lid, 3° juncto 40ter van de Vreemdelingenwet, dat de juridische grondslag 

vormt van de bestreden weigeringsbeslissing. 

 

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

 

"Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd:  

[…]  

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

1° of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich 

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

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

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

gegeven;  

[…]" 

 

Overeenkomstig artikel 40ter, § 2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet is artikel 40bis, § 2, eerste lid, 

3° van de Vreemdelingenwet tevens van toepassing op bloedverwanten in neerdalende lijn van een 

Belg die niet zijn recht op vrij verkeer binnen de lidstaten van de Europese Unie heeft uitgeoefend. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij een aanvraag van een verblijfskaart als 

familielid van een Belg indiende, met name in functie van gezinshereniging met haar Belgische vader. 

Aangezien de verzoekende partij ouder is dan 21 jaar, zal zij, om aan de door de wet gestelde vereisten 

te voldoen, het bewijs moeten leveren dat zij ten laste is van de ascendent in functie van wie zij het 

verblijfsrecht vraagt, in casu haar Belgische vader. 

 

Meerderjarige kinderen kunnen slechts een verblijfsrecht erkend zien indien ze materieel worden 

ondersteund door de Belgische ascendent die in België verblijft omdat ze niet in hun eigen 

basisbehoeften kunnen voorzien en indien die afhankelijkheid reeds bestaat in het land van oorsprong 

of herkomst.  

 

De Raad benadrukt dat wat betreft het “ten laste” zijn van de referentiepersoon er geen wettelijke 

bewijsregeling voorhanden is en het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden aldus vrij is. Deze 

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

oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden levert. Hierop oefent de Raad een 

marginale wettigheidstoetsing uit. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij op basis van de voorgelegde 

stukken geoordeeld heeft dat de verzoekende partij niet afdoende aangetoond heeft effectief 

onvermogend te zijn, dat zij onvoldoende heeft aangetoond voorafgaand aan de aanvraag en reeds van 

in het land van herkomst ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon en dat zij tevens niet 

aantoont op heden ten laste te zijn van de referentiepersoon.  

 

Vooreerst wijst de Raad er op dat de Raad van State reeds heeft bevestigd dat er voor de bloedverwant 

in neerdalende lijn van een Belg geenszins een voorwaarde wordt toegevoegd aan de artikelen 40bis en 

40ter van de Vreemdelingenwet door te vereisen dat aangetoond wordt dat de familielid-derdelander 

reeds in diens land van nationaliteit of herkomst afhankelijk was van de materiële ondersteuning van de 

referentiepersoon (RvS 12 november 2013, nr. 225.447). De Raad wijst er dienaangaande tevens op 

dat artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet op zich voldoende duidelijk is in die zin dat 

uitdrukkelijk is bepaald dat bloedverwanten in neerdalende lijn slechts als een familielid van de burger 

van de Unie in aanmerking komen indien deze ofwel jonger zijn dan 21 jaar ofwel ten laste zijn van de 

burger van de Unie én zij deze burger “begeleiden of zich bij hen voegen”. Aangezien de wettelijke 

voorwaarde van het ‘ten laste’ zijn van de Unieburger onlosmakelijk wordt verbonden aan het 

‘begeleiden van’ of het ‘zich bijvoegen bij’ deze Unieburger, vloeit reeds uit het bepaalde in artikel 40bis, 

§2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet voort dat het ten laste zijn dient te worden beoordeeld op het 
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moment dat de derdelander zich naar België begeeft om er zijn Belgische ouder te vervoegen of 

wanneer deze zich samen met de Belgische ouder naar België begeeft om zich hier te vestigen. Aan de 

voornoemde wettelijke bepaling(en) wordt dan ook geenszins een voorwaarde toegevoegd door te 

vereisen dat aangetoond wordt dat de afhankelijkheidsband bestond van in het land van herkomst en 

voorafgaand aan de komst naar België.  

 

Deze zienswijze wordt bijkomend ondersteund door de parlementaire voorbereiding. Immers wordt in de 

memorie van toelichting verwezen naar artikel 2, tweede alinea, c van de richtlijn 90/364/EEG van de 

Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht, later omgezet in 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: de 

Burgerschapsrichtlijn) (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie 

van Toelichting, Parl.St. Kamer, 2006-2007, nr. 2845/001, 41). Bijgevolg kan ook worden verwezen naar 

de interpretatie van het begrip ‘ten laste’ door de Grote Kamer van het Hof van Justitie in de arrest Jia  

en Reyes (HvJ C-1/05, Yunying Jia/Migrationsverket, 9 januari 2007, § 43, bevestigd in HvJ C-423/12, 

Flora May Reyes/Migrationsverket, 16 januari 2014), alwaar uitdrukkelijk werd gesteld dat onder 'te 

hunnen laste' zijn 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 voorwaarde 

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

begrepen in het licht van deze rechtspraak, zodat dit meebrengt dat het 'ten laste zijn' inhoudt dat de 

verzoekende partij ten laste was van de referentiepersoon in het land van herkomst vooraleer zij naar 

België kwam. 

 

Uit voorgaande blijkt dat het van essentieel belang is om het tijdstip van aankomst in België van de 

verzoekende partij te kennen, om te kunnen nagaan of zij ook van in het land van herkomst ten laste 

was van haar vader. In de bestreden beslissing wordt er gesteld dat “Vooreerst dient te worden 

opgemerkt dat nergens uit het dossier blijkt wanneer betrokkene Schengen, en meer specifiek België, is 

binnengereisd. Betrokkene dient aan te tonen reeds financieel/materieel ten laste te zijn van in het land 

van herkomst of origine. Wanneer echter niet kan vastgesteld worden sinds wanneer betrokkene zijn 

land van origine heeft verlaten, noch of hij intussentijd in een derde land of andere lidstaat heeft 

verbleven, kan dat niet worden vastgesteld. In hoeverre de voorgelegde stukken relevant zijn, kan 

eigenlijk niet worden ingeschat. Vandaar dat eigenlijk niet kan vastgesteld worden of betrokkene aan de 

voorwaarden voldoet. Het is niet omdat er geld werd overgemaakt aan betrokkene van 2010 tot 2013 

dat deze periode direct voorafgaat aan het verblijf in België en dat betrokkene daadwerkelijk 

onvermogend was in het land van herkomst of origine in de periode voorafgaandelijk aan zijn komst 

naar België.” 

 

De verzoekende partij betoogt echter dat haar paspoort in het administratief dossier te vinden is en dat 

daaruit blijkt dat zij met een Frans Schengenvisum op 31 december 2013 in Parijs is aangekomen. Zij 

stelt ook dat uit het administratief dossier blijkt dat zij op 21 februari 2014 een aanvraag voor een 

machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

heeft ingediend. Uit deze gegevens zou afgeleid kunnen worden dat de verzoekende partij minstens 

sinds begin 2014 zich in België bevindt, waardoor de verwerende partij de neergelegde stukken zou 

moeten beschouwen als bewijzen van het ten laste zijn van in het land van herkomst.  

 

Uit nazicht van het administratief dossier blijkt echter dat de verzoekende partij heeft nagelaten haar 

volledig paspoort voor te leggen. De delen van het paspoort met mogelijke stempels inzake 

binnenkomsten en visa zijn niet terug te vinden in het administratief dossier. Bijgevolg worden de 

beweringen van de verzoekende partij geenszins gestaafd. Uit het administratief dossier blijkt wel dat de 

verzoekende partij in februari 2014 een aanvraag heeft ingediend voor een machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Echter blijkt ook dat deze 

procedure reeds op 31 maart 2014 negatief werd afgesloten. Bijgevolg is het niet kennelijk onredelijk om 

in de bestreden beslissing te stellen dat niet kan worden vastgesteld sinds wanneer de verzoekende 

partij haar land van herkomst heeft verlaten en dat de periode van 2010 tot 2013 daadwerkelijk de 

periode is die direct voorafgaat aan het verblijf in België. Immers blijkt uit het administratief dossier niet 
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dat de verzoekende partij tussen 2014 en haar eerste aanvraag gezinshereniging in het najaar van 2017 

ononderbroken in België heeft verbleven.  

 

Voor zover de verzoekende partij stelt dat de voorgelegde stukken wel degelijk aantonen dat de zij 

onvermogend was in het land van herkomst, wijst de Raad erop dat, zoals uit het voorgaande blijkt, niet 

kan worden vastgesteld wanneer de verzoekende partij naar België is gekomen, waardoor er ook niet 

vastgesteld kan worden voor welke periode zij haar onvermogendheid dient aan te tonen. Voor zover 

het attest van 30 augustus 2019 stelt dat de verzoekende partij tussen 2010 tot ‘op de dag van vandaag’ 

geen inkomsten heeft aangegeven, stelt de verwerende partij in de bestreden beslissing dat “niets dus 

[uitsluit] dat hij daadwerkelijk een inkomen had, maar het niet heeft aangegeven of het niet moest 

aangeven. Niets sluit uit dat betrokkene eigenaar is van onroerende goederen waaruit hij een inkomen 

kan verwerven.” De verzoekende partij weerlegt deze motieven niet. Zij betoogt dat de verwerende partij 

ervan uitgaat dat zij belastingen ontduikt, doch blijkt uit de daadwerkelijke motieven van de bestreden 

beslissing dat de verwerende partij ook stelt dat er sprake kan zijn van inkomsten die de verzoekende 

partij niet moest aangeven. Bijgevolg kan de verzoekende partij niet gevolgd worden waar zij stelt dat zij 

van belastingontduiking wordt beschuldigd en tevens kan zij niet voorhouden dat de verwerende partij 

kennelijk onredelijk heeft geoordeeld aangaande de voorgelegde stukken inzake een bewijs van 

onvermogen.  

 

Waar de verzoekende partij tevens een grief ontwikkelt ten opzichte van het derde motief in de 

bestreden weigeringsbeslissing, namelijk het motief dat stelt dat de verzoekende partij niet aangetoond 

heeft momenteel nog ten laste te zijn van de referentiepersoon, wijst de Raad er op dat de verzoekende 

partij zich richt op een overtollig motief. De vaststelling dat de verzoekende partij niet aantoont ten laste 

te zijn van de referentiepersoon, daar zij niet aangetoond heeft reeds in het land van herkomst ten laste 

te zijn van de referentiepersoon, alsook onvermogend te zijn, volstaat om de bestreden 

weigeringsbeslissing te schragen.  

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden weigeringsbeslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

weigeringsbeslissing te schragen. Een schending van de materiële motiveringsplicht juncto de artikelen 

40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit onderdeel van het middel 

is ongegrond.  

 

2.2.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan 

dan deze die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

2.2.3.3. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan slechts vastgesteld worden wanneer men op 

zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing 

is kunnen komen. Met andere woorden om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, 

moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat 

ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). De verzoekende partij toont niet aan dat de feitelijke 

vaststellingen van de gemachtigde van de staatssecretaris niet correct zijn, noch dat de 

gevolgtrekkingen die deze hieruit afleidt, kennelijk onredelijk zijn. Dit onderdeel is ongegrond. 

 

2.2.3.4. Het derde middel is ongegrond.  

 

2.3. Vierde middel 

 

In een vierde middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 20, eerste en 

tweede lid en 21, eerste lid van het VWEU en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

2.3.1. De verzoekende partij stelt dat haar vader, luidens artikel 20, eerste lid VWEU, een Unieburger is 

en aldus een recht van vrij verkeer heeft binnen de Europese Unie.  
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Zij betoogt dat de aangevoerde bepalingen in de weg staan van de weigeringsbeslissing louter omwille 

van een probleem inzake de bestaansmiddelen, zonder dat is onderzocht of tussen de verzoekende 

partij en de referentiepersoon een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat bij weigering van 

een afgeleid verblijfsrecht aan het familielid de Unieburger gedwongen zou zijn het grondgebied van de 

Unie als geheel te verlaten en aldus het effectieve genot zou verliezen van de belangrijkste rechten die 

hij aan zijn status ontleent. Verweerder dient zo nodig de nodige onderzoekingen te verrichten (HvJ 27 

februari 2020, C-836/18, RH, punt 53). 

 

De verzoekende partij wijst erop dat zij in haar aanvraag om machtiging tot verblijf van 21 februari 2014 

heeft aangehaald dat zij geen familie meer heeft in Senegal en de drie jaren voor haar vertrek financiële 

steun genoot van haar vader.  

 

2.3.2. De verwerende partij vat de argumenten van het vierde middel van de verzoekende partij samen 

en repliceert hierop in haar nota met opmerkingen. 

 

Zij laat gelden dat uit het door de verzoekende partij aangehaalde arrest blijkt dat het Hof van Justitie 

een dergelijk onderzoek oplegt in geval de aanvraag wordt ingediend door een echtgenoot-derdelander 

van een statische Unieburger, en waarbij die aanvraag wordt afgewezen om de enkele reden dat de 

referentiepersoon niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt, maar dat dergelijke hypothese in 

casu niet aan de orde is.  

 

Er is geen sprake van een huwelijksband. Verzoekende partij is de (meerderjarige) descendent van de 

referentiepersoon. Het is evenmin zo dat de aanvraag werd afgewezen om de enkele reden dat de 

referentiepersoon niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hijzelf en 

verzoekende partij ten laste vallen van de openbare overheden. De aanvraag werd geweigerd omdat 

verzoekende partij niet heeft aangetoond ten laste te zijn van de referentiepersoon. 

 

Verzoekende partij kan dan ook niet ernstig voorhouden dat in deze op de gemachtigde van de minister 

de verplichting rustte om expliciet te motiveren over het al dan niet bestaan van een afgeleid 

verblijfsrecht uit artikel 20 VWEU, te meer nu dergelijke verwachting ook niet werd geëxpliciteerd in de 

aanvraag. Daarnaast weze benadrukt dat volwassenen – anders dan minderjarigen – in beginsel in 

staat zijn om onafhankelijk van hun familieleden een leven te leiden. 

 

Het is dan ook slechts in uitzonderlijke gevallen voorstelbaar dat wordt erkend dat er tussen twee 

volwassenen die behoren tot een en dezelfde familie een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat 

dat deze een afgeleid verblijfsrecht op grond van artikel 20 VWEU doet ontstaan, namelijk in gevallen 

waarin de betrokkene, gelet op alle relevante omstandigheden, op geen enkele wijze kan worden 

gescheiden van het familielid van wie hij afhankelijk is (zie in die zin arrest van 8 mei 2018, K.A. e.a. 

(Gezinshereniging in België), C‑82/16, EU:C:2018:308, punt 65). 

 

Dergelijke afhankelijkheidsverhouding werd in casu niet aangenomen, daar waar de gemachtigde van 

de minister heeft gemotiveerd dat verzoekende partij niet heeft aangetoond ten laste te zijn van de 

referentiepersoon. 

 

In die omstandigheden kan er geen sprake zijn van een schending van artikel 20 VWEU, nu het bestaan 

van een afhankelijkheidsrelatie tussen meerderjarige verwanten een essentiële voorwaarde is opdat een 

verblijfsrecht zou kunnen worden afgeleid uit voormeld verdragsartikel. 

 

2.3.3. Beoordeling van het vierde middel 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij geen belang heeft bij haar middel. Zij toont immers 

geenszins aan dat haar vader, omwille van de huidige bestreden beslissing, gedwongen zal worden om 

België, dan wel de Europese Unie te verlaten. De verzoekende partij probeert immers al sedert eind 

2017 een gezinshereniging te bekomen met haar vader. Deze aanvragen werden reeds driemaal 

geweigerd, doch blijkt niet dat hierdoor de vader van de verzoekende partij ooit gedwongen is geweest 

om zijn recht van vrij verkeer op te geven en het grondgebied van de Europese Unie te verlaten.  

 

Bovendien blijkt uit voorgaande bespreking van het derde middel dat de bestreden beslissing niet wordt 

genomen omdat er een probleem is met de bestaansmiddelen van de referentiepersoon, maar wel 

omdat de afhankelijkheidsband, namelijk het “ten laste zijn” niet werd aangetoond. Bijgevolg kan de 
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verzoekende partij niet dienstig verwijzen naar het arrest van het Hof van Justitie van 27 februari 2020 

(C-836/18, RH).  

 

Het vierde middel is ongegrond.  

 

3. 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 eenendertig augustus tweeduizend twintig 

door: 

 

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

 

mevr. S. KEGELS toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

S. KEGELS M. RYCKASEYS 

 

 

 

 

 

  

 


