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 nr. 241 879 van 6 oktober 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 10 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 27 februari 2020 tot 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 mei 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 juni 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat R. JESPERS 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 

 

1.1 Op 27 januari 2003 en op 15 juni 2004 dient de verzoekende partij een aanvraag in tot het bekomen 

van een visum lang verblijf (type D) met het oog op gezinshereniging, als bloedverwant in neergaande 

lijn ten laste van haar vader met verblijfsrecht of –machtiging in België. Deze aanvragen worden telkens 

geweigerd.  

 

1.2 Op 12 november 2007 dient de verzoekende partij een aanvraag in tot het bekomen van een visum 

lang verblijf (type D) met het oog op gezinshereniging, ditmaal als bloedverwant in neergaande lijn ten 
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laste van haar vader, die intussen de Belgische nationaliteit heeft verworven. Op 22 februari 2008 wordt 

deze aanvraag geweigerd. 

 

1.3 In 2010, 2011 en 2012 dient de verzoekende partij meerdere aanvragen in tot het bekomen van een 

visum kort verblijf (type C), teneinde op verschillende data persoonlijk te kunnen verschijnen ter 

terechtzitting van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Deze aanvragen worden telkens 

geweigerd.  

 

1.4 Op 25 september 2013 komt de verzoekende partij via Spanje het Schengengrondgebied binnen, in 

het bezit van een visum kort verblijf (type C). 

 

1.5 Op 12 maart 2014 dient de verzoekende partij een aanvraag van de verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie (bijlage 19ter) in, als bloedverwant in neergaande lijn ten laste van haar 

Belgische vader. Op 3 september 2014 wordt deze aanvraag door middel van een beslissing tot 

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

geweigerd. Op 31 maart 2015, bij arrest nr. 142 457, verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) het tegen de verblijfsbeslissing ingestelde beroep en vernietigt hij het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Op 20 april 2015 wordt ten aanzien van de verzoekende partij een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13) genomen. Op 24 juli 2018, bij arrest nr. 207 168, verwerpt de 

Raad het tegen dit bevel ingestelde beroep. 

 

1.6 Op 23 september 2015 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Op 

19 november 2015 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard. Op dezelfde dag wordt ten aanzien 

van de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) genomen. Op 

24 juli 2018, bij arresten nrs. 207 166 en 207 167, verwerpt de Raad de tegen deze beslissingen 

ingestelde beroepen. 

 

1.7 Op 11 september 2019 dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag van de verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter) in, als bloedverwant in neergaande lijn ten laste 

van haar Belgische vader. 

 

1.8 Op 27 februari 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

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

die op 11 maart 2020 aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 11.09.2019 werd 

ingediend door: 

  

Naam: Z(...)    Voorna(a)m(en): D(...)    Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: (...)   Geboorteplaats: (...) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

Verblijvende te : D(...) ANTWERPEN 

 

om de volgende reden geweigerd : 

 

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

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

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene diende een aanvraag tot verblijf in als familielid in neergaande lijn van een Belg. 

Dienovereenkomstig zijn in eerste orde de bepalingen van art. 40bis, §2, 3° en art. 40ter van de wet van 

15.12.1980 van toepassing. 

 

Vooreerst voor wat betreft wie begunstigde kan zijn om het verblijfsrecht te kunnen krijgen is specifiek 

voorzien in art.40bis, §2, 3° dat het om bloedverwanten in neergaande lijn moet gaan beneden de 

leeftijd van 21 jaar OF die ten hunnen laste zijn. Bovendien dient overeenkomstig art. 40ter de Belgische 
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onderdaan aan te tonen over stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen te beschikken, die 

ten minste gelijk zijn aan 120% van het leefloon voor een persoon met gezinslast. 

 

Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen ten laste te zijn van de Belg. 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. Om dit aan te tonen werden 

vermoedelijk de volgende documenten voorgelegd: 

 

- Als bewijs van onvermogen wordt een “attestation de Non – Impostion a la TH-TSC N° (...)/18/KA ” 

voorgelegd afgeleverd in de gemeente d’ A(...) dd 28.08.2019 en een Certificat de Non Profession 

eveneens afgeleverd in de gemeente A(...). Hierin wordt vermeld dat betrokkene geen eigendom 

bezit en geen inkomen geniet in de gemeente A(...), maar dit zegt echter niets over het feit dat 

betrokkene geen eigendom of inkomen heeft buiten deze gemeente in Marokko. Vandaar dat deze 

verklaring niet als voldoende bewijs van onvermogen kan aanvaard worden. 

-  Bewijzen van geldovermakingen door de referentiepersoon aan betrokkene voor een periode van 

2005 (2 overmakingen), 2008 (15 overmakingen), 2009 (10 overmakingen), 2010 (11 

overmakingen), 2011 (16 overmakingen), 2012 (1 overmaking) tot 2013 (1 overmaking). Na 2013 

worden geen bewijzen van geldovermakingen meer voorgelegd. 

- Attest OCMW Antwerpen dd 21.08.2019 op naam van zowel betrokkene als de referentiepersoon 

waaruit moet blijken dat geen van beiden financiële steun hebben ontvangen tot op datum van de 

attesten. 

- Wat het inkomen betreft worden voorgelegd : een rekeninguittreksel op naam van de referentie voor 

de maand augustus 2019 waaruit blijkt dat hij een ziekte uitkering geniet, daarnaast worden ook nog 

arbeidscontracten en loonfiches voorgelegd op naam van Z(...) A(...) (broer van aanvraagster), Z(...) 

H(...) (broer van aanvraagster), A(...) M(...) (moeder aanvraagster) en bewijs van inkomen uit 

invaliditeit op naam van Z(...) F(...) (zus van aanvraagster). De documenten van de echtgenote van 

de referentiepersoon en de broers en zus van betrokkene kunnen niet in rekening worden gebracht 

om vast te stellen of de referentiepersoon over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt. Het is immers de Belg die zich wenst te laten vervoegen die moet 

aantonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken. 

 

Uit het geheel van de voorgelegde documenten blijkt niet afdoende dat betrokkene voorafgaand aan de 

huidige aanvraag gezinshereniging ten laste was van de referentiepersoon. Immers, zij heeft niet 

afdoende aangetoond effectief onvermogend te zijn en financieel en/of materieel ten laste te zijn 

geweest van de referentiepersoon. 

Tevens wordt geen enkel bewijs aangebracht waaruit moet blijken dat betrokkene momenteel ten laste 

is van de referentiepersoon. Het feit dat betrokkene op hetzelfde adres woont heeft niet automatisch tot 

gevolg effectief ten laste te zijn van de referentiepersoon. 

 

Wat het inkomen van de referentiepersoon betreft geniet hij een uitkering van CM Antwerpen voor de 

voorgelegde maand augustus 2019 voor een nettobedrag van 1127,52 euro. Dit bedrag is niet 

voldoende voor een gezin bestaande uit 8 volwassenen en 1 kleinkind. Uit het dossier blijkt immers dat 

op het adres D(...) Antwerpen naast de referentiepersoon en zijn echtgenote ook nog 6 volwassen 

kinderen + echtgenote(s) en 1 minderjarig kleinkind wonen. Bovendien dient overeenkomstig art. 40bis 

de referentiepersoon aan te tonen over stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen te 

beschikken, die ten minste gelijk zijn aan 120% van het leefloon voor een persoon met gezinslast zijnde 

1524,61 euro. Dit is hier duidelijk niet het geval. 

 

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

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

 

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

ingetrokken. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst de aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt de aanvraag van verblijf geweigerd. De andere voorwaarden werden niet volledig onderzocht. 

Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe 

aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse 

die zij nodig acht. De DVZ raadt aan het dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in 
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te dienen. De te vervullen voorwaarden en voor te leggen bewijsstukken kan u terugvinden op de 

website van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be). (...)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen 

van de verzoekende partij. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 40bis, § 2, eerste 

lid, 3°, 40ter en 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), 

van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsverplichting. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“De aanvraag van verzoekster is gesteund op artikel 40ter vreemdelingenwet. 

 

De vereiste waaraan verzoekster moet voldoen is vastgelegd in artikel 40bis, eerste lid, §2, 3° 

vreemdelingenwet : (...) 

 

Artikel 40ter §2, 2de alinea vreemdelingenwet bepaalt dat moet bewezen worden dat de Belg over 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Aan die voorwaarde wordt geacht 

voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het 

bestaansminimum. 

 

Eerste onderdeel, 

 

De bestreden beslissing stelt in toepassing van artikel 40bis dat betrokkene onvoldoende aangetoond 

heeft in het verleden ten laste te zijn van de referentiepersoon. 

 

De beslissing stelt: ‘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.’ 

 

Vooreerst wordt opgemerkt dat dit motief een element toevoegt dat niet in de wet staat. In de wet staat 

niet ‘in het verleden' en staat ook niet ‘was’, maar enkel ‘die te hunnen laste zijn’. Verder bepaalt de wet 

evenmin dat dit ten laste zijn een afhankelijkheidsrelatie vereist in het land van herkomst of origine. 

 

Dit staat nergens in de wet. 

 

Het volstaat dus bij een strikte interpretatie van deze wetsbepaling dat het actueel ten laste zijn wordt 

aangetoond en dit kan zijn in het land waar verzoekster actueel woont. Dit is onbetwistbaar het geval, 

daar verzoekster inwoont bij haar vader, in casu de referentiepersoon en door deze onderhouden wordt. 

De bestreden beslissing hanteert een criterium dat niet in de wet is opgenomen. 

 

Tweede onderdeel, 

 

Ondergeschikt, 

 

De bestreden beslissing stelt dat wat de afhankelijkheidsrelatie in het land van herkomst betreft 

‘vermoedelijk’ de volgende documenten worden voorgelegd; 

 

Dit motief is niet in overeenstemming met de realiteit; die documenten worden niet ‘vermoedelijk’ maar 

wel ‘effectief voorgelegd (overigens samen met andere documenten). 

 

Vermeld motief schend de motiveringsverplichting die vereist dat motieven juist moeten zijn. 

 

Derde onderdeel, 



  

 

 

X - Pagina 5 

 

De bestreden beslissing overweegt drie documenten of groepen van documenten om op die basis te 

besluiten dat de afhankelijkheidssituatie, quod non, niet zou aangetoond zijn. 

 

-Het attestation de Non-lmpostion a la TH-THS N° (...)/18/KA. 

Het betreft een bewijs van de gemeente A(...) van 28.8.2019 en een certificat de Non Profession van 

A(...). In deze documenten is bevestigd dat verzoekster geen eigendom en geen inkomen geniet in 

A(...). 

 

De bestreden beslissing overweegt dat deze documenten ‘niets zeggen’ over dat verzoekster geen 

eigendom of inkomen heeft buiten die gemeente in Marokko. ‘Vandaar dat deze verklaring niet als 

voldoende bewijs van onvermogen kan aanvaard worden.’ 

 

Dit motief gaat niet op. Er kan van verzoekster niet gevraagd worden dat zij een bewijs zou voorbrengen 

dat zij in gans Marokko geen eigendom heeft of er geen beroep heeft. Verzoekster kan enkel bij en via 

de stad waar zij was ingeschreven een dergelijk attest bekomen. Enkel de plaatselijke autoriteiten 

leveren dergelijk attest af. Verzoekster heeft geen enkele mogelijkheid om dergelijk attest voor het 

ganse grondgebied van Marokko op te vragen. Overigens steunt het attest op de gegevens van de 

Moqadem van de wijk waar verzoekster woonde, en die dus perfect op de hoogte was van de 

vermogenstoestand van verzoekster. 

 

Het motief is niet afdoende, minstens onzorgvuldig. 

 

-Bewijzen van geldovermakingen door de refertepersoon. 

 

De bestreden beslissing aanvaardt dat in de periode 2005 tot en met 2013 ruim 56 geldstortingen 

werden verricht. 

Het enige motief dat hierbij wordt gegeven om de afhankelijkheidsrelatie niet te weerhouden is dat er ‘na 

2013 geen bewijzen van geldovermakingen meer werden voorgelegd.’ 

Op zich is dit motief niet afdoende; er diende in eerste instantie geoordeeld te worden over het belang 

en de waarde van de 56 geldstortingen die bewezen werden om de afhankelijkheidsrelatie aan te tonen. 

Dit gebeurt niet en deze geldstortingen worden niet op hun waarde weerhouden met het enige motief 

dat na 2013 geen geldstortingen meer zouden geschied zijn. 

 

Alleszins wordt opgemerkt dat verzoekster ruim voldoende bewijzen heeft voorgelegd dat zij ‘in het 

verleden’ ten laste ‘was’ van haar vader, de referentiepersoon. 

 

Er werden geldstortingen door de referentiepersoon neergelegd voor de jaren Het argument dat deze 

niet ‘voldoende recent’ zijn gaat niet op. 

Ten eerste voorziet de wet niet dat het ten laste zijn moet teruggaan tot kort voor de periode van de 

aanvraag. 

Ten tweede is het niet aanvaardbaar deze stortingen zomaar naast zich neer te leggen. 

Verzoekster is dan op 25.9.2013 met een Schengenvisum in België aangekomen (zie paspoort) en is 

sindsdien in België gebleven. Verwerende partij is hiervan perfect op de hoogte op basis van het 

administratief dossier. Het is dan ook de logica zelve dat er na september 2013 geen stortingen meer 

naar verzoekster in Marokko geschied zijn, om de eenvoudige reden dat zij toen bij haar ouders en 

andere familieleden die allen in dezelfde woning verblijven, is ingetrokken. 

Uit deze gegevens blijkt dat het argument dat de stortingen ‘niet actueel’ zouden zijn niet opgaat, daar 

de laatste dateert van mei 2013, kort voor de komst van verzoekster naar België. 

 

-Attesten OCMW. 

Verzoekster had attesten OCMW voorgelegd waaruit bleek dat zij zelf en de referentiepersoon geen 

financiële steun ontvangen hebben van en niet ten laste waren van het OCMW. 

De bestreden beslissing vermeldt het bestaan van die documenten, zonder er enig gevolg aan vast te 

knopen. 

Nochtans zijn deze documenten een belangrijke aanduiding dat verzoekster afhankelijk was van haar 

vader, daar deze zelf en ook verzoekster niet afhankelijk waren van het OCMW. 

De bestreden beslissing geeft hierover geen enkel motief. 

De bestreden beslissing had minstens concreet moeten motiveren waarom dit stuk niet werd aanvaard 

als een bewijs van afhankelijkheid. De beslissing doet dit niet. 
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Vierde onderdeel, 

 

Met betrekking tot artikel 40ter stelt de bestreden beslissing dat de bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon niet zouden beantwoorden aan de wettelijke criteria. 

 

Bij aanvraag werden de bewijzen voorgelegd van het inkomen van referentiepersoon met name een 

uitkering CM met een nettobedrag van 1.127,52 euro. 

Verder had verzoekster ook nog arbeidscontracten en loonfiches voorgelegd op naam van Z(...) A(...) 

(broer), Z(...) H(...) (broer), A(...) M(...) (moeder) en bewijs invaliditeit Z(...) F(...) (zus). 

 

De bestreden beslissing stelt dat de documenten van de inkomsten van moeder, broers en zus ‘niet in 

aanmerking kunnen worden genomen om vast te stellen of de referentiepersoon over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt’. ‘Het is immer de Belg die zich wenst te laten 

vervoegen die moet aantonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken’. 

 

Verder stelt de beslissing dan nog: 

‘Wat het inkomen van de referentiepersoon betreft geniet hij een uitkering van CM Antwerpen voor de 

voorgelegde maand augustus 2019 voor een nettobedrag van 1127,52 euro. Dit bedrag is niet 

voldoende voor een gezin bestaande uit 8 volwassenen en 1 kleinkind. Uit het dossier blijkt immers dat 

op het adres D(...) te (...) Antwerpen naast de referentiepersoon en zijn echtgenote ook nog 6 

volwassen kinderen + echtgenotes en 1 minderjarig kleinkind wonen. Bovendien dient overeenkomstig 

art. 40bis de referentiepersoon aan te tonen over stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen 

te beschikken, die ten minste gelijk zijn aan...’. 

 

De motivering faalt door enkel het inkomen van de referentiepersoon te overwegen. 

 

Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 september 2013, nr. 121/2013, alsmede de Raad van 

State arrest 19 december 2013, nr. 225.915, hebben gesteld dat bij beoordeling van het inkomen van de 

gezinshereniger en in geval dit lager is dan het referentiebedrag, dient nagegaan te worden in concreto 

welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoefte te voorzien en niet ten laste te vallen van 

de openbare overheden. 

 

De rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluit zich hier bij aan (oa RvV nr. 146 

205, arrest van 4 juni 2014). 

 

De bestreden beslissing overweegt op geen enkele wijze hoe groot het inkomen is van de 

referentiepersoon en de personen die op hetzelfde adres als verzoekster wonen. Er wordt gesteld dat 

de referentiepersoon niet voldoende inkomsten heeft. In die zin is de beslissing in strijd met de principes 

gesteld door vermelde rechtspraak. 

 

De bestreden beslissing maakt minsten geen enkele concrete afweging. 

 

Uit de neergelegde stukken blijkt dat de familieleden samen over ruim 5.000 euro netto-inkomen per 

maand beschikken; daarbij komt nog het kindergeld. Dit is ruim voldoende voor een familie die samen in 

één huis (eigendom) woont. 

 

Deze concrete afweging is totaal afwezig in de bestreden beslissing. 

 

De bestreden beslissing is verder niet ernstig en alleszins niet zorgvuldig door als motief te geven, met 

miskenning van de reële situatie, dat het inkomen van de referentiepersoon niet volstaat om een gezin 

met 8 volwassenen en 1 kind te onderhouden. Evident blijkt uit de stukken dat het gezin niet terugvalt op 

dat enige inkomen van de referentiepersoon. 

 

De beslissing dient dan ook om redenen van schending van artikel 40ter §2 vreemdelingenwet, 

schending van de motiveringsverplichting en schending van de zorgvuldigheidsverplichting, vernietigd te 

worden.” 

 

3.2 De Raad wijst erop dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 – net als artikel 62 van de 

vreemdelingenwet – de administratieve overheid verplichten in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op ‘afdoende’ wijze. Het 

afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat 
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ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen 

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

bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de wet van 29 juli 1991, bestaat 

erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen 

op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 9 september 2015, 

nr. 232.140).  

 

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen, zodat de verzoekende partij niet kan voorhouden dat de juridische en feitelijke 

overwegingen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, niet in deze beslissing zouden 

opgenomen zijn. In deze mate maakt zij een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet niet aannemelijk. 

De verzoekende partij meent echter dat omtrent bepaalde volgens haar relevante elementen niet of niet 

afdoende werd gemotiveerd. 

 

De verzoekende partij voert tevens de schending van de materiële motiveringsplicht aan. Deze 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 5 december 2011, nr. 216.669; 

RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële motivering vereist 

met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven met een 

voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 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 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel ten slotte legt de overheid op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De vraag of sprake is van een afdoende motivering, en de voorgehouden schending van de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel worden onderzocht in het licht van de bepalingen 

waarop de bestreden beslissing steunt, met name de artikelen 40bis, § 2, eerste lid, 3° en 40ter van de 

vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert. 

 

Artikel 40ter, § 2, 1° van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die niet 

zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend krachtens het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie : 

 

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;” 

 

Het voormelde artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° luidt als volgt: 

 

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

(…) 

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

of 2°, (…) die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen, (…)” 

 

Het eerste deel van de bestreden beslissing steunt ten eerste op het motief dat uit het geheel van de 

voorgelegde documenten niet afdoende blijkt dat de verzoekende partij, die ouder is dan 21 jaar, 

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

was van de referentiepersoon, met name haar Belgische vader. Om als ‘ten laste’ te worden beschouwd 
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moet er volgens de gemachtigde reeds een afhankelijkheidsrelatie bestaan tussen de betrokkene en de 

referentiepersoon van in het land van herkomst of origine. De gemachtigde verwijst in zijn beslissing 

naar de door de verzoekende partij voorgelegde documenten en stelt vast dat de verzoekende partij niet 

heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn en materieel en/of financieel ten laste te zijn geweest 

van de referentiepersoon. Ten tweede steunt de bestreden beslissing op het motief dat geen enkel 

bewijs wordt aangebracht waaruit moet blijken dat de verzoekende partij momenteel ten laste is van de 

referentiepersoon. De gemachtigde geeft hierbij aan dat het feit dat zij op hetzelfde adres woont, niet 

automatisch tot gevolg heeft effectief ten laste te zijn van de referentiepersoon. 

 

De Raad stelt vast dat uit de bestreden beslissing blijkt dat het begrip ‘ten laste’ volgens de 

gemachtigde doelt op het bestaan van een afhankelijkheidsrelatie tussen de verzoekende partij en de 

referentiepersoon, waarbij de verzoekende partij moet aantonen effectief onvermogend te zijn en 

materieel en/of financieel ten laste van de referentiepersoon. Op het ogenblik waarop deze 

afhankelijkheidsrelatie moet bestaan na, betwist de verzoekende partij deze invulling niet. 

 

In haar verzoekschrift betwist de verzoekende partij in een eerste onderdeel van haar enig middel de 

invulling van het begrip ‘ten laste’ in de mate dat de gemachtigde vereist dat reeds van in het land van 

herkomst een afhankelijkheidsrelatie moet bestaan tussen de betrokkene en de referentiepersoon. De 

verzoekende partij betwist de invulling van het begrip ‘ten laste’ niet in de mate dat de gemachtigde 

vereist dat de verzoekende partij (ook) moet aantonen momenteel ten laste te zijn van de 

referentiepersoon. 

 

Wat de laatstgenoemde invulling betreft, voert de verzoekende partij aan dat het bij een strikte 

interpretatie van de toepasselijke wetsbepaling volstaat dat het actueel ten laste zijn wordt aangetoond 

en dat dit kan zijn in het land waar zij actueel woont. Volgens de verzoekende partij is dit onbetwistbaar 

het geval, aangezien zij inwoont bij haar vader, en door deze onderhouden wordt. 

 

De gemachtigde overweegt in dit verband het volgende: “Tevens wordt geen enkel bewijs aangebracht 

waaruit moet blijken dat betrokkene momenteel ten laste is van de referentiepersoon. Het feit dat 

betrokkene op hetzelfde adres woont heeft niet automatisch tot gevolg effectief ten laste te zijn van de 

referentiepersoon.” 

 

De verzoekende partij kan met haar ongestaafde betoog geen afbreuk doen aan deze vaststelling. De 

gemachtigde heeft immers reeds aangegeven dat het feit dat deze verzoekende partij op hetzelfde 

adres woont, niet automatisch tot gevolg heeft dat zij effectief ten laste is van de referentiepersoon. 

Door in haar verzoekschrift zonder meer te stellen dat zij meent dat het inwonen bij haar vader wel erop 

duidt dat zij momenteel ten laste is van haar vader (de referentiepersoon), geeft zij enkel te kennen het 

niet eens te zijn met de beoordeling van de gemachtigde. Het loutere feit dat zij een andere mening is 

toegedaan, maakt echter niet dat de vaststelling van de gemachtigde onzorgvuldig, onjuist, niet 

afdoende gemotiveerd of kennelijk onredelijk zou zijn.  

 

Daarnaast voert de verzoekende partij ook zonder meer aan dat zij door haar vader onderhouden wordt, 

maar zij laat na aan te geven uit welke van de voorgelegde documenten dit dan wel zou moeten blijken. 

De documenten die zij in het derde onderdeel van haar enig middel bespreekt, hebben vooreerst 

betrekking op het al dan niet hebben van eigendom en inkomsten in Marokko. De verzoekende partij 

maakt niet duidelijk, en de Raad ziet niet in, op welke manier deze stukken zouden moeten aantonen 

dat zij actueel in België door haar vader onderhouden wordt, en dus financieel en/of materieel van hem 

ten laste is. Vervolgens verwijst zij naar geldstortingen in de periode van 2005 tot en met 2013. Zij 

erkent zelf dat de laatste van deze geldstortingen dateert van mei 2013, kort voor haar komst naar 

België. Ook uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 25 september 2013 het 

Schengengrondgebied is binnengekomen. De verzoekende partij maakt niet duidelijk, en de Raad ziet 

niet in, op welke manier uit geldstortingen die dateren van vóór haar komst naar België, zou moeten 

blijken dat zij actueel in België financieel en/of materieel door haar vader wordt onderhouden. Ten slotte 

verwijst de verzoekende partij nog naar attesten van het OCMW waaruit blijkt dat noch zij noch haar 

vader financiële steun ontvangen van het OCMW. Volgens de verzoekende partij zijn deze attesten een 

belangrijke aanduiding dat zij ten laste was van haar vader, daar haar vader zelf en ook zij niet 

afhankelijk waren van het OCMW. In de eerste plaats stelt de Raad vast dat, gelet op het gebruik van de 

verleden tijd, moet worden aangenomen dat de verzoekende partij ook deze stukken slechts inroept in 

het licht van een eventueel ten laste zijn in het land van herkomst, vóór haar komst naar België. 

Bijgevolg blijkt dit betoog geen betrekking te hebben op de vraag of de verzoekende partij heeft 

aangetoond actueel ten laste te zijn van de referentiepersoon. Zelfs in de mate dat haar betoog ook 
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hierop betrekking zou hebben, maakt de verzoekende partij niet duidelijk, en de Raad ziet niet in, op 

welke manier de gemachtigde had kunnen en moeten afleiden dat attesten van het OCMW, waaruit 

aldus slechts blijkt dat de verzoekende partij noch haar vader financiële steun van het OCMW 

ontvangen, zouden zijn voorgelegd om aan te tonen dat de verzoekende partij momenteel door de 

referentiepersoon onderhouden wordt, nog daargelaten de vraag op welke manier het niet-ontvangen 

van financiële steun van het OCMW door de betrokken personen enig verband houdt met de vraag of de 

ene betrokken persoon financieel en/of materieel wordt onderhouden door de andere betrokken 

persoon. 

 

Met dit betoog kan de verzoekende partij niet aannemelijk maken dat de vaststelling van de 

gemachtigde dat geen enkel bewijs werd aangebracht waaruit moet blijken dat zij momenteel ten laste is 

van de referentiepersoon onzorgvuldig, onjuist, kennelijk onredelijk of niet afdoende gemotiveerd zou 

zijn. 

 

Bijkomend merkt de Raad nog op dat, in de mate dat de verzoekende partij met haar kritiek blijk geeft 

van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, 

zij de Raad uitnodigt tot een opportuniteitsonderzoek van deze andere beoordeling. Dit behoort echter 

niet tot zijn bevoegdheid als annulatierechter. 

 

Uit het bovenstaande is gebleken dat de verzoekende partij geen afbreuk kan doen aan de vaststelling 

van de gemachtigde dat niet is aangetoond dat zij momenteel ten laste is van de referentiepersoon. 

Aangezien de verzoekende partij niet betwist dat het, opdat zij als ‘ten laste’ in de zin van artikel 40ter, § 

2 juncto artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet kan worden beschouwd, minstens 

noodzakelijk is dat zij actueel in België ten laste is van de referentiepersoon, volstaat deze vaststelling 

reeds om de vaststelling te schragen dat niet is aangetoond dat is voldaan aan de voorwaarde van het 

‘ten laste zijn’. De motivering met betrekking tot het ten laste zijn in het land van herkomst is dan ook 

overtollig geworden. De eventuele gegrondheid van het betoog van de verzoekende partij gericht tegen 

het overtollige motief met betrekking tot het ten laste zijn in het land van herkomst (vervat in het tweede 

en derde onderdeel van het enig middel), met inbegrip van de vraag of de gemachtigde het begrip ‘ten 

laste’ ook in deze zin kan interpreteren (vervat in het eerste onderdeel van het enig middel), kan de 

wettigheid van de motivering van de bestreden beslissing aldus niet aantasten, zodat op dit betoog niet 

verder moet worden ingegaan.  

 

Het vierde onderdeel van het enig middel heeft betrekking op de motivering van het tweede deel van de 

bestreden beslissing, met name betreffende de bestaansmiddelen van de referentiepersoon. Ook dit 

maakt echter een overtollig motief uit. Dat niet is aangetoond dat de verzoekende partij, als 

bloedverwant in neergaande lijn ouder dan 21 jaar, ten laste is van haar Belgische vader, de 

referentiepersoon, volstaat immers op zich om het verblijfsrecht op grond van artikel 40ter, § 2 juncto 

artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet te weigeren. De eventuele gegrondheid van 

het betoog van de verzoekende partij gericht tegen het overtollige motief met betrekking tot de 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon, met inbegrip van het betoog aangaande de 

behoefteanalyse, kan de wettigheid van de motivering van de bestreden beslissing aldus niet aantasten, 

zodat op dit betoog niet verder moet worden ingegaan. 

 

Een schending van de formele en materiele motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel in het 

licht van artikel 40ter, § 2 juncto artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3.3 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

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

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 


