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 nr. 242 022 van 8 oktober 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROBERT 

Sint-Quentinstraat 3 

1000 BRUSSEL 

  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 9 juni 2020 heeft 

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 11 mei 2020 tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 12 juni 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 augustus 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 september 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. DE WOLF, die loco advocaat P. ROBERT verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 11 oktober 2018 een eerste aanvraag in tot de afgifte van een verblijfskaart als 

familielid van een burger van de Unie, in functie van zijn Spaanse vader L.M.  

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

(hierna: de minister) trof op 12 maart 2019 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 
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1.3. Verzoeker diende op 24 april 2019 een tweede aanvraag in tot de afgifte van een verblijfskaart als 

familielid van een burger van de Unie, in functie van zijn Spaanse vader L.M.  

 

1.4. De gemachtigde van de minister trof op 22 oktober 2019 een beslissing tot weigering van verblijf van 

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

     

1.5. Op 28 november 2019 diende verzoeker een derde aanvraag in tot de afgifte van een verblijfskaart 

als familielid van een burger van de Unie, in functie van zijn Spaanse vader L.M.  

 

1.6. De gemachtigde van de minister trof op 11 mei 2020 een beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoeker werd hiervan 

op niet nader te bepalen datum in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

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

OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

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 28.11.2019 werd ingediend 

door: 

 

Naam: L.(…)  

Voorna(a)m(en): N.(…) 

Nationaliteit: Marokko  

Geboortedatum: (…)  

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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

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

van een burger van de Unie. 

 

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 Europese 

referentiepersoon. Het concept ten laste veronderstelt dat betrokkene reeds ten laste was van de 

referentiepersoon in het land van herkomst of origine en heden ook in België ten laste komt. 

 

Ter staving hiervan werden volgende documenten voorgelegd: 

- Attest OCMW Hoboken en Kiel, Antwerpen dd. 19.12.2019 op naam van betrokkene en dd. 21.11.2019 

op naam van referentiepersoon waaruit blijkt dat zij tot op datum van het attest geen financiële steun 

hebben ontvangen 

- Attest de Voorzorg Antwerpen dd 20.11.2019 met invaliditeitsuitkeringen voor de periode vanaf 

01.05.2019 tot en met 31.10.2019 op naam van de referentiepersoon. 

- Attestation de revenu Ministère de l’Economie et des Finances, Direction Générale des Impôts, N°178 

dd 06.05.2019 waaruit blijkt dat betrokkene niet is onderworpen aan belastingen op inkomsten en 

huisvesting voor het jaar 2019/2018. Betrokkene verliet in 2018 het land van herkomst. Het attest stelt 

niets over de voorgaande jaren waarin betrokkene opnieuw in Marokko verbleef; Attestation administrative 

van de Province de Driouch, Caidat D'Ouled Boubker, N° 562 dd. 20.11.2019 waaruit blijkt dat betrokkene 

geen beroep uitoefende waar inkomsten uit voortvloeiden in dit gedeelte van Marokko. Dit attest zegt niet 

over andere provincies, of gemeenten van Marokko waar betrokkene inkomsten zou kunnen verworven 

hebben.  
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- Verzenden van geld via Moneytrans, Atena Money Transfert SPRL en Moneygram van de 

referentiepersoon en zijn echtgenote. Er werden wel degelijk gelden overgemaakt aan betrokkene. Echter, 

gelet de onvermogendheid van betrokkene niet afdoende werd aangetoond is het heden ook niet 

aannemelijk gemaakt dat betrokkene daadwerkelijk van de stortingen afhing om in zijn basisbehoeften te 

voorzien. 

 

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

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

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

het geheel van de beschikbare gegevens niet afdoende dat er reeds van in het land van herkomst of 

origine (en tot op heden) een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en de referentiepersoon. 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert zijn terugkomst en dus sinds 11.10.2018 (cfr. Rijksregister) tot op 

heden op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd is, doet geen afbreuk aan bovenstaande 

vaststellingen. Immers, louter het gegeven dat betrokkene op het adres van de referentiepersoon 

gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot gevolg dat hij ook ten laste was/is van de 

referentiepersoon. Immers, de voorwaarde van het ten laste zijn dient op een actieve wijze te worden 

aangetoond en valt niet impliciet af te leiden uit het feit dat men onder hetzelfde dak woont (arrest RvV 

nr. 145.912 dd. 21.05.2015). Bovendien heeft deze situatie betrekking op de toestand in België, niet op 

deze in het land van herkomst. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de wet van 15.12.1980 

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

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al 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 

uw aanvraag van verblijf geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere voorwaarden 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 Dienst Vreemdelingenzaken raadt aan het dossier grondig na 

te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 40bis, §2, 3° en 62, 

§2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Verzoeker stelt in zijn 

middel het volgende:  

 

“Eerst onderdeel 

De bestreden beslissing stelt dat verzoeker niet ten laste van zijn Spaanse vader zou zijn omdat hij 

onvoldoende aantoont in Marokko onvermogend te zijn. 

Het begrip “ten laste” van artikel 40bis §2, 3° van de wet van 15.12.1980 vormt de omzetting van hetzelfde 

begrip uit artikel 2 van de richtlijn 2004/38. De rechtspraak van het Europees Hof van Justitie die de 

richtlijn interpreteert is bindend (zie o.a. RvV, 9.5.2018, arrest 203.688). 

In het arrest Reyes van 16.1.2014 (C-423/12) oordeelde het Hof: 

 

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

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

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

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

 

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

dat het familielid materieel wordt gesteund door de burger van de Unie die gebruik heeft gemaakt van zijn 

verkeersvrijheid, of door diens echtgenoot (arrest Jia, reeds aangehaald, punt 35). 

22 Om vast te stellen of er sprake is van een dergelijke afhankelijkheid, moet het gastland beoordelen of 

de rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie, gezien 

zijn economische en sociale toestand niet in zijn basisbehoeften voorziet. De noodzaak van materiële 
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steun moet in de het land van oorsprong of van herkomst van een dergelijke bloedverwant bestaan op het 

moment dat hij verzoekt zich bij die burger te mogen voegen (zie in die zin arrest Jia, reeds aangehaald, 

punt 37). 

 

23 Daarentegen hoeft niet te worden bepaald waarom er sprake is van afhankelijkheid en dus waarom 

een beroep wordt gedaan op die ondersteuning. Deze uitlegging vloeit logischerwijs voort uit met name 

het beginsel dat de bepalingen waarin, zoals in richtlijn 2004/38, het vrije verkeer van de burgers van de 

Unie – een van de grondslagen van de Unie – verankerd ligt, ruim moeten worden uitgelegd 1(zie in die 

zin arrest Jia, reeds aangehaald, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

24 Het feit dat een burger van de Unie, in omstandigheden als die van het hoofdgeding, over een lange 

periode regelmatig een som geld betaalt aan die bloedverwant in neergaande lijn, die voor hem 

noodzakelijk is om in zijn basisbehoeften te voorzien in zijn land van herkomst, kan aantonen dat er sprake 

is van een situatie van reële afhankelijkheid van die bloedverwant ten opzichte van die burger. 

 

25 In die omstandigheden kan van die bloedverwant niet bovendien worden vereist dat hij aantoont 

tevergeefs te hebben getracht werk te vinden of steun voor zijn levensonderhoud van de autoriteiten van 

zijn land van herkomst te verkrijgen en/of anderszins te hebben getracht in zijn eigen levensonderhoud te 

voorzien. 

 

26 Het vereiste van een dergelijk bijkomend bewijs, dat in de praktijk niet makkelijk kan worden geleverd, 

zoals de advocaat-generaal in punt 60 van zijn conclusie heeft opgemerkt, kan het voor die bloedverwant 

uiterst moeilijk maken om in het gastland een verblijfsrecht te krijgen, terwijl de in punt 24 van het 

onderhavige arrest omschreven omstandigheden reeds van dien aard zijn dat zij het bestaan van een 

reële situatie van afhankelijkheid aantonen3. Daarom dreigen de artikelen 2, punt 2, sub c, en 7 van 

richtlijn 2004/38 door dit vereiste hun nuttige werking te verliezen. 

 

27 Overigens is niet uitgesloten dat dit vereiste de betrokken bloedverwant dwingt gecompliceerdere 

stappen te ondernemen, zoals verschillende verklaringen trachten te verkrijgen waaruit blijkt dat er geen 

werk was gevonden en dat geen sociale uitkering was ontvangen, dan de stap die erin bestaat een 

document te verkrijgen van de bevoegde autoriteit van hat land van oorsprong of van herkomst waaruit 

het bestaan van een afhankelijkheidssituatie blijkt. Het Hof heeft reeds geoordeeld dat een dergelijk 

document geen voorwaarde mag zijn voor de verlening van een verblijfsvergunning (arrest Jia, reeds 

aangehaald, punt 42)”. 

 

De overweging “Verzenden van geld via Moneytrans, Atena Money Transfert SPRL en Moneygram van 

de referentiepersoon en zijn echtgenote. Er werden wel degelijk gelden overgemaakt aan betrokkene. 

Echter, gelet de onvermogendheid van betrokkene niet afdoende werd aangetoond is het heden ook niet 

aannemelijk gemaakt dat betrokkene daadwerkelijk van de stortingen afhing om in zijn basisbehoeften te 

voorzien” is in strijd met die interpretatie. 

 

Een “omstandigheid van dien aard dat zij het bestaan van een reële situatie van afhankelijkheid aantoont”, 

namelijk het jarenlang sturen van financiële steun, wordt immers in de bestreden beslissing als niet 

afdoende beschouwd. Dit is op zich is strijdig met de bindende interpretatie van het Europees Hof van 

Justitie en schendt aldus artikels 40bis en 62, §2 van de wet. 

 

Tweede onderdeel 

 

Bovendien stelt de bestreden beslissing dat het bewijs van stortingen onvoldoende is omdat verzoeker 

door middel van de andere stukken zijn onvermogendheid onvoldoende bewijst. 

Dit is een verwijzing naar de volgende overweging van de bestreden beslissing: 

 

“Attestation de revenu Ministère de l’Economie et des Finances, Direction Générale des Impôts, N°178 

dd 06.05.2019 waaruit blijkt dat betrokkene niet is onderworpen aan belastingen op inkomsten en 

huisvesting voor het jaar 2019/2018. Betrokkene verliet in 2018 het land van herkomst. Het attest stelt 

niets over de voorgaande jaren waarin betrokkene opnieuw in Marokko verbleef; Attestation administrative 

van de Province de Driouch, Caidat D’Ouled Boubker, N° 562 dd. 20.11.2019 waaruit blijkt dat betrokkene 

geen beroep uitoefende waar inkomsten uit voortvloeiden in dit gedeelte van Marokko. Dit attest zegt niet 

over andere provincies, of gemeenten van Marokko waar betrokkene inkomsten zou kunnen verworven 

hebben”; 
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Uit het arrest Reyes, evenals uit het arrest Jia (9.1.2007, C-1/05), blijkt dat het begrip “ten laste” ruim 

geïnterpreteerd moet worden en dat de eisen van de administratie het familielid van een EU burger niet 

moeten dwingen gecompliceerde stappen te ondernemen. 

 

De motivering is onvolledig of tegenstrijdig aangezien de bestreden beslissing de “attestation 

administrative” van de provincie Driouch als onvoldoende beschouwt omdat “Dit attest zegt niet over 

andere provincies, of gemeenten van Marokko waar betrokkene inkomsten zou kunnen verworven hebben 

“ terwijl de bestreden beslissing niets zegt over de geografische draagwijdte van het attest van de 

“Direction Générale des Impôts”. Een attest van die algemene directie beschrijft in principe de fiscale 

situatie van verzoeker in heel Marokko, zodat de motivering van de bestreden beslissing niet toelaat te 

begrijpen waarom het (dubbel) bewijs van onvermogendheid een onvoldoende geografische draagwijdte 

zou hebben. 

 

De motivering van de bestreden beslissing verwijt ook aan verzoeker geen bewijzen voor de jaren 

voorafgaand aan het fiscaal jaar 2018/2019 te geven. Enerzijds is die stelling onjuist en aldus strijdig met 

artikel 62, §2 van de wet. Het administratief dossier bevat immers een document met als titel “Attestation 

de revenu 3395” van 9.11.2018, dat de situatie van verzoeker in 2017/2018 betreft en bevestigt dat hij 

toen geen inkomsten had. Anderzijds is de stelling dat het bewijs dat verzoeker gedurende één volledig 

fiscaal jaar (of twee jaren indien rekening wordt gehouden met het attest betreffende het jaar 2017-2018) 

geen enkele inkomst had, onvoldoende om zijn onvermogendheid te bewijzen, strijdig met de interpretatie 

van het begrip ten laste dat door het Europees Hof van Justitie gedaan wordt, en aldus met artikel 40bis 

van de wet. 

 

De strijdigheid met die bepaling is des te duidelijker dat dat de attesten betreffende het gebrek aan 

inkomsten in Marokko samen gelezen moeten worden met het bewijs van geldstortingen over een periode 

van verschillende jaren.” 

 

2.2. Artikel 62, §2, van de vreemdelingenwet heeft betrekking op de formele motiveringsplicht. Deze 

beoogt de betrokkene in staat te stellen om te oordelen of hij zich op het stuk der motieven zinvol in rechte 

kan verweren (RvS 7 juli 2017, nr. 238.790) en verplicht de administratieve overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op 

"afdoende" wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, 

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

zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen (RvS 27 

augustus 2019, nr. 245.324). 

 

2.3. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 40bis, §2, 3°, van de vreemdelingenwet en 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen als haar juridische 

grondslagen.  

 

2.4. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 40bis, §2, 3°, van de vreemdelingenwet bepaalt het 

volgende: 

 

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

(…) 

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

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

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

partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt gedeeld, op 

voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft gegeven; 

(…)” 

 

Aangezien verzoeker ouder is dan 21 jaar en een verblijf vraagt als bloedverwant in neergaande lijn van 

zijn Spaanse vader, dient hij het bewijs te leveren dat hij “ten laste” is van zijn in België verblijvende vader. 

Samen met verzoeker brengt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) in herinnering 

dat het “ten laste” zijn voortvloeit uit een feitelijke situatie, die wordt gekenmerkt door de omstandigheid 

dat de descendent materieel wordt gesteund door de Unieburger omdat hij niet in de eigen basisbehoeften 

kan voorzien (cf. HvJ 16 januari 2014, Flora May Reyes t. Zweden, nr. C-423/12, §§ 20-27; HvJ 9 januari 

2007, Yunying Jia t. Migrationsverket , nr. C-1/05, §§35-37). 
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2.5. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 28 november 2019 een derde aanvraag tot de 

afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie indiende, in functie van zijn 

vader. Bij deze aanvraag voegde verzoeker volgende stukken: 

 

- Gelegaliseerd uittreksel uit de geboorteakte van L. N.; 

- Marokkaans paspoort van L. N., geldig tot 11 februari 2021; 

- Attestation administrative de Royuame Du Maroc, Ministère de L'Intérieur, Province de Driouch, 

Caidat D'Ouled Boubker, N° 562 d.d. 20 november 2019 waaruit blijkt dat betrokkene aldaar geen 

beroepsinkomsten had; 

- Attest OCMW Antwerpen van 21 november 2019 dat referentiepersoon L. M. geen financiële steun 

aanvroeg; 

- Attest OCMW Antwerpen van 19 december 2019 dat L. N. geen financiële steun aanvroeg; 

- Attest de Voorzorg Antwerpen d.d. 20 november 2019 met invaliditeitsuitkeringen voor de periode 

vanaf 1 mei 2019 tot en met 31 oktober 2019 op naam van de referentiepersoon L. M.; 

- Documenten van Moneytrans, Atena Money Transfert SPRL en Moneygram waaruit blijkt dat geld 

werd overgemaakt van L. M. en diens echtgenote aan L. N. in de periode 2014-2018; 

- Attestation de revenu Ministère de l'Economie et des Finances, Direction Générale des Impôts, N°178 

d.d. 6 mei 2019 van de sector Driouch waaruit blijkt dat L. N. niet is onderworpen aan belastingen op 

inkomsten en huisvesting voor het jaar 2018-2019. 

 

2.6. Verzoeker citeert in zijn middel een uittreksel uit het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Reyes 

waaruit hij afleidt dat de motieven van de beslissing strijdig zijn met de bindende interpretatie die het Hof 

geeft aan het begrip “ten laste” uit artikel 2.2, c), van de richtlijn 2004/38 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 (= artikel 40bis, §2, 3°, van de 

vreemdelingenwet).  

 

2.7. Op basis van de neergelegde stukken stelt de gemachtigde van de minister in de eerste plaats vast 

dat het fiscaal attest uit Marokko van 6 mei 2019 enkel betrekking heeft op de periode 2018-2019, terwijl 

verzoeker minstens al sinds oktober 2018 in België verblijft, en “(h)et attest (…) niets (stelt) over de 

voorgaande jaren”. Waar verzoeker in zijn middel lijkt te willen doen geloven dat een attest, dat slechts 

betrekking heeft op één fiscaal jaar, zou kunnen volstaan om zijn onvermogendheid te bewijzen, kan hij 

uiteraard niet worden gevolgd. Het stuk “Attestation de revenu 3395” van 9 november 2018 dat verzoeker 

in zijn tweede middelonderdeel vermeldt, werd niet voorgelegd in het kader van de onderhavige aanvraag 

tot de afgifte van een verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie, zodat verzoeker de 

verwerende partij geen motiveringsgebrek kan aanwrijven doordat dit stuk in de bestreden beslissing niet 

zou zijn besproken. 

 

Vervolgens oppert de gemachtigde van de minister dat het administratief attest van 20 november 2019 

geografisch te beperkt is omdat “(d)it attest (…) niet(s) (zegt) over andere provincies, of gemeenten van 

Marokko waar betrokkene inkomsten zou kunnen verworven hebben”. Verzoeker keert in zijn middel de 

bewijslast om en verwijt de gemachtigde van de minister dat hij de geografische draagwijdte niet toelicht. 

De Raad wijst er echter op dat het aan verzoeker toekomt om dit te verhelderen. Met de blote bewering 

in zijn middel dat dergelijk attest “in principe de fiscale situatie van verzoeker in heel Marokko (beschrijft)”, 

slaagt verzoeker er niet in aannemelijk te maken dat hij werkelijk onvermogend was en geen inkomsten 

genoot. Zoals de verwerende partij terecht stelt in haar nota met opmerkingen, dient het “ten laste” zijn op 

actieve wijze te worden aangetoond. 

 

Naar aanleiding van de (summiere) maandelijkse geldstortingen via Moneygram, Moneytrans etc., toen 

verzoeker nog in Marokko verbleef, overweegt de gemachtigde van de minister tenslotte dat “niet 

aannemelijk (werd) gemaakt dat betrokkene daadwerkelijk van de stortingen afhing om in zijn 

basisbehoeften te voorzien” omdat “de onvermogendheid van betrokkene niet afdoende werd 

aangetoond”. 

 

De Raad stelt vast dat de gemachtigde van de minister geenszins kennelijk onredelijk te werk ging door 

op basis van de neergelegde stukken te overwegen dat verzoeker “niet afdoende heeft aangetoond 

effectief onvermogend te zijn” en “er onvoldoende werd aangetoond dat hij voorafgaand aan de aanvraag 

en reeds van in het land van herkomst of origine tot op het moment van de aanvraag financieel en/of 

materieel ten laste was van de referentiepersoon” waardoor “niet afdoende (blijkt) dat er reeds van in het 

land van herkomst of origine (en tot op heden) een afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en 
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de referentiepersoon”. De motieven van de beslissing sporen wel degelijk met de rechtspraak van het Hof 

van Justitie. 

 

2.8. De gemachtigde van de minister kon op goede gronden concluderen dat verzoeker niet voldeed aan 

de voorwaarden uit artikel 40bis, §2, 3°, van de vreemdelingenwet en hem rechtsgeldig het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden ontzeggen.  

 

2.9. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 40bis, §2, 3°, van de vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen. 

 

Het enig 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 acht oktober tweeduizend twintig door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 


