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 nr. 244 562 van 23 november 2020 

in de zaak RvV x / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. HAJJI 

Laaglandlaan 306 

2170 Merksem 

  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 23 mei 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 april 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 29 mei 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 A. HAEGEMAN, die loco advocaat L. HAJJI verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat M. MISSEGHERS, 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 

 

1.1. Verzoekster kwam op 16 augustus 2017 toe in het Schengengebied op basis van een visum type C. 

 

1.2. Verzoekster diende op 10 juli 2018 een eerste aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie (bijlage 19ter) in functie van haar Nederlandse moeder. 
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1.3. De gemachtigde van de burgemeester van de stad Antwerpen trof op 14 januari 2019 een beslissing 

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

20). 

 

1.4. Verzoekster diende op 18 april 2019 een tweede aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie (bijlage 19ter). 

 

1.5. De gemachtigde van de burgemeester van de stad Antwerpen trof op 22 juli 2019 een beslissing tot 

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

20). 

 

1.6. Verzoekster vroeg op 20 november 2019 een derde maal een verblijfskaart aan van een familielid 

van een burger van de Unie in functie van haar moeder, die Nederlands staatsburger is. 

 

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

(hierna: de minister) trof op 27 april 2020 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoekster werd hiervan op 28 april 

2020 per aangetekend schrijven in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden 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 20.11.2019 werd ingediend 

door: 

Naam: C.(…) 

Voornaam: F.(…) 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

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 of van ander familielid 

van een burger van de Unie. 

Betrokkene vraagt gezinshereniging met haar moeder D.(…) F.(…) (RN: (…)) van Nederlandse 

nationaliteit, in toepassing van artikel 40 bis van de wet van 15/12/1980. 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: ‘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 

(…)’ 

Aangezien betrokkene 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 Nederlandse moeder. 

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 / of het land waar 

betrokkene het laatst heeft verbleven alvorens naar België te komen tot op het moment van de aanvraag 

gezinshereniging. 

Om aan te tonen dat zij ten laste is van de referentiepersoon, legt betrokkene de volgende stukken neer: 

- Attest van het OCMW Antwerpen dd. 20.11.2019 dat betrokkene en de referentiepersoon tot op datum 

van de opmaak van het attest geen financiële steunverlening van het OCMW genoten hebben. 

- Loonfiches van N. F. B.V. op naam van de referentiepersoon. 

- Geldtransfers via Western Union van de referentiepersoon aan betrokkene tijdens de periode 2014 tot 

2017. 

Van eventuele stortingen van de referentiepersoon aan betrokkene na 2017 tot op het ogenblik van de 

aanvraag op 20.11.2019 werden door betrokkene geen bewijzen overgemaakt. 

- Attestation du Revenu Global Impose au titre de l’annee 2018 dd. 06.12.2018 waaruit moet blijken dat 

betrokkene voor het jaar 2018 geen inkomsten en geen eigendom had. Dit attest kan niet worden 
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aanvaard ter staving van het onvermogen in het land van herkomst, gezien het werd opgesteld op basis 

van een verklaring op eer waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan worden uitgesloten. 

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

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

referentiepersoon. Immers, zij heeft noch afdoende aangetoond effectief onvermogend te zijn, noch 

bewezen voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst financieel en/of materieel 

ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon. 

Wat het ten laste zijn in België betreft, uit het administratief dossier van betrokkene, blijkt dat zij sinds 

november 2018 tot op heden onophoudelijk zelf tewerkgesteld is. Dit betekent dat betrokkene ook op dit 

moment niet ten laste is van haar moeder in België, gezien zij in staat is zelf over een inkomen te 

beschikken. 

Het gegeven dat betrokkene sedert 18.04.2019 tot op heden op hetzelfde adres als de referentiepersoon 

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

betrokkene op hetzelfde adres 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 heeft deze situatie betrekking 

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

Gezien de afhankelijkheidsrelatie niet afdoende is aangetoond voldoet betrokkene niet aan de gestelde 

voorwaarden van artikel 40 bis van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te bekomen. 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkenen. Het AI dient te worden ingetrokken. 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst uw 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 u aan uw 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 verzoekster de schending aan van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de 

artikelen 1, 2, 3 en 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en van het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel als algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. Verzoekster formuleert haar kritiek als volgt: 

 

“(1) 

In eerste instantie dient vastgesteld te worden dat de Minister bij zijn beslissing niet is uitgegaan van de 

juiste en volledige feitelijke gegevens. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. 

Echter, de Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te gaan of deze overheid 

bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen. (RvS 7 december 2001, 

nr. 101.624) 

In casu stelt de Minister dat verzoekster niet afdoende heeft aangetoond onvermogend te zijn, noch 

bewezen voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst financieel en/of materieel 

ten laste geweest te zijn van de referentiepersoon. Derhalve meent hij dat niet voldaan is aan de gestelde 

wettelijke vereisten. 

Hij verwijst hiervoor enerzijds naar de geldtransfers via Western Union van de (groot)moeder aan 

verzoekster en dit voor de periode 2014 tot 2017. Het klopt dat na 2017 geen geldtransfers meer hebben 

plaatsgevonden, doch de reden hiervoor is dat verzoekster inmiddels samen met haar kinderen bij de 

(groot)moeder verbleef. 

Zij verkreeg immers in juli 2017 via de Nederlandse ambassade een visum type C om samen met haar 

kinderen (H.(…) D.(…), M.(…) D.(…) en I.(…) D.(…)) haar moeder in Nederland te bezoeken. (stuk 2) 

Nadien diende zij in België verschillende aanvragen tot gezinshereniging in met de (groot)moeder, bij wie 

zij al die tijd verbleef en die voor haar en de kinderen instond. Het spreekt voor zich dat verzoekster dan 

ook van 2017 tot heden ten laste was van haar moeder. 
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Alleszins heeft zij voldoende aangetoond in het land van herkomst ten laste geweest te zijn van de 

(groot)moeder op basis van de geldtransfers tot haar vertrek uit het land van herkomst. 

Anderzijds verwijst de Minister naar de bijgebrachte “Attestation du Revenu Global Imposé au titre de 

l’année 2018 dd. 06.12.2018” waaruit blijkt dat verzoekster in 2018 geen inkomsten, noch een eigendom 

had. De Minister aanvaardt dit attest echter niet aangezien het zou zijn opgesteld op basis van een 

verklaring op eer. 

Dit is echter niet helemaal correct. Het afgeleverde attest is tevens gebaseerd op de zogenaamde 

“Attestation de non emploi n 2742/2018” oftewel het attest van niet tewerkstelling. (stuk 3) 

Bovendien verwijst verzoekster voor de goede orde naar de rechtspraak hieromtrent, namelijk: 

“Bijkomend moet aangenomen worden dat de kern van het begrip “ten laste” zijn in hoofdorde een actieve 

ondersteuning vereist door de referentiepersoon, hetzij financieel hetzij materieel. Het betreft immers een 

beoordeling van een feitelijke situatie, die wordt gekenmerkt door de omstandigheid dat het familielid 

wordt gesteund door de burger van de Unie of door diens echtgenoot teneinde in de basisbehoeften te 

voorzien. Een bewijs van X - Pagina 9 onvermogen is in deze context dan ook bijkomend omdat het op 

zich nog geen actieve materiële of financiële ondersteuning aantoont. Ten overvloede blijkt, zoals supra 

reeds aangehaald uit de rechtspraak waar verweerder zelf naar verwijst in de nota, dat wanneer een 

referentiepersoon over een lange periode regelmatig een som geld betaalt aan een descendent, die voor 

hem noodzakelijk is om te voorzien in de basisbehoeften, de feitelijke omstandigheden reeds van die aard 

zijn dat zij een reële situatie van afhankelijkheid kunnen aantonen. Een bewijs van onvermogen dient 

volgens die rechtspraak dan ook als bijkomend te worden beschouwd en kan vaak moeilijk geleverd 

worden.” (HvJ 16 januari 2014, C-423/12, punten 23, 26 en 27) 

Hoe dan ook kan zij op heden - gelet op de huidige coronacrisis die ook in het land van herkomst heerst 

- geen nieuwe bewijsstukken aanvragen. 

Tenslotte verwijst de Minister naar het administratief dossier van verzoekster waaruit blijkt dat zij sinds 

november 2018 zelf tewerkgesteld is. Dit klopt niet. Verzoekster is slechts tewerkgesteld sinds eind 

november 2019, na afgifte van het A.I. 

Dit betreft uitzendarbeid en kan geenszins beschouwd worden als vast inkomen, waardoor zij niet langer 

ten laste zou zijn van haar moeder. 

Verder is het zo dat gedurende de hele periode haar moeder steeds voor verzoekster heeft ingestaan en 

o.m. alle woonkosten, zoals huur, nutsvoorzieningen, etc. heeft betaald. (stuk 4) 

Ook dit argument gaat dus niet op. 

(2) 

De bestreden beslissing houdt verder op geen enkele wijze rekening met de specifieke omstandigheden 

waarin verzoekster zich bevindt, met name: 

 

heeft verlaten; 

van enige opvangmogelijkheden, financiële – morele en sociale hulpverlening; 

ueren is in België 

De bestreden beslissing bevat een onvoldoende motivering waarom deze prangende humanitaire situatie 

niet zou opwegen tegen een weigering van haar aanvraag tot gezinshereniging. 

Terwijl: 

De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek 

van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen (RvS 23 februari 2004, 

nr. 128.424). 

De bestreden beslissing bevat echter een onvoldoende motivering, gelet op de feitelijke gegevens van de 

zaak en de prangende humanitaire situatie waarin verzoekster zich bevindt. 

Volgens verzoekster heeft de Minister dan ook niet alle relevante feitelijke gegevens in beoordeling 

genomen om tot een juiste beslissing te komen; 

De bestreden beslissing is zonder feitelijke grondslag en is bovendien niet naar recht verantwoord. 

De bestreden beslissing betekent immers een inbreuk op artikel 8 EVRM nu verzoekster hierdoor van zijn 

familieleden gescheiden zal worden (cf. infra). 

De beslissing van de Minister staat niet in proportie met de hierdoor aan verzoekster berokkende nadelen. 

Er is geen enkele opvang in zijn land van herkomst, noch vanuit financieel, moreel of sociaal oogpunt. 

Het was aangewezen om in deze omstandigheden bijkomende inlichtingen in te winnen bij verzoekster 

teneinde dergelijk onherstelbaar nadeel te vermijden. 

(3) 

De bestreden beslissing maakt hoe dan ook een inbreuk uit op artikel 8 EVRM, m.n. het recht op de 

bescherming van het privé-en gezinsleven. 

Een afwijking hierop is mogelijk doch dient dan voorzien te zijn in de wet én gemotiveerd: Conform artikel 

8 lid 2 EVRM: 
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“Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover 

bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale 

veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

De bestreden beslissing is onvoldoende gemotiveerd nu nergens uit blijkt dat aan deze voorwaarden werd 

tegemoetgekomen. De bestreden beslissing is in casu niet noodzakelijk in het belang van de nationale 

veiligheid, openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, noch voor het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, noch voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, 

noch voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) mag zich bij het beoordelen van de 

redelijkheid van de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt 

te dezen slechts over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing 

strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat 

geen enkele redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

2.4. De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft 

betrekking op de formele motiveringsplicht (RvS 7 maart 2011, nr. 211.838). De artikelen 2 en 3 van de 

voornoemde wet van 29 juli 1991 verplichten 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). 

 

2.5. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 40bis, §2, eerste lid, 3°, 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) als haar juridische grondslag. Deze wetsbepaling 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°, 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; 

 

2.6. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster, die 40 jaar oud is, een verblijfskaart aanvroeg in 

functie van haar Nederlandse moeder. Met betrekking tot de voorwaarde dat verzoekster ten laste is van 

de Nederlandse referentiepersoon, werden bewijzen van geldtransfers via ‘Western Union’ neergelegd 

aan verzoekster in de periode van 2014 tot 2017. Er werden tevens loonfiches van de referentiepersoon 

neergelegd voor de periode juni 2018 - januari 2020 (tewerkstelling in Nederland), een attest van “De 

Voorzorg” van 14 februari 2020 waaruit blijkt dat verzoekster is aangesloten bij de ziekteverzekering en 

een attest van niet-steunverlening van het OCMW van Antwerpen van 20 november 2019. Daarnaast 

werd een “Attestation du Revenu Global Imposé au titre de l’annee 2018” van 6 december 2018 

voorgelegd om verzoeksters onvermogendheid te bewijzen. 

 

2.7. In de bestreden beslissing wordt het volgende overwogen: “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 / of het land waar betrokkene het laatst heeft 

verbleven alvorens naar België te komen tot op het moment van de aanvraag gezinshereniging.” Voor de 

interpretatie van het begrip “ten laste”, zoals voorzien in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, van de 
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vreemdelingenwet, kan worden verwezen naar de rechtspraak van het Hof van Justitie. Het Hof van 

Justitie oordeelde reeds dat bij het onderzoek of een vreemdeling ten laste is van een familielid moet 

worden beoordeeld of deze vreemdeling, gezien zijn economische en sociale toestand, niet in staat is om 

in zijn basisbehoeften te voorzien, waarbij de noodzaak van steun in de lidstaat van oorsprong of van 

herkomst moet bestaan op het moment dat hij verzoekt om de hereniging met de referentiepersoon (cf. 

HvJ 9 januari 2007, C-1/05, Jia; HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman; HvJ 16 januari 2014, C-423/12, 

Reyes). 

 

2.8. In haar middel geeft verzoekster te kennen dat zij reeds sinds medio 2017 met haar kinderen bij haar 

moeder verblijft. De gemachtigde van de minister stipt echter aan dat “het gegeven dat betrokkene op 

hetzelfde adres als de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, (…) niet automatisch tot gevolg (heeft) 

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).” Er mag dan ook redelijkerwijs worden 

verwacht dat verzoekster aannemelijk maakt dat zij reeds van in haar land van herkomst en tot op het 

moment van haar huidige aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie 

op 20 november 2019 concreet aantoont dat zij afhankelijk was van de ondersteuning van de 

referentiepersoon. In de beslissing wordt overwogen dat “(v)an eventuele stortingen van de 

referentiepersoon aan betrokkene na 2017 tot op het ogenblik van de aanvraag op 20.11.2019 werden 

door betrokkene geen bewijzen overgemaakt”, waardoor de reële afhankelijkheid gedurende deze periode 

geenszins werd aangetoond. 

 

2.9. In het administratief dossier werd bovendien informatie opgenomen die op 27 april 2020 via de Dolsis-

applicatie uit de registers van de Sociale Zekerheid werd gehaald, waaruit blijkt dat verzoekster tussen 2 

november 2018 en 27 april 2020 voor Belgische werkgevers actief was. Verzoekster beweert weliswaar 

in haar middel dat zij slechts sedert eind november 2019 tewerkgesteld is, maar deze bewering mist 

kennelijk feitelijke grondslag. De gemachtigde van de minister overweegt op basis van deze vaststellingen 

dat “betrokkene ook op dit moment niet ten laste is van haar moeder in België, gezien zij in staat is zelf 

over een inkomen te beschikken”. Het gegeven dat verzoekster gedurende minstens anderhalf jaar eigen 

inkomsten heeft verworven, staat haaks op haar voorgehouden hoedanigheid van descendent die ten 

laste zou zijn van de Nederlandse referentiepersoon. Verzoeksters bewering in haar middel, dat het om 

uitzendarbeid zou gaan en daardoor niet als een vast inkomen kan worden beschouwd, werpt geen ander 

licht op de vaststelling dat verzoekster een eigen inkomen verwerft en bijgevolg niet ‘ten laste’ van haar 

moeder is. 

 

2.10. Verzoekster beweert in haar middel dat zij op basis van de geldtransfers voldoende had aangetoond 

dat zij ten laste was van haar moeder tot aan haar vertrek uit haar land van herkomst. De Raad merkt 

echter op dat verzoekster geenszins staaft dat zij in die periode aangewezen was op deze steun om in 

haar land van herkomst in haar basisbehoeften te voorzien. De gemachtigde van de minister betwist in dit 

verband de bewijswaarde van het neergelegde “Attestation du Revenu Global Imposé au titre de l’annee 

2018” uit Marokko, vermits “het werd opgesteld op basis van een verklaring op eer waarvan het 

gesolliciteerd karakter niet kan worden uitgesloten”. In haar middel stelt verzoekster dat dit stuk ook 

gebaseerd zou zijn op het “attestation de non emploi n 2742/2018”, maar dit neemt niet weg dat 

uitdrukkelijk wordt vermeld dat het getuigschrift eveneens werd opgesteld “(selon) la déclaration sur 

l’honneur du 06/12/2018”, waardoor de bewijswaarde ervan op goede gronden in twijfel kan worden 

getrokken. Bovendien stelt de Raad vast dat het getuigschrift betrekking heeft op verzoeksters 

‘onvermogendheid’ in een periode waarin zij blijkbaar niet langer in haar land van herkomst verbleef.  

 

2.11. In weerwil van verzoeksters beweringen tonen de ontvangstbewijzen van de huurgelden die door 

de eigenaar van de woning werden opgemaakt voor de maanden juli 2019 tot mei 2020 (Verzoekschrift, 

bijlage 4) geenszins aan dat haar moeder de hele periode heeft ingestaan voor huur, nutsvoorzieningen, 

etc., aangezien zowel verzoekster zelf als haar moeder als schuldenaars worden vermeld. De 

gemachtigde van de minister ging geenszins kennelijk onredelijk te werk door op basis van het geheel 

van de neergelegde stukken te concluderen dat verzoekster niet “afdoende (heeft) aangetoond effectief 

onvermogend te zijn, noch bewezen voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst 

financieel en/of materieel ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon”. 

 

2.12. Verzoekster poneert in haar middel dat geen rekening werd gehouden met het wettelijk verblijf van 

haar ouders in België, het feit dat zij haar land van herkomst reeds drie jaar had verlaten, het feit dat het 

centrum van haar belangen thans in België gesitueerd is en de onmogelijkheid tot terugkeer. Het is echter 

volslagen onduidelijk op welke wijze deze elementen een invloed zou hebben op de beoordeling van haar 



  

 

 

X - Pagina 7 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie waarbij werd vastgesteld 

dat verzoekster niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. 

 

2.13. Het door verzoekster geschonden geachte artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

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

 

2.14. Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven veronderstelt 

in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardig privé- en/of familie- en gezinsleven. Artikel 

8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie-en gezinsleven’, noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven, is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde nauwe persoonlijke 

banden. Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er 

sprake is van een familie of een gezin. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of 

familie- en gezinsleven, dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is 

genomen (EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), 

§ 61). Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden 

voldoende hecht is (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife 

Yiğit/Turkije (GK), § 93). 

 

Opdat een relatie tussen meerderjarigen, zoals in casu tussen verzoekster en haar Nederlandse moeder, 

onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM kan vallen, zijn er bijkomende elementen van 

afhankelijkheid vereist die anders zijn dan de gewone affectieve en emotionele banden (EHRM 15 oktober 

2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, §33). Zoals gebleken is uit wat voorafgaat, werd een band van 

afhankelijkheid onvoldoende bewezen geacht waardoor verzoekster niet in aanmerking kwam voor de 

erkenning van haar verblijfsrecht en zij zich dus evenmin kan beroepen op een beschermenswaardig 

gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Er bestaat in hoofde van het bestuur dan ook geen 

positieve verplichting om het gezinsleven van verzoekster met haar Nederlandse moeder te handhaven 

door middel van de erkenning van een verblijfsrecht voor verzoekster. 

 

Wat het onderzoek betreft naar de toepassingsvoorwaarden van artikel 8 van het EVRM, is de afweging 

tussen enerzijds de belangen van de staat en anderzijds de belangen van de verzoekende partij en haar 

gezin slechts vereist indien er sprake is van een gezinsleven (RvS 5 juni 2013, nr. 223.744), wat te dezen 

niet het geval is. Terloops wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing niet gepaard gaat met een 

verwijderingsmaatregel, zodat de opmerking van verzoekster, dat er in haar land van herkomst geen 

enkele financiële, morele of sociale opvang voorhanden zou zijn, weinig dienstig is. 

 

2.15. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 8 van het EVRM. De bestreden beslissing 

steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen en de motieven staan niet in kennelijke 

wanverhouding tot het besluit. Verzoekster toont niet aan dat de gemachtigde van de minister bepaalde 

elementen niet of onvoldoende zou hebben onderzocht. Er is geen sprake van een schending van het 

redelijkheids- en/of het zorgvuldigheidsbeginsel, noch van de motiveringsplicht. 

 

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.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig november tweeduizend twintig 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN  

 

 


