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 nr. 245 925 van 10 december 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. PALMANS 

Schans 56 

3980 TESSENDERLO 

  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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guinee-Bissause nationaliteit te zijn, op 24 juli 2020 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 26 juni 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 29 juli 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 oktober 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat A. PALMANS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat I. RAUX, die loco advocaten D. MATRAY en S. VAN ROMPAEY 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing is het resultaat van de aanvraag die verzoeker op 5 februari 2020 had 

ingediend voor de aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, met 

het oog op de hereniging met zijn zus, die de Nederlandse nationaliteit heeft en in België verblijft. Ze 

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

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

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

burger van de Unie, die op 05.02.2020 werd ingediend door: 

 

Naam: D. 

Voorna(a)m(en): A. 

Nationaliteit: Guinee-Bissau 

Geboortedatum: 16.03.1999 

Geboorteplaats: Deba-Cossé 

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 een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vroeg op 05.02.2020 gezinshereniging aan met zijn zus D. O. S., van Nederlandse 

nationaliteit, met rijksregisternummer … 

 

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

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

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

 

Artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1930 stelt dat ‘de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, 

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

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

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

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

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

passen middel’. 

 

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

volgende documenten voorgelegd: 

 

- paspoort Guinee-Bissau op naam van betrokkene 

- Stortingen van de referentiepersoon aan betrokkene in Guinee-Bissau dd. 20.08.2018, 26.10.2018, en 

11.02.2019. Deze stortingen zijn te beperkt en te onregelmatig om aanvaard te worden als afdoende 

bewijs in het kader van de voorgaande aanvraag gezinshereniging. Uit het geheel van de beschikbare 

gegevens blijkt tevens niet dat betrokkene op deze bedragen aangewezen was om te voorzien in zijn 

levensonderhoud, dan wel dat ze aangewend werden voor overige doeleinden. 

- Verklaring dd. 26.02.2020 vanwege de autoriteiten van Guinnee-Bissau waarin wordt gesteld dat 

betrokkene in Guinee-Bissau geen roerende of onroerende goederen bezit. Er dient echter dient te 

worden vastgesteld dat dit document werd opgesteld na de huidige aanvraag. Dit document zegt niets 

over de periode voorafgaand aan betrokkens komst naar België. Voorts vermeldt het attest eveneens 

niets over de eventuele inkomsten die betrokkene zelfstandig wist te verwerven in het land van 

herkomst. 

- Loonfiches op naam van de referentiepersoon voor de periode janurai - maart 2020. Uit het geheel van 

deze stukken blijkt niet dat dit inkomen gebruikt werd ten behoeve van betrokkene  

- attesten van het ocmw dd. 21.04.2020 en 05.05.2020 waarin wordt verklaard dat noch betrokkene, 

noch de referentiepersoon financiële steun ontvangen 

 

Van een schending van het recht op vrij verkeer van de referentiepersoon kan dus geen sprake zijn. 

 

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

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

gezin van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet afdoende blijkt uit het geheel van 

de beschikbare gegevens. Het gegeven dat betrokkene op 05.02.2020 gedomicilieerd werd op het adres 

van de referentiepersoon in België doet geen afbreuk aan deze vaststellingen. 
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Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

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

referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond dat hij 

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

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

laste was van de referentiepersoon. 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert 05.02.2020 tot op heden op het adres van de referentiepersoon 

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

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

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

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

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

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

Het komt toe aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren. 

 

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

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

het gezin van de burger van de Unie, en dit in de periode voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging. Betrokkene toont dus niet afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 

47/1,2° van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging. 

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

 

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

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

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

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

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

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

mogen worden genomen. De aangehaalde afhankelijkheidsrelatie tegenover de referentiepersoon wordt 

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

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

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

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

betrokkene.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In het enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 47/1, 2° en 47/3, §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), van de Richtlijn 2004/38/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 

het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, van de artikelen 2 en 

3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, en 

van het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel.  

 

Verzoeker zet het middel uiteen als volgt:  

 

“Wat betreft de weigering van verblijf 

 

Ten eerste: Voorwaarde "ten laste zijn" 

 

4.1. 

Aangezien de Raad in haar toezicht kan nagaan of Verweerster 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 kunnen komen. 

 

Aangezien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen eveneens kan nagaan of de formele en materiële 

motiveringsplicht geschonden werd. 
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De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

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

een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven in rechte en in feite aangeven op 

grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen. 

 

Mevrouw D.O.S. (Unieburger/referentiepersoon) heeft de Nederlandse nationaliteit. Zij leefde t.e.m. het 

jaar 2005 samen met de verzoeker (dewelke derdelander is) als één gezin in Guinee-Bissau. De 

referentiepersoon is als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft aldaar de Nederlandse 

nationaliteit bekomen. 

 

In 2018 is de referentiepersoon naar België verhuist. 

 

Zij vormde 1 gezinscel met verzoeker en de ouders. Wanneer vader stierf werd verzoeker van 2013 tot 

en met 2019 op internaat geplaatst in Guinee-Bissau. Verzoeker is nog maar 21 geworden in maart 

2020 (stukken 2). 

 

Het was de referentiepersoon die de jaarlijkse bijdragen voor het internaat van verzoeker betaalde. 

 

Daarbovenop heeft de referentiepersoon stortingen verricht aan verzoeker. 

 

De stortingen gingen toch over aanzienlijke bedragen (oa. 500 euro, 200 euro) en deze waren bedoeld 

om onder andere kledij aan te schaffen. 

 

Verweerster heeft onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de jonge leeftijd van verzoeker en 

de aanzienlijk geldbedragen op zich al aantonen dat verzoeker niet in staat was om in zijn eigen 

onderhoud te voorzien. Immers, verzoeker was schoolgaand en is onmiddellijk na zijn studie vertrokken 

naar België om zich te vervoegen bij de referentiepersoon. 

 

Zij schendt hiermee de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook geen rekening heeft gehouden met al de door verzoeker 

voorgelegde bewijzen, minstens deze op een onzorgvuldige wijze heeft onderzocht, zodat er tevens 

sprake is van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en verweerder een kennelijke 

beoordelingsfout heeft begaan. 

 

Aangaande de zorgvuldigheidsplicht dient te worden opgemerkt dat dit beginsel van behoorlijk bestuur 

de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te 

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182, RvS 21 september 2009, 

nr.196.247; RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). 

 

Een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze 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 maart 2013, 

nr.222.953, RvS 28 juni 2012, nr. 220.053 ). 

 

4.2. 

Wat betreft de voorwaarde "ten laste" betreft, stelt verweerster verder dat verzoeker niet aangetoond 

heeft dat deze onvermogend was en aangewezen was op enige financiële steun om te voorzien in zijn 

levensonderhoud. 
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Uw Raad oordeelde hieromtrent in arrest RvV nr. 211.725 van 26 oktober 2018 dat de kern van het 

begrip 'ten laste' zijn vooral een actieve ondersteuning door de referentiepersoon, financieel of materieel 

betreft. 

 

Dit is weldegelijk aangetoond. 

 

Het betreft een beoordeling van een feitelijke situatie. Kenmerkend hierbij is de omstandigheid dat het 

familielid gesteund wordt door de referentiepersoon, om in zijn basisbehoeften te voorzien. Een bewijs 

van onvermogen is in deze context dan ook bijkomend omdat het op zich nog géén actieve materiële of 

financiële ondersteuning aantoont. 

Een bewijs van onvermogen dient ook volgens rechtspraak van het Hof van Justitie als bijkomend te 

worden beschouwd en kan vaak moeilijk geleverd worden (HvJ 16 januari 2014, Reyes, C-423/12, 

punten 23, 26 en 27). 

 

4.3. 

Met betrekking tot de voorgelegde bestaansmiddelen van de referentiepersoon merkt verweerster in 

haar beslissing op dat het ontvangen inkomen van de referentiepersoon een 1400 à 1500 euro per 

maand betreft. Dit betreft een inkomen uit arbeid. 

 

Ook stelt de bestreden beslissing het volgende "... uit het geheel van deze stukken blijkt niet dat dit 

inkomen gebruikt werd ten behoeve van betrokkene.” 

 

Hoewel verzoeker de relevantie van deze opmerking absoluut niet begrijpt wenst deze het volgende op 

te merken; 

In tegenstelling tot art.40ter van de Vreemdelingenwet stelt art. 47/1. 2° en art. 47/3, § 2 van de wet 

15/12/1980 niet dat er een bestaansmiddelenvoorwaarde dient vervult te worden! 

 

De referentiepersoon heeft nochtans een maandelijks inkomen uit arbeid, dit blijkt ook uit het 

administratief dossier en wordt door verweerster niet betwist. 

 

Bovenop dit bedrag ontvangt de referentiepersoon voor haar minderjarige kinderen voor elk kind 

gezinsbijslagen/groeipakket. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken geeft als richtlijn dat het maandelijks inkomen van een EU- beschikker 

(zoals referentiepersoon) niet lager mag zijn dan het leefloontarief voor een gezin. 

Het voorgelegd inkomen van referentiepersoon (ongeveer €2000) ligt ruim boven het leefloontarief voor 

een gezin. 

 

Bovendien is het niet aan verweerster om te bepalen wat de herkomst van de bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon is, of hoe/waaraan de referentiepersoon deze bestaansmiddelen dient te besteden. 

Verzoeker heeft geen eigen middelen in België uit arbeid én woont bij de referentiepersoon in. Het is 

dan ook logisch dat het gezinsinkomen eveneens besteed wordt aan verzoeker. Partijen brengen bij dat 

zij beiden niet ten laste vallen van de bijstand (ocmw-steun). Het gezinsinkomen wordt dan ook besteed 

aan alle personen die samen op het adres zijn ingeschreven. 

 

Ten overvloede stelt verzoeker dat de opmerking in de bestreden beslissing dat het gegeven dat 

verzoeker op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, niet automatisch tot gevolg 

heeft dat zij ook ten laste was/is van referentiepersoon. 

 

De voorwaarde ten laste zou niet impliciet af te leiden zijn uit het feit dat men onder hetzelfde dak 

woont. 

 

De bestreden beslissing verwijst naar arrest van uw Raad nr. 145.912 dd. 21-05-2015. 

 

Dit aangehaald arrest kan verzoeker overigens nergens terugvinden in de databank rechtspraak op de 

website van uw Raad. 

 

Bovendien is deze stelling compleet irrelevant; 
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Zoals eerder aangehaald stelde uw Raad in arrest nr. 182.260 - dd. 14-02-2017 dat de voorwaarde 

"deel uitmaken van het gezin " en de voorwaarde "ten laste" niet cumulatief zijn. Gezinshereniging - 

ander familielid van een Unieburger - art. 47/1 Vw. - art. 47/3, § 2 Vw. - 'ten laste' - 'deel uitmaken van 

gezin' - GEEN cumulatieve voorwaarden' - zelfde adres - tegenstrijdige motivering - samenwoning in 

België wel aanvaard als gezin – vernietiging 

 

Het feit dat verzoeker sinds februari 2020 OOK IN BELGIË (TERUG) DEEL UITMAAKT VAN HET 

GEZIN van de referentiepersoon, maakt dat de opmerking van verweerder wat betreft de voorwaarde 

"ten laste" in België geheel overbodig is. 

 

Ten slotte dient verzoeker op te merken dat art. 47/1. 2° van de wet 15/12/1980 duidelijk bepaalt dat de 

voorwaarde "ten laste" in het land van herkomst dient vervuld te zijn (en dus niet in België). Er is 

voldoende aangetoond dat verzoeker ten laste was van de referentiepersoon in zijn land van herkomst.” 

 

2.2. Verzoeker betwist niet dat hij, opdat hij zijn aanvraag met het oog op de hereniging met zijn 

Nederlandse zus zou kunnen ingewilligd zien, naar luid van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet, 

moet aantonen dat hij in het land van herkomst, ten laste is of deel uitmaakt van haar gezin. 

 

Artikel 47/3, § 2 van de Vreemdelingenwet stelt in dit verband als volgt:  

 

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

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

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

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

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

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

 

Artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet is een omzetting van artikel 3, tweede lid van de richtlijn 

2004/38/EG. Deze laatste bepaling luidt als volgt:  

 

“Onverminderd een persoonlijk recht van vrij verkeer of verblijf van de betrokkenen vergemakkelijkt het 

gastland overeenkomstig zijn nationaal recht, binnenkomst en verblijf van de volgende personen:  

a) andere, niet onder de definitie van artikel 2, punt 2, vallende familieleden, ongeacht hun nationaliteit, 

die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht 

in eerste instantie geniet, of die vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging 

door de burger van de Unie strikt behoeven;  

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

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

toegang of verblijf.”  

 

De doelstelling van artikel 3, tweede lid van de richtlijn 2004/38/EG bestaat erin om het vrij verkeer van 

de burgers van de Unie te vergemakkelijken en de eenheid van het gezin te bevorderen (cf. conclusie 

van advocaat-generaal Y. Bot van 27 maart 2012 in de zaak C-83/11 voor het Hof van Justitie van de 

Europese Unie, randnummers 36 en 37). De eventuele weigering om een verblijf toe te staan aan een 

familielid van een burger van de Unie of aan een persoon die ten laste is van deze burger van de Unie 

zou, zelfs indien deze persoon geen nauwe verwant is, er immers toe kunnen leiden dat de burger van 

de Unie wordt ontmoedigd om vrij naar een lidstaat van de Europese Unie te reizen.  

 

De vereiste dat een derdelander van in het land van herkomst ten laste is of deel uitmaakt van het gezin 

van de burger van de Unie die gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer, dient dan ook in het licht van 

deze doelstelling te worden geïnterpreteerd.  

 

De Raad benadrukt dat wat betreft het “ten laste” zijn van de referentiepersoon in het land van 

herkomst, er geen wettelijke bewijsregeling voorhanden is en het bewijs van het vervuld zijn van deze 

voorwaarde dus vrij is. Deze vrije feitenvinding en appreciatie impliceert dat de bevoegde 

administratieve overheid discretionair oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van deze vereiste 

levert. Hierop oefent de Raad enkel een wettigheidstoetsing uit.  

 

Wat de interpretatie van het begrip “ten laste” betreft, kan ook naar analogie worden verwezen naar de 

interpretatie die aan dit begrip werd gegeven door het Hof van Justitie in het arrest Jia (§ 43) (RvS 3 juni 

2014, nr. 10.539). Deze invulling van het begrip “ten laste” werd specifiek voor descendenten van 21 
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jaar en ouder bevestigd in het arrest Reyes van het Hof van Justitie (zaak C- 423/12, Flora May Reyes t. 

Zweden, 16 januari 2014), waarin overigens wordt verwezen naar het arrest Jia:  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gezien zijn economische en sociale toestand niet in zijn basisbehoeften voorziet. De noodzaak van 

materiële steun moet in de het land van oorsprong of van herkomst van een dergelijke bloedverwant 

bestaan op het moment dat hij verzoekt zich bij die burger te mogen voegen (zie in die zin arrest Jia, 

reeds aangehaald, punt 37).”  

 

Uit de voormelde arresten Jia en Reyes blijkt derhalve dat de hoedanigheid van het “ten laste” komend 

familielid voortvloeit uit een feitelijke situatie, die wordt gekenmerkt door de omstandigheid dat het 

familielid materieel wordt gesteund door de Unieburger die gebruik heeft gemaakt van zijn 

verkeersvrijheid en dit omdat hij of zij niet in de eigen basisbehoeften kan voorzien (HvJ, C-1/05, 9 

januari 2007, par. 36). Echter blijkt uit dit arrest – hetgeen werd bevestigd in het arrest Reyes voor wat 

betreft descendenten van een burger van de Unie – dat het familielid in een dergelijk geval wel degelijk 

moet bewijzen dat die afhankelijkheid reeds bestaat van in het land van herkomst tot op het moment van 

de aanvraag. 

 

De verwerende partij is van oordeel dat de door verzoeker neergelegde stukken niet aantonen dat hij 

reeds in het land van herkomst deel ten laste was van de referentiepersoon. De voorgelegde stortingen 

van de referentiepersoon zijn te beperkt en te onregelmatig en het blijkt niet dat verzoeker was 

aangewezen op deze bedragen om te voorzien in zijn levensonderhoud, dan wel dat zij werden 

aangewend voor andere doeleinden, zo stelt zij.  

 

Verzoeker stelt daar tegenover dat hij van 2013 tot en met 2019 op internaat werd geplaatst in Bissau  

en dat het de referentiepersoon was die de jaarlijkse bijdragen betaalde voor dit internaat. Echter, uit de 

motieven van de bestreden beslissing blijkt niet dat verzoeker in het kader van zijn aanvraag stukken 

heeft neergelegd betreffende de betaling van deze bijdragen. In zoverre hij nu stukken voegt bij zijn 

verzoekschrift om één en ander aannemelijk te maken, moet worden vastgesteld dat ze zich niet in het 

administratief dossier bevinden en dat hij niet aantoont dat hij ze ter kennis heeft gebracht van de 

verwerende partij. Hij kan deze stukken niet voor de eerste keer inroepen voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. De Raad zou immers zijn bevoegdheid overschrijden indien hij rekening 

zou houden met elementen die niet aan de verwerende partij zouden worden voorgelegd. Voor de 

beoordeling van de wettigheid van een bestuurshandeling moet de Raad zich plaatsen op het ogenblik 

van het nemen van die bestuurshandeling, rekening houdend met de op dat ogenblik voorhanden zijnde 

feitelijke en juridische gegevens (RvS 26 maart 2013, nr. 222.999).  

 

Wat betreft de wél aan het bestuur ter kennis gebrachte en in de bestreden beslissing vermelde 

geldstortingen, wordt geoordeeld dat zij te beperkt en te onregelmatig zijn om aanvaard te worden als 

afdoende bewijs. Verzoeker betoogt dat het toch wel ging over aanzienlijke bedragen (oa 500 euro en 

200 euro) die waren bedoeld om onder andere kledij aan te schaffen, maar hij doet daarmee geen 

afbreuk aan de vaststelling dat de stortingen te onregelmatig zijn om aanvaard te worden als afdoende 

bewijs van het feit dat hij ten laste was van zijn zus. Het weze herhaald dat moet worden aangetoond 

dat verzoeker moet aantonen dat hij materieel werd en wordt gesteund door zijn zus omdat hij zelf niet 

in zijn basisbehoeften kan voorzien. Zelfs indien verzoeker kan worden gevolgd waar hij betoogt dat het 

bewijs van onvermogen als bijkomend moet worden beschouwd, is de Raad van oordeel dat hij 

daarmee niet aantoont dat de verwerende partij, op grond van de stukken die haar werden voorgelegd, 

kennelijk onredelijk heeft geoordeeld over deze geldstortingen. Verzoekers verwijzing naar zijn jonge 

leeftijd, het feit dat hij schoolgaand was en direct na zijn studie zou zijn vertrokken naar België, vormt 

immers niet het bewijs van het feit dat hij ten laste was van zijn zus om in zijn basisbehoeften te 

voorzien.  
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Verzoeker viseert nog de motivering waarin de verwerende partij vaststelt dat uit de voorgelegde 

loonfiches van de referentiepersoon niet blijkt dat dit inkomen werd gebruikt te behoeve van betrokkene 

enerzijds en dat het gegeven dat hij op het adres zijn zus gedomicilieerd was/is niet automatisch tot 

gevolg heeft dat hij ten laste was/is anderzijds. Hierin moet niet meer worden gelezen dan wat er staat, 

met name dat deze gegevens geen afbreuk doen aan de vaststelling dat niet is aangetoond dat 

verzoeker in het land van herkomst ten laste was. In zoverre verzoeker in deze motivering andere 

dingen meent te kunnen lezen, kan hij niet worden bijgetreden en is zijn kritiek niet dienstig.  

 

Aangezien verzoeker de andere motieven van de bestreden beslissing ongemoeid laat, kan worden 

geconcludeerd dat hij niet heeft aangetoond dat de verwerende partij op onwettige, onzorgvuldige of 

kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat hij niet afdoende heeft aangetoond te voldoen aan de 

voorwaarden van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet om verblijfsrecht in België te verkrijgen op 

basis van gezinshereniging. Verder toont hij evenmin aan dat niet op deugdelijke wijze werd besloten tot 

de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten . 

 

2.3. Het enig middel is niet gegrond.   

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 tien december tweeduizend twintig door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


