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 nr. 247 280 van 12 januari 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen 

X, X en X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. MANDELBLAT 

A. Reyerslaan 41/8 

1030 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. 

 
 

 

DEVOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, in eigen naam en als 

wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen X, X en X, op 17 september 2020 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van 18 augustus 2020 van de 

gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 oktober 2020 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 24 november 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 

december 2020. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. MANDELBLAT, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat M. MISSEGHERS, 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 
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Op 26 februari 2020 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, meer bepaald in functie van hun moeder van Belgische 

nationaliteit.  

 

Op 18 augustus 2020 beslist de gemachtigde van de bevoegde Minister ten aanzien van elk van de 

verzoekende partijen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

 

De eerste bestreden beslissing is de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, 

genomen ten aanzien van de eerste verzoekende partij. Deze is als volgt gemotiveerd: 

 

“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 26/02/2020 werd 

ingediend door: 

 

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd:        

 

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

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

Betrokkene diende opnieuw een aanvraag in, in functie van haar Belgische moeder N. S. - RR 60.11.18- 

502-04. 

 

Artikel 40bis van de wet van 15.12.1980 §2,3° van de wet van 15.12.1980 bepaalt 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. ’ 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt het volgende: ‘de bepalingen van dit hoofdstuk zijn van 

toepassing op de familieleden van een Belg voor zover het betreft de familieleden vermeld in artikel 

40bis, §2 eerste lid, 10 tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem voegen. ’ 

 

Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen dat er een afhankelijkheidsrelatie bestaat 

tussen betrokkene en de referentiepersonen reeds van in het land van herkomst. 

Er werd al eerder een aanvraag gezinshereniging ingediend nl. op 31/07/2019 met een weigering bijlage 

20 zonder bevel op 27/01/2020. 

 

Bij de vorige aanvraag werden volgende documenten voorgelegd: 

• Als attest van onvermogen wordt een vertaalde verklaring (dd 15/10/2019) voorgelegd waaruit moet 

blijken dat betrokkene in het administratief district Ararat geen onroerend goed of eigendom op haar 

naam heeft. Er wordt ook een attest dd. 13.03.2020 van het kadastercomité voorgelegd waarin is 

opgenomen dat er geen ‘staatsregistratie’ van onroerende goed op naam van betrokkene is 

gedaan. Dit attest kan niet als voldoende worden beschouwd. Betrokkene legt ook een 

huwelijksakte voor. Gezien betrokkene gehuwd is, dient ook het onvermogen van haar echtgenoot 

te moeten worden aangetoond. Immers van gehuwden mag worden aangenomen dat zij elkaar ten 

laste hebben. 

• Attest van de voormalige werkgever in Armenië van betrokkene waaruit blijkt dat ze tewerkgesteld 

was van 17 juli 2006 tot 2 augustus 2019 voor die werkgever. Er staat ook maandelijks loon op die 

ze ontvangen heeft van januari 2018 tot augustus 2019. Uit mevrouw haar paspoort blijkt dat ze op 

21.07.2019 is ingereisd in België. Het is dus redelijk te stellen dat betrokkene tewerkgesteld was 

voorafgaandelijk aan haar aanvraag gezinshereniging in België. 

• Attest afgeleverd door de Regionale afdeling van sociale ondersteuning van Ararat waarin is 

opgenomen dat I. A., de echtgenoot van mevrouw, werkloos is sinds 1.06.2016 en geen 

werkloosheidsuitkering krijgt 

• Bewijzen van geldovermakingen via Ria door de referentiepersoon aan betrokkene voor de periode 

van januari 2019 tot juli 2019. Er wordt niet betwist dat het geld werd overgemaakt, wel dat 

betrokkene erop was aangewezen om in haar levensonderhoud en dat van haar kinderen te 

voorzien, immers de onvermogendheid van mevrouw en haar echtgenoot werd niet afdoende 

aangetoond, zoals hierboven reeds omstandig werd toegelicht. 
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• Bewijzen van bestaansmiddelen van betrokkene zelf in België, met loonfiches die bewijzen dat haar 

tewerkstelling werd beëindigd op 02/01/2020  

• Bewijzen van bestaansmiddelen van N. S. (arbeidscontracten en loonfiches van drie verschillende 

werkgevers) 

• Toestemming van I. A., waarin hij stelt dat zijn drie kinderen bij hun moeder mogen wonen in België 

• OCMW Gent attest dd 29/04/2020 op naam van B. A. en N. S. dat zij geen financiële steun 

ontvangen 

• Schoolfacturen (schooljaar 2019 -2020), betaling abonnement de Lijn. Aansluiting betaling van de 

premie 2020 Hospitaalplan, overzicht van rekeninguittreksels bij Belfius op naam van N. S. dd 

23/10/2019 met betalingen van de schoolfacturen en verzekeringen 

• Een brief van het CAW Oost-Vlaanderen, nl. van P. H. met toelichting betreffende de situatie van 

betrokkene. 

 

Samengevat moet vastgesteld worden dat (1) betrokkene in het land van herkomst niet geheel 

onvermogend was, zij was tewerkgesteld. (2) Haar echtgenoot was wel werkloos, reeds sinds 1.06.2016 

zonder uitkering. De echtgenoot is kennelijk niet meegekomen in België. Dit doet afbreuk aan de 

geloofwaardigheid van het onvermogen. Het houdt geen steek dat de echtgenoot niet is meegekomen 

indien betrokkene en haar echtgenoot geen middelen van bestaan hebben, te meer daar mevrouw 

officieel de kostwinner was en mijnheer zogezegd geen inkomen heeft. Niets sluit uit dat mijnheer 

intussen een zelfstandige activiteit heeft of tewerkgesteld is in een buurland, derde land of een andere 

lidstaat van de Unie. (3) Betrokkene ontving wel degelijk kleine bedragen uit België gedurende de 

laatste paar maanden van haar verblijf in het land van herkomst, echter er werd niet afdoende 

aangetoond dat mevrouw er op was aangewezen om in haar levensonderhoud en dat van haar kinderen 

te voldoen. De stelling van betrokkene is kennelijk, overeenkomstig de toelichting van het CAW, dat de 

levenskost in Armenië niet betaalbaar was op basis van dat inkomen van enkel mevrouw, zij beschikte 

omgerekend gemiddeld over 310 euro terwijl de levenskost er voor een gezin met 4 kinderen eigenlijk 

meer dan 1400 euro bedraagt (zie brief CAW). Het geld dat werd overgemaakt door de 

referentiepersoon aan betrokkene in het buitenland schommelde echter tussen de 200 en 400 euro per 

maand. In die zin is het niet geloofwaardig dat de ware levenskost in Armenië voor een gezin met 4 

kinderen meer dan 1400 euro bedraagt, indien dit immers het geval zou zijn dan had de 

referentiepersoon veel meer geld moeten bijpassen. Bovendien is niet duidelijk wat de laatste paar 

maanden voor de aankomst in België veranderd is aan de situatie van betrokkene. Haar echtgenoot is 

immers reeds werkloos sinds 1.06.2016. Echter, tevoren heeft zij kennelijk nooit iets ontvangen uit 

België. Wat verder afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van het onvermogen van betrokkene is dat zij 

in januari 2018 reeds eerder op vakantie is geweest in België bij haar moeder. Mensen die werkelijk 

onvermogend zijn kunnen uiteraard niet reizen. Niets sluit uit dat het geld aan betrokkene in het land 

van herkomst werd overgemaakt nadat betrokkene zich had geïnformeerd over de mogelijkheden om 

zich in België te vestigen. Het gesolliciteerd karakter van het overmaken van het geld kan dan ook niet 

worden uitgesloten. 

 

We moeten dan ook weer tot dezelfde conclusie komen. Betrokkene heeft niet aangetoond 

onvermogend te zijn geweest voor haar komst naar België en aangewezen te zijn geweest op steun van 

haar moeder om in het land van origine in haar levensonderhoud te voorzien. Wel integendeel, mevrouw 

blijkt gehuwd te zijn, ze heeft in Armenië gewerkt (bij de Ardshinbank), niets doet vermoeden dat ze 

echtgescheiden is van haar echtgenoot. Van gehuwden mag worden verwacht dat ze elkaar ten laste 

hebben, niets sluit uit dat ook de echtgenoot van betrokkene vermogend is en/of zelfstandig in zijn 

levensonderhoud en dat van zijn gezin kan voorzien in Armenië. 

 

Het gegeven dat betrokkene (samen met haar 3 minderjarige kinderen) sedert 31.07.2019 tot op heden 

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

vaststellingen. Er zijn wel een aantal documenten voorgelegd waaruit blijkt dat de referentiepersoon een 

aantal facturen van de kinderen, de Buzzy-pas van betrokkene en de ziekteverzekering van de familie 

heeft betaald. Echter iemand geld toesturen in het land van herkomst is natuurlijk nog iets helemaal 

anders dan een volwassene en drie kinderen ten laste nemen in België. Daar komen veel meer kosten 

bij kijken dat die enkele facturen die de referentiepersoon tot op heden op zich nam. Intussen heeft 

betrokkene dan ook zelf reeds een aantal maanden gewerkt. De referentiepersoon heeft ook altijd 

verschillende jobs met elkaar gecombineerd om een behoorlijk inkomen te kunnen verwerven. Dat is 

natuurlijk wel een positief element, echter intussen is ook wel gebleken hoe kwetsbaar de 

referentiepersoon zelf is door de sector waarin ze tewerkgesteld is (horeca). Haar inkomen was bij 

gebrek aan tewerkstelling flink gereduceerd. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de corona-

maatregelen. Daar heeft noch de betrokkene, noch de referentiepersoon 'schuld’ aan, echter het toont 
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wel aan dat het ten laste nemen in België niet echt realistisch is, ondanks de inzet van de 

referentiepersoon. 

Gezien het geheel aan bovenstaande opmerkingen voldoet betrokkene 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 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 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 ten stelligste af een nieuwe aanvraag in te dienen zonder dat aan 

bovenvermelde inhoudelijke bezwaren is verholpen. Herhaalde aanvragen zoals tot op heden zijn 

gebeurd, betreffen eigenlijk misbruik van procedure. Indien betrokkene wel degelijk binnen de 

voorwaarden zou vallen, had hij dat al lang kunnen aantonen en het verblijfsrecht bekomen.” 

 

De tweede, derde, en vierde bestreden beslissing werden genomen ten aanzien van de drie 

minderjarige kinderen. De beslissingen zijn identiek en als volgt gemotiveerd: 

 

De tweede bestreden beslissing: 

 

“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 26/02/2020 werd 

ingediend door: 

 

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

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

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

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan met haar grootmoeder, de genaamde N., S. (RR 60.11.18 502-

04) van Belgische nationaliteit in toepassing van artikel 40 ter, §2, eerste lid, 3° van de wet van 

15/12/80. 

 

Artikel 40ter § 2, eerste lid 3° van de wet van 15.12.1980 stelt dat: ‘de bloedverwanten in neergaande 

lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° of 2°, beneden de leeftijd van 21 jaar 

of die ten hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen, voorzover 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. ’ 

 

Vooreerst dient bij deze aanvraag opgemerkt te worden dat deze gezamenlijk werd ingediend met de 

aanvraag tot gezinshereniging met de moeder nl. B. A., RR 83.01.08 458-82). 

 

Redelijkerwijze mag er dan ook toe besloten worden dat het de intentie is van de wettelijk 

vertegenwoordiger van het kind, nl. de moeder, om zich gezamenlijk met het kind in België te vestigen. 

Vandaar dat het in het belang van het kind is dat er voor het kind een gelijkaardige beslissing wordt 

genomen. Op die manier kan het gezinsleven van het kind gevrijwaard worden. 

 

Onafgezien daarvan voldoet betrokkene ook niet aan de verblijfsvoorwaarden overeenkomstig art. 40ter, 

§2, eerste lid, 3° van de wet om het verblijfsrecht te bekomen. De grootmoeder beschikt immers 

helemaal niet over het recht van bewaring over betrokkene. Betrokkene verblijft bij haar moeder op 

hetzelfde adres dan de grootmoeder. De vader van het meisje stelde expliciet in zijn toestemming tot 

verblijf dat het kind gezamenlijk met de moeder, bij de grootmoeder in België mag verblijven. Dat is 

allerminst hetzelfde als het recht van bewaring in handen geven van de grootmoeder. De zorg over het 

kind wordt opgenomen door de moeder, zoveel is duidelijk. 
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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.” 

 

De derde bestreden beslissing: 

 

“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 26/02/2020 werd 

ingediend door: 

 

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

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

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

 

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan met haar grootmoeder, de genaamde N., S. (RR 60.11.18 502-

04) van Belgische nationaliteit in toepassing van artikel 40 ter, §2, eerste lid, 3° van de wet van 

15/12/80. 

 

Artikel 40ter § 2, eerste lid 3° van de wet van 15.12.1980 stelt dat: ‘de bloedverwanten in neergaande 

lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1°of2°, beneden de leeftijd van 21 jaar 

of die ten hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen, voorzover 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. ' 

 

Vooreerst dient bij deze aanvraag opgemerkt te worden dat deze gezamenlijk werd ingediend met de 

aanvraag tot gezinshereniging met de moeder nl. B. A., (OV 8510233), RR 83.01.08 458-82). 

 

Redelijkerwijze mag er dan ook toe besloten worden dat het de intentie is van de wettelijk 

vertegenwoordiger van het kind, nl. de moeder, om zich gezamenlijk met het kind in België te vestigen. 

Vandaar dat het in het belang van het kind is dat er voor het kind een gelijkaardige beslissing wordt 

genomen. Op die manier kan het gezinsleven van het kind gevrijwaard worden. 

 

Onafgezien daarvan voldoet betrokkene ook niet aan de verblijfsvoorwaarden overeenkomstig art. 40ter, 

§2, eerste lid, 3° van de wet om het verblijfsrecht te bekomen. De grootmoeder beschikt immers 

helemaal niet over het recht van bewaring over betrokkene. Betrokkene verblijft bij haar moeder op 

hetzelfde adres dan de grootmoeder. De vader van het meisje stelde expliciet in zijn toestemming tot 

verblijf dat het kind gezamenlijk met de moeder, bij de grootmoeder in België mag verblijven. Dat is 

allerminst hetzelfde als het recht van bewaring in handen geven van de grootmoeder. De zorg over het 

kind wordt opgenomen door de moeder, zoveel is duidelijk. 

 

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.” 

 

De vierde bestreden beslissing: 

 

“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 
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aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 26/02/2020 werd 

ingediend door: 

 

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd:        

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

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

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan met haar grootmoeder, de genaamde N., S. (RR 60.11.18 502-

04) van Belgische nationaliteit in toepassing van artikel 40 ter, §2, eerste lid. 3° van de wet van 

15/12/80. 

 

Artikel 40ter § 2, eerste lid 3° van de wet van 15.12.1980 stelt dat: 'de bloedverwanten in neergaande 

lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1 ° of 2°, beneden de leeftijd van 21 

jaar of die ten 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.’ 

 

Vooreerst dient bij deze aanvraag opgemerkt te worden dat deze gezamenlijk werd ingediend met de 

aanvraag tot gezinshereniging met de moeder nl. B. A. (RR 83.01.08 458-82). 

 

Redelijkerwijze mag er dan ook toe besloten worden dat het de intentie is van de wettelijk 

vertegenwoordiger van het kind, nl. de moeder, om zich gezamenlijk met het kind in België te vestigen. 

Vandaar dat het in het belang van het kind is dat er voor het kind een gelijkaardige beslissing wordt 

genomen. Op die manier kan het gezinsleven van het kind gevrijwaard worden. 

 

Onafgezien daarvan voldoet betrokkene ook niet aan de verblijfsvoorwaarden overeenkomstig art. 40ter, 

§2, eerste lid, 3° van de wet om het verblijfsrecht te bekomen. De grootmoeder beschikt immers 

helemaal niet over het recht van bewaring over betrokkene. Betrokkene verblijft bij haar moeder op 

hetzelfde adres dan de grootmoeder. De vader van het meisje stelde expliciet in zijn toestemming tot 

verblijf dat het kind gezamenlijk met de moeder, bij de grootmoeder in België mag verblijven. Dat is 

allerminst hetzelfde als het recht van bewaring in handen geven van de grootmoeder. De zorg over het 

kind wordt opgenomen door de moeder, zoveel is duidelijk. 

 

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. Rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, “doet de Raad 

uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van 

de middelen betreft”. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. De verzoekende partijen voeren in een enig middel de schending aan van artikel 40ter, § 2, 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) en van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet. De verzoekende partijen stellen ook dat de verwerende partij een manifeste 

beoordelingsfout heeft gemaakt. In die zin voeren zij ook de schending van de materiële 

motiveringsplicht aan.  

 

De verzoekende partijen vatten hun enig middel in de synthesememorie als volgt samen:  
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“1 Ontvankelijkheid. 

 

In zijn nota merkt verweerder op dat het ingediende beroep ten aanzien van de minderjarige kinderen 

onontvankelijk is bij gebreke aan het formuleren van eigen middelen. 

 

De door DVZ aangehaalde motivatie ten aanzien van de minderjarige kinderen luidt als volgt: 

 

[…] 

 

Eerst en vooral stelt DVZ zelf dat de vrijwaring van het gezinsleven van de minderjarige kinderen met 

hun moeder vereist in hun belang een gelijkaardige beslissing.  

 

Het is dan ook van zelfsprekend dat de middelen ten aanzien van verzoekster uiteraard ook gelden ten 

aanzien van de minderjarige kinderen die niet gesplitst van hun moeder kunnen worden. 

 

Verder, de interpretatie van verweerder nopens de expliciete toestemming van de vader van de 

kinderen, al beschikt de grootmoeder niet over het recht van bewaring over de minderjarige kinderen, 

allerminst niet gevolgd worden, nu deze bewaring in handen ligt van verzoekster, en er geen dubbele 

bewaringsrecht hoeft gegeven te worden. 

 

Het samenhangen van het gezinsleven van moeder en minderjarige kinderen impliceert dan ook dat de 

middelen ten aanzien van verzoekster geldt eveneens ten aanzien van de kinderen, bij toepassing van 

het princiep accessorium sequitur principale. 

 

Men kan zich immers bezwaarlijk inbeelden dat er twee afzonderlijke en andersluidende beslissingen 

genomen zouden worden ten aanzien van verzoekster enerzijds, en haar kinderen anderzijds, zonder 

hun gezinsleven in het gedrang te brengen bij miskenning van art. 8 EVRM. 

 

2 Ten gronde. 

 

De door DVZ geformuleerde motivatie dat “betrokkene in het land van herkomst niet geheel 

onvermogend was, zij was tewerkgesteld... ”, berust op een door artikel 40bis, §2, 3° niet voorziene en 

toegevoegde voorwaarde, artikel dat stelt: 

 

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, 

 

Het is onduidelijk waar de drempel ligt van “onvermogen” en “geheel onvermogen”, evenals om welke 

reden een gehele onvermogen vereist wordt, nu de wet als voorwaarde gewoonweg het “ten laste zijn” 

voorziet. 

 

De DVZ-criteria zijn gebaseerd op eigen interpretatie van het begrip “ten laste zijn”. De criteria zijn in 

casu te streng en dienen getoetst te worden aan de Europese wetgeving en rechtspraak door de RvV. 

De DVZ moet rekening houden met de financiële en sociale omstandigheden van de Belgische 

referentiepersoon, meer bepaald dat in het nabije verleden verzoekster financieel of materieel ten laste 

viel van haar Belgische moeder die ze kwam vervoegen, quod non in casu. 

 

Ontoereikende inkomsten om voor haar familie te zorgen kunnen immers eveneens in aanmerking 

komen onder het begrip onvermogen, zonder dat hierbij nog een bijkomende voorwaarde van “geheel” 

onvermogen wordt vereist !!! 

 

Verweerder stelt dat bij gebreke aan een wettelijke bewijsregeling, de vrije feitenvinding en - appreciatie 

impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair oordeelt of de verzoekende partij het 

bewijs van de voorwaarden tot vestiging levert. 

Echter, een discretionaire bevoegdheid belet niettemin dat de rechter nagaat of kwestieuze 

bevoegdheid al dan niet berust op een aanneembaar motivatie en geen manifeste appreciatievergissing. 

Zo niet wordt artikel 62 van de vreemdelingenwet volledig uitgehold. 

 

Aldus één van de ondeugdelijke door verweerder aangehaalde motivatie slaat op een achterhaalde 

periode van twee jaar voorbij, namelijk de vakantie van verzoekster naar België in januari 2018, om er 
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bloot uit af te leiden dat anno 2019-2020 zij “wel degelijk over bestaansmiddelen in het land van 

herkomst kon beschikken”, wat een puur niet verifieerbaar hypothetisch veronderstelling uitmaakt. 

 

Kwestieuze vakantie beliep over 25 dagen, van 4/1/2018 tot 3/2/2018 bij verzoeksters moeder (S.) die 

dat betaald heeft (ze heeft geld gestuurd) en verzoekster heeft gelogeerd bij haar moeder. Bij de 

gemeente heeft ze zich aangemeld samen met haar jongste dochter E. op het adres van haar moeder. 

 

Hetzelfde systeem wordt door verweerder gebruikt met opnieuw betrekking op een achterhaalde periode 

van drie voorbije jaren, namelijk gaande van Juni 2016, datum waarop de echtgenoot van verzoekster 

werkloos werd, tot januari 2019, datum van de aanvang van de financiële ondersteuning van de 

Belgische referentiepersoon. 

 

Immers, behoort het aan verzoekster enkel aan te tonen dat zij ten laste was tijdens een voldoende 

periode voor haar vertrek uit haar land van herkomst, wat niet tegengesproken wordt, zonder dat hoeft 

bovenop nog terug te gaan naar jaren voorbij. Zulks is totaal onredelijk en is opnieuw een bijkomende 

voorwaarde die op geen enkele wettelijke bepaling berust. Men heeft dus hier wel degelijk te maken met 

een arbitraire boven een discretionaire bevoegdheid. 

 

Verzoekster heeft in de bank gewerkt: haar dochter E. werd geboren op 15/11/2015, en verzoekster 

bleef één jaar thuis om voor haar te zorgen tot 16/12/2016. Dan begon zij opnieuw te werken vanaf 

21/12/2016. en verdiende bijna 200 € per maand. Haar moeder heeft altijd geld gestuurd, maar ze heeft 

hiervan geen bewijzen. Soms gaf ze geld aan mensen die naar Armenië op reis gingen. Ze heeft ook 

pakketten met de post gestuurd, maar heeft hiervan geen bewijzen. 

 

Verweerder merkt op dat de inkomsten van de referentiepersoon die door de horeca sector waarin ze 

tewerkgesteld is, flink gereduceerd was bij gebrek aan tewerkstelling gelet op de corona- maatregelen. 

 

Welnu, de referentiepersoon stopte met werken in het restaurant vanaf 15 maart, april en mei, tot 8 juni. 

Bij de thuisdienst heeft ze gewerkt tot en met 1 mei. Ze kreeg een uitkering van de RVA en heeft in die 

periode ook vakantiegeld ontvangen (3000 €), wat in elk geval voldoende was om te overleven 

 

Bij haar aanvulling van 26.05.2020 legde verzoekster een bijkomend attest van onvermogen voor, 

ditmaal afkomstig van de nationale administratie van Armenië. 

 

Ze preciseerde dat haar inkomen in Armenië was niet toereikend om voor haar kinderen en haar man te 

zorgen. Het gemiddeld maandelijks inkomen van verzoekster bedroeg tussen januari 2018 en augustus 

2019 gemiddeld 310 € en dat haar man in Armenië geen inkomen meer ontvangt sinds maart 2016. 

 

Verzoekster bezorgde dienaangaande per schrijven van 26.12.2019, bewijzen dat haar moeder voor de 

periode januari 2019 tot juli 2019 haar geld stuurde toen ze nog in Armenië verbleef. 

 

Ook al moest het gezin van verzoekster geen huur betalen, toch was er geen geld genoeg om andere 

kosten van school, medicijnen, hygiëne, voeding, kledij te betalen. 

 

De prijzen voor voedsel, hygiëne, onderhoud, medicijnen en kleding zijn zo hoog dat ze niet kan 

rondkomen zonder de hulp van haar moeder. Ze verwees naar de website 

https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Armenia om aan te tonen hoe hoog 

de prijzen in Armenië zijn. Ze kan haar kinderen geen toekomst bieden zonder de hulp van haar 

moeder. Maandelijkse kosten om te leven voor een gezin van 3 kinderen bedragen 1,453.32€ 

(762,463.17AMD) zonder de huur. 

 

De index in Yerevan is 52.96% lager dan in Brussel. Haar loon in Armenië bedroeg echter geen 50% 

van een minimumloon in België, maar 1/5 hiervan. Met haar loon van 310 6 was het dus onmogelijk om 

te overleven zonder de steun van haar moeder. 

Zonder deze elementen tegen te spreken, leidt tegenpartij af uit het feit dat de echtgenoot van 

verzoekster niet meegekomen is in België, dat dit “afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van het 

onvermogen, en dat het geen steek houdt dat de echtgenoot niet meegekomen is indien het koppel 

geen middelen van bestaan heeft, te meer daar verzoekster officieel de kostwinner was."  
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Tegenpartij drijft het zelfs zo ver door te veronderstellen dat “niets sluit uit dat mijnheer intussen een 

zelfstandige activiteit heeft of tewerkgesteld is in een buurland, derde land of een andere lidstaat van de 

Unie” 

 

Deze aantijging berust op geen enkel verifieerbaar objectief element, is puur hypothetisch 

veronderstelling en wordt formeel ten stelligste betwist. Zulks maakt een miskenning uit van de 

materiële motivatieplicht. 

 

Zulk loutere veronderstelling is in strijd met de rechtspraak van het HvJ en de mededeling van de 

Europese Commissie, omdat lidstaten van de feitelijke situatie moeten uitgaan en niet van 

hypothetische omstandigheden. 

 

De echtgenoot werkt niet, heeft serieuze gezondheidsproblemen en woont in bij zijn moeder, die voor 

hem zorgt. Maar ook haar eigen moeder stuurt geld naar hem. 

 

Volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vereist het begrip 'ten laste' hoofdzakelijk een 

actieve ondersteuning door de referentiepersoon. Het bewijs van onvermogen is slechts bijzaak (RvV 26 

oktober 2018, nr. 211.725). 

 

De werkelijke reden waarom de echtgenoot niet meegekomen is, is te wijten aan het feit dat de 

Belgische moeder van verzoekster niet over voldoende bijkomende plaats ruimte beschikte om haar 

schoonzoon waardig te huisvesten. 

 

Bovendien werd het financieel te zwaar voor de moeder om eindeloos verder belangrijke geldsommen 

naar Armenië te blijven overmaken. Wel werd het financieel voor haar draaglijker haar dochter en diens 

3 kinderen bij haar thuis ten laste te nemen. 

 

Verder, het door tegenpartij aangebrachte motief dat “niets sluit uit dat het geld aan betrokkene in het 

land van herkomst werd overgemaakt nadat betrokkene zich had geïnformeerd over de mogelijkheden 

om zich in België te vestigen, en dat het gesolliciteerd karakter van het over maken van het geld kan 

dan ook niet worden uitgesloten” is volstrekt niet aanneembaar. 

 

Immers hier opnieuw werpt tegenpartij een niet aanneembaar uitsluitingsargument op, zijnde het 

solliciteren van geld overmaken, wat nergens steun vindt in een wettelijke bepaling, en voegt aldus een 

niet wettelijk voorziene voorwaarde, waardoor zijn beslissing steunt op een ondeugdelijke materiële 

motivatie. 

 

Er weze terloops opgemerkt dat deze uitsluitingsargument in de vorige bijlage 20 van 27.01.2020 door 

tegenpartij niet opgeworpen werd. 

 

Verzoekster heeft voldaan aan het bewijs van onvermogen in haar herkomstland naar voldoening van 

recht mits het voorleggen van de volgende stukken: 

 

• Attest onvermogen uit Armenië 

• Attest inkomen van verzoekster periode januari 2018 juli 2019 

• Overschrijvingen via RIA van januari 2019 tot juli 2019 

• Attest opgemaakt op 17.03.20 van werkloosheid sinds 01.03.2016 van de echtgenoot van 

verzoekster 

 

Immers op de website AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, onder het thema 

“gezinshereniging”, verwijst verzoekster naar het hierna volgend uittreksel: 

 

Bewijs van onvermogen 

 

Je moet bewijzen dat je geen inkomsten of te weinig inkomsten hebt om rond te komen zonder 

financiële steun van de Belg of Unieburger. Je moet ook bewijzen dat je geen onroerende goederen in 

eigendom hebt in je herkomstland. Dat bewijs je met een attest of een verklaring van je land van 

herkomst. Omdat dat een negatief bewijs is, zal je niet altijd aan deze voorwaarde kunnen voldoen. Niet 

alle landen registreren de onroerende eigendommen van hun onderdanen. 
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Tegenpartij maakt een vergelijking tussen de verklaarde levenskost voor een gezin met drie kinderen 

ten bedrage van 1.4006 in Armenië enerzijds, en het gemiddelde maandloon van verzoekster ±3106 

plus het gemiddelde overgemaakte geld door haar moeder ± 4006, wat een maandelijks verschil van ± 

7006 te weinig vertegenwoordigt. 

 

Tegenpartij meent dat indien dit immers het geval zou zijn, dan had de referentiepersoon veel meer geld 

moeten bijpassen. Welnu, los hiervan stuurde verzoeksters moeder regelmatig nog pakketten met 

allerlei goederen zoals kledij, schoenen, enz... 

 

Kortom, tegenpartij heeft nagelaten rekening te houden met de door verzoekster vervulde voorwaarden 

conform art 40 ter van de vreemdelingenwet, op basis van een kennelijk onredelijke en niet adequate 

motivatie en foutieve appreciatie vergissing die geen steun vindt in het administratief dossier.” 

 

 

2.2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

Uit de eerste bestreden beslissing blijkt dat het niet betwist is dat de verzoekende partijen de volgende 

stukken hebben voorgelegd aan het bestuur:  

 

• “Als attest van onvermogen wordt een vertaalde verklaring (dd 15/10/2019) voorgelegd waaruit 

moet blijken dat betrokkene in het administratief district Ararat geen onroerend goed of eigendom 

op haar naam heeft. Er wordt ook een attest dd. 13.03.2020 van het kadastercomité voorgelegd 

waarin is opgenomen dat er geen ‘staatsregistratie’ van onroerende goed op naam van betrokkene 

is gedaan. Dit attest kan niet als voldoende worden beschouwd. Betrokkene legt ook een 

huwelijksakte voor. Gezien betrokkene gehuwd is, dient ook het onvermogen van haar echtgenoot 

te moeten worden aangetoond. Immers van gehuwden mag worden aangenomen dat zij elkaar ten 

laste hebben. 

• Attest van de voormalige werkgever in Armenië van betrokkene waaruit blijkt dat ze tewerkgesteld 

was van 17 juli 2006 tot 2 augustus 2019 voor die werkgever. Er staat ook maandelijks loon op die 

ze ontvangen heeft van januari 2018 tot augustus 2019. Uit mevrouw haar paspoort blijkt dat ze op 

21.07.2019 is ingereisd in België. Het is dus redelijk te stellen dat betrokkene tewerkgesteld was 

voorafgaandelijk aan haar aanvraag gezinshereniging in België. 

• Attest afgeleverd door de Regionale afdeling van sociale ondersteuning van Ararat waarin is 

opgenomen dat I. A., de echtgenoot van mevrouw, werkloos is sinds 1.06.2016 en geen 

werkloosheidsuitkering krijgt 

• Bewijzen van geldovermakingen via Ria door de referentiepersoon aan betrokkene voor de periode 

van januari 2019 tot juli 2019. Er wordt niet betwist dat het geld werd overgemaakt, wel dat 

betrokkene erop was aangewezen om in haar levensonderhoud en dat van haar kinderen te 

voorzien, immers de onvermogendheid van mevrouw en haar echtgenoot werd niet afdoende 

aangetoond, zoals hierboven reeds omstandig werd toegelicht. 

• Bewijzen van bestaansmiddelen van betrokkene zelf in België, met loonfiches die bewijzen dat haar 

tewerkstelling werd beëindigd op 02/01/2020  

• Bewijzen van bestaansmiddelen van N. S. (arbeidscontracten en loonfiches van drie verschillende 

werkgevers) 

• Toestemming van I. A., waarin hij stelt dat zijn drie kinderen bij hun moeder mogen wonen in België 

• OCMW Gent attest dd 29/04/2020 op naam van B. A. en N. S. dat zij geen financiële steun 

ontvangen 
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• Schoolfacturen (schooljaar 2019 -2020), betaling abonnement de Lijn. Aansluiting betaling van de 

premie 2020 Hospitaalplan, overzicht van rekeninguittreksels bij Belfius op naam van N. S. dd 

23/10/2019 met betalingen van de schoolfacturen en verzekeringen 

• Een brief van het CAW Oost-Vlaanderen, nl. van P. H. met toelichting betreffende de situatie van 

betrokkene.” 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“§ 1. 

   

De familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van een Belg die zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend 

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

de Europese Unie, zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als de familieleden van een burger van de 

Unie. 

   

§ 2. 

  

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; 

  

2° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, mits het de vader en moeder van een 

minderjarige Belg betreft die hun identiteit bewijzen door middel van een geldig identiteitsdocument en 

zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen. 

  

De familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg : 

  

1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt 

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

het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het 

beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er 

wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële 

maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de 

overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat 

hij actief werk zoekt. 

   

Deze voorwaarde is niet van toepassing indien alleen zijn minderjarige familieleden bedoeld in artikel 

40bis, § 2, eerste lid, 3°, de Belg vergezellen of zich bij hem voegen. 

  

2° beschikt over voldoende huisvesting die hem in staat stelt zijn familielid of familieleden die hem 

vergezellen of zich bij hem voegen te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden opgelegd aan een 

onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel 

VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld 

na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de Belg bewijst dat het onroerend goed aan de 

opgelegde voorwaarden voldoet. 

  

3° beschikt over een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. 

  

Als een attest van geen huwelijksbeletsel is afgegeven, wordt er naar aanleiding van het onderzoek van 

een aanvraag tot gezinshereniging gebaseerd op het voltrokken huwelijk, waarvoor het attest is 

afgegeven, geen nieuw onderzoek uitgevoerd, tenzij er nieuwe gegevens zijn. 

  

Wat de personen betreft bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, moeten de echtgenoten of de 

partners beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter teruggebracht tot 

achttien jaar indien de echtelijke band of het geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig wordt 

beschouwd met het huwelijk reeds vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging bestond of 

http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/oj
http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/oj
http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2002/05/26/2002022559/justel
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indien ze, in het geval van een wettelijk geregistreerd partnerschap, bewijzen dat ze vóór de indiening 

van het verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond. 

  

Onverminderd de artikelen 42ter en 42quater, kan aan het verblijf van een familielid van een Belg ook 

een einde worden gemaakt wanneer de voorwaarden van het tweede lid niet meer zijn vervuld.” 

 

Artikel 40bis, §2, 3° van de Vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing  werd 

genomen bepaalt:  

 

“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;” 

 

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

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

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

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

marginale wettigheidstoetsing uit. In casu stelt de verwerende partij als voorwaarden enerzijds dat de 

verzoekende partijen van in het land van herkomst reeds ten laste waren van de referentiepersoon en 

anderzijds dat zij in België nog steeds ten laste zijn.  

 

In dit verband wijst de Raad er vooreerst op dat de Raad van State heeft bevestigd dat er voor de 

bloedverwant in neergaande lijn ouder dan 21 jaar van een Belg geenszins een voorwaarde wordt 

toegevoegd aan de artikelen 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet door te vereisen dat wordt 

aangetoond dat de familielid-derdelander reeds in diens land van nationaliteit of herkomst afhankelijk 

was van de materiële ondersteuning van de referentiepersoon (RvS 12 november 2013, nr. 225.447, zie 

ook RvS 28 november 2017, nr. 239.984).  

 

De Raad wijst er in dit verband ook op dat artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet op 

zich voldoende duidelijk is in die zin dat uitdrukkelijk is bepaald dat bloedverwanten in neerdalende lijn 

slechts als een familielid van de burger van de Unie in aanmerking komen indien deze ofwel jonger zijn 

dan 21 jaar ofwel ten laste zijn van de burger van de Unie én zij deze burger “begeleiden of zich bij hem 

voegen”. Aangezien de wettelijke voorwaarde van het “ten laste zijn” van de Unieburger onlosmakelijk 

wordt verbonden aan het “begeleiden van” of het “zich bijvoegen bij” deze Unieburger, vloeit reeds uit 

het bepaalde in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet voort dat het ten laste zijn 

dient te worden beoordeeld op het moment dat de derdelander zich naar België begeeft om er de 

ascendent te vervoegen of wanneer deze zich samen met de ascendent naar België begeeft om zich 

hier te vestigen. Aan de voornoemde wettelijke bepaling(en) wordt dan ook geenszins een voorwaarde 

toegevoegd door te vereisen dat wordt  aangetoond dat de afhankelijkheidsband bestond van in het land 

van herkomst en in de periode voorafgaand aan de komst naar België en dit tot het moment van de 

aanvraag.  

 

De Raad wijst er in dit verband wel op dat indien een derdelander in zijn land van herkomst in een 

verder verleden mogelijk wel ten laste was van de referentiepersoon, maar dit niet langer het geval is in 

de periode voorafgaand aan de komst naar België, zulks in het licht van hetgeen voorafgaat niet kan 

volstaan om aan te tonen dat men nog is te beschouwen als “ten laste” van de referentiepersoon.  

 

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

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

Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht, later omgezet in de richtlijn 2004/38/EG van het 

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

het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (Wetsontwerp tot 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2006-2007, 

nr. 2845/001, 41). Bijgevolg kan ook worden verwezen naar de interpretatie van het begrip “ten laste” 

door de Grote Kamer van het Hof van Justitie in de arresten Jia en Reyes (HvJ 9 januari 2007, C-1/05, 
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Yunying Jia/Migrationsverket, § 43, bevestigd in HvJ 16 januari 2014, C-423/12, Flora May 

Reyes/Migrationsverket), alwaar uitdrukkelijk werd gesteld dat onder “te hunnen laste” zijn moet worden 

verstaan dat het familielid van een gemeenschapsonderdaan die in een andere lidstaat is gevestigd de 

materiële ondersteuning nodig heeft van deze onderdaan of zijn echtgenoot teneinde in zijn  

basisbehoeften te voorzien in de lidstaat van oorsprong of van herkomst van dit familielid op het 

moment dat hij verzoekt om hereniging met die onderdaan. De voorwaarde opgenomen in artikel 40bis, 

§ 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet moet bijgevolg mede worden begrepen in het licht van deze 

rechtspraak, zodat dit met zich meebrengt dat het “ten laste zijn” inhoudt dat de verzoekende partij ten 

laste is van de referentiepersoon in het land van herkomst in de periode voorafgaand aan haar komst 

naar België. 

 

De bestreden beslissing motiveert wat volgt: 

 

“Samengevat moet vastgesteld worden dat (1) betrokkene in het land van herkomst niet geheel 

onvermogend was, zij was tewerkgesteld. (2) Haar echtgenoot was wel werkloos, reeds sinds 1.06.2016 

zonder uitkering. De echtgenoot is kennelijk niet meegekomen in België. Dit doet afbreuk aan de 

geloofwaardigheid van het onvermogen. Het houdt geen steek dat de echtgenoot niet is meegekomen 

indien betrokkene en haar echtgenoot geen middelen van bestaan hebben, te meer daar mevrouw 

officieel de kostwinner was en mijnheer zogezegd geen inkomen heeft. Niets sluit uit dat mijnheer 

intussen een zelfstandige activiteit heeft of tewerkgesteld is in een buurland, derde land of een andere 

lidstaat van de Unie. (3) Betrokkene ontving wel degelijk kleine bedragen uit België gedurende de 

laatste paar maanden van haar verblijf in het land van herkomst, echter er werd niet afdoende 

aangetoond dat mevrouw er op was aangewezen om in haar levensonderhoud en dat van haar kinderen 

te voldoen. De stelling van betrokkene is kennelijk, overeenkomstig de toelichting van het CAW, dat de 

levenskost in Armenië niet betaalbaar was op basis van dat inkomen van enkel mevrouw, zij beschikte 

omgerekend gemiddeld over 310 euro terwijl de levenskost er voor een gezin met 4 kinderen eigenlijk 

meer dan 1400 euro bedraagt (zie brief CAW). Het geld dat werd overgemaakt door de 

referentiepersoon aan betrokkene in het buitenland schommelde echter tussen de 200 en 400 euro per 

maand. In die zin is het niet geloofwaardig dat de ware levenskost in Armenië voor een gezin met 4 

kinderen meer dan 1400 euro bedraagt, indien dit immers het geval zou zijn dan had de 

referentiepersoon veel meer geld moeten bijpassen. Bovendien is niet duidelijk wat de laatste paar 

maanden voor de aankomst in België veranderd is aan de situatie van betrokkene. Haar echtgenoot is 

immers reeds werkloos sinds 1.06.2016. Echter, tevoren heeft zij kennelijk nooit iets ontvangen uit 

België. Wat verder afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van het onvermogen van betrokkene is dat zij 

in januari 2018 reeds eerder op vakantie is geweest in België bij haar moeder. Mensen die werkelijk 

onvermogend zijn kunnen uiteraard niet reizen. Niets sluit uit dat het geld aan betrokkene in het land 

van herkomst werd overgemaakt nadat betrokkene zich had geïnformeerd over de mogelijkheden om 

zich in België te vestigen. Het gesolliciteerd karakter van het overmaken van het geld kan dan ook niet 

worden uitgesloten.” 

De verzoekende partij meent in casu een argument te kunnen putten uit het feit dat in de overwegingen 

van de bestreden beslissing vermeld staat dat zij “in het land van herkomst niet geheel onvermogend 

was”. 

 

Niettegenstaande in de bestreden beslissing wordt vermeld dat zij “in het land van herkomst niet geheel 

onvermogend was”, blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing op ondubbelzinnige wijze dat door 

de verwerende partij werd nagegaan of er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie van de verzoekende 

partij ten opzichte van de referentiepersoon, in die zin dat ze in haar land van herkomst materieel moest 

worden ondersteund door de referentiepersoon omdat ze niet in haar eigen basisbehoeften kon 

voorzien. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing toont aan dat de verwerende partij niet 

eist dat de verzoekende partij geheel onvermogend zou zijn, doch wel aantoont dat zij (samen met haar 

echtgenoot) niet over voldoende inkomsten beschikte in haar land van herkomst om in haar eigen 

levensbehoeften en de levensbehoeften van haar gezin te kunnen voorzien.  

 

De conclusie van de verwerende partij is duidelijk. Zo stelt zij dat de verzoekende partij niet heeft 

aangetoond in het land van herkomst onvermogend te zijn geweest en om die reden te zijn aangewezen 

op de steun van de Belgische referentiepersoon om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. 

 

Geenszins is in dit kader door de verwerende partij een voorwaarde aan de wet toegevoegd.  

 

Verder bekritiseert ze het motief “Wat verder afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van het 

onvermogen van betrokkene is dat zij in januari 2018 reeds eerder op vakantie is geweest in België bij 
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haar moeder. Mensen die werkelijk onvermogend zijn kunnen uiteraard niet reizen.” De verzoekende 

partij stelt dat dit slaat op de periode 2018 en dus niets zegt over de periode 2019 en 2020. Voorts haalt 

ze aan dat haar moeder deze reis bekostigde. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij slechts een bijkomstig motief bekritiseert. Zulks blijkt 

tevens uit de bewoordingen “wat verder afbreuk doet aan”. Tevens blijkt dat verzoekster stelt dat de reis 

betaald werd door haar moeder, doch hier geen enkel bewijs van voorlegt. Dit is slechts een blote 

bewering die geen afbreuk doet aan de vaststelling van de verwerende partij dat mensen die 

onvermogend zijn niet kunnen reizen. Met haar niet gestaafd betoog doet de verzoekende partij geen 

afbreuk aan de wettigheid van de bestreden beslissing. 

 

Waar de verzoekende partij stelt “Hetzelfde systeem wordt door verweerder gebruikt met opnieuw 

betrekking op een achterhaalde periode van drie voorbije jaren, namelijk gaande van Juni 2016, datum 

waarop de echtgenoot van verzoekster werkloos werd, tot januari 2019, datum van de aanvang van de 

financiële ondersteuning van de Belgische referentiepersoon.” geeft zij een verkeerde lezing aan de 

bestreden beslissing. De verzoekende partij dient inderdaad enkel aan te tonen dat zij voor haar komst 

naar België werd ondersteund door de referentiepersoon omdat ze niet in haar eigen materiële 

behoeften kon voorzien, doch dit staat niet in de weg dat de verwerende partij verwijst naar het feit dat 

haar echtgenoot als sinds 2016 werkloos was, waardoor zij de kostwinner was van het gezin. De 

verwerende partij haalt immers aan dat het eigenaardig is dat de echtgenoot van de verzoekende partij 

is achtergebleven terwijl hij net diegene is die geen inkomsten heeft. Daarnaast wordt dit vooral 

aangegrepen door de verwerende partij om op te merken dat de situatie van de verzoekende partij 

sedert 2016 altijd dezelfde is geweest, terwijl zij pas de laatste maanden kleine bedragen opgestuurd 

kreeg door de referentiepersoon. Het is niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij te stellen dat 

indien de inkomsten van de verzoekende partij niet voldoende waren om in het onderhoud van haar 

gezin te voorzien, zij al veel langer bijkomende stortingen had moeten ontvangen aangezien deze 

situatie al bestond sedert 2016. De verzoekende partij brengt in haar inleidend verzoekschrift overigens 

ook geen enkele verklaring bij nopens de wijze waarop zij vanaf 1 juni 2016 tot januari 2019 in het 

levensonderhoud van haar gezin heeft voorzien.  

 

De verzoekende partij stelt haar moeder soms geld meegaf aan personen en ook pakketten met kleren, 

enz.. opstuurde. De Raad kan alleen maar vaststellen dat dit blote beweringen zijn. De verzoekende 

partij stelt enkel dat ze dit niet kan bewijzen.  

 

De Raad merkt op dat de verzoekende partij het motief “In die zin is het niet geloofwaardig dat de ware 

levenskost in Armenië voor een gezin met 4 kinderen meer dan 1400 euro bedraagt, indien dit immers 

het geval zou zijn dan had de referentiepersoon veel meer geld moeten bijpassen.” niet weerlegt. Zij 

beperkt er zich toe te stellen dat de levenskost in Armenië veel hoger is dan haar inkomen. De 

verwerende partij merkt terecht op dat indien de levenskost in Armenië voor een gezin met vier kinderen 

inderdaad 1400 euro bedraagt, dat de verzoekende partij met de bijkomende bedragen van de 

referentiepersoon dan nog steeds onvoldoende had om in haar levensonderhoud te voorzien. 

 

In zoverre de verzoekende partij het motief bekritiseert dat haar echtgenoot mogelijks werkt, merkt de 

Raad op dat zulks een overtollig motief is. Evenmin toont de verzoekende partij aan dat haar echtgenoot 

ziek is en inwoont bij zijn moeder, noch toont zij aan dat de referentiepersoon geld verstuurt naar haar 

echtgenoot. 

 

Ook de kritiek van de verzoekende partij op het motief dat de geldstortingen een gesolliciteerd karakter 

lijken te hebben, heeft betrekking op een overtollig motief en tast geenszins de wettigheid van de 

bestreden beslissing aan. 

 

De verwerende partij kon uiteraard enkel rekening houden met de stukken die werden aangebracht. Met 

haar betoog slaagt de verzoekende partij er niet in aan te tonen dat de verwerende partij een kennelijk 

onredelijke beoordeling heeft gemaakt van de voorliggende stukken. 

 

Bovendien is door de verwerende partij ook vastgesteld dat het eenvoudigweg niet realistisch is dat de 

verzoekende partij (en haar drie minderjarige kinderen) door de Belgische referentiepersoon ten laste 

zouden worden genomen in België, gelet op het feit dat het inkomen van de Belgische referentiepersoon 

sterk is gereduceerd ingevolge de corona-crisis. De verzoekende partij gaat niet in op voormeld motief. 
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Evenmin wordt door de verzoekende partij ingegaan op de vaststelling van de verwerende partij dat 

voor wat betreft het verblijf in België slechts een beperkt aantal facturen worden voorgelegd, welke ten 

laste zouden zijn genomen door de Belgische referentiepersoon. 

 

De verzoekende partij toont niet aan dat de beslissing een schending zou inhouden van artikel 40ter van 

de Vreemdelingenwet of niet afdoende zou zijn gemotiveerd. Evenmin maakt zij aannemelijk dat er 

sprake is van een kennelijke beoordelingsfout. 

 

De Raad merkt op dat de verzoekende partijen geen specifieke argumenten ontwikkelen tegen de 

tweede, derde, en vierde bestreden beslissing. Zij stellen wel dat voor de vrijwaring van het gezinsleven 

ten aanzien de minderjarige kinderen in hun belang een gelijkaardige beslissing als die van hun moeder 

moet worden genomen. Aangezien de eerste bestreden beslissing overeind blijft, blijven ook de drie 

beslissingen genomen ten aanzien van de minderjarige kinderen van de eerste verzoekende partij 

overeind.  

 

 

Het enig middel is niet gegrond.  

 

 

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 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 744 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf januari tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


