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 nr. 248 468 van 29 januari 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. KNALLER 

Louizalaan 114/27 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

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

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 4 november 2020 

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

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 30 september 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 9 november 2020 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 januari 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. DUCHEZ, die loco advocaat R. KNALLER verschijnt voor 

verzoekster en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 7 april 2020 diende verzoekster een aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de unie in, in functie van haar Belgische moeder, Mw. D.S.A.M. 

 

Op 30 september 2020 nam de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 
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Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

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

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 07.04.2020 werd 

ingediend door: 

 

Naam: S. L. 

Voornaam: W. K. 

Nationaliteit: Brazilië 

Geboortedatum: […]1992 

Geboorteplaats: G., G. 

Identificatienummer in het Rijksregister […] 

Verblijvende te: […] BEERSEL 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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

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

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan met haar Belgische moeder, de genaamde D. S. A. M. (RR: 

[…]). Dienovereenkomstig zijn in eerste orde de bepalingen van art. 40bis, §2, 3° en art. 40ter van de 

wet van 15.12.1980 van toepassing. Vooreerst voor wat betreft wie begunstigde kan zijn om het 

verblijfsrecht te kunnen krijgen is specifiek voorzien in art.40bis, §2, 3° dat het om bloedverwanten in 

neergaande lijn moet gaan beneden de leeftijd van 21 jaar OF die ten hunnen laste zijn. Bovendien 

dient overeenkomstig art. 40ter de Belgische onderdaan aan te tonen over stabiele, toereikende en 

voldoende bestaansmiddelen te beschikken, die ten minste gelijk zijn aan 120% van het leefloon voor 

een persoon met gezinslast. 

 

Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen ten laste te zijn van de Belgische 

referentiepersoon. 

Om als ‘ten laste' te kunnen worden beschouwd dient er reeds een afhankelijkheidsrelatie te bestaan 

tussen betrokkene en de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine. 

 

Ter staving hiervan werden volgende documenten voorgelegd: 

- Attesten OCMW waaruit zou kunnen blijken dat betrokkene en referentiepersoon op datum van het 

attest niet ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel werden niet voorgelegd. 

- Verklaring op eer van de verhuurder dat betrokkene regelmatig op dit adres verblijft. Het gesolliciteerd 

karkater van een verklaring op eer kan niet worden uitgesloten. Ze doet bovendien geen afbreuk aart 

het gegeven dat betrokkene haar recht op verblijf is verloren, net omdat zij het Rijk te lang heeft verlaten 

Ook werd een historiek van ING bankverrichtingen voorgelegd met maandelijkse betalingen van de huur 

door referentiepersoon. De verklaring en de betalingen van huur hebben bovendien enkel betrekking op 

de situatie in België. Er kan geen ten laste of onvermogen van in het land van herkomst uit blijken. 

- Contrat de vente - Espace voyages Brussels Sprl - BVBA waaruit blijkt dat de vliegtickets op naam van 

WG (…) werden aangekocht. Er ligt geen bewijs voor dat referentiepersoon daadwerkelijk zaakvoerder 

is van voormeld bedrijf. Bovendien, voor zover dit overeenstemt met de werkelijkheid, dient vastgesteld 

te worden dat referentiepersoon niet persoonlijk instond voor deze kosten van betrokkene, maar dat zij 

voor haar zaak beroepsonkosten/zakelijke reiskosten heeft gemaakt en daar de voordelen inmiddels 

van zal hebben genoten. 

- Twee ontvangstbewijzen van stortingen via Bel Money dd. 11.09.2018 en 19.12.2018 van 

referentiepersoon aan betrokkene. 

 

Voor wat het ten laste zijn betreft dient opgemerkt te worden dat betrokkene niets heeft voorgelegd 

waaruit blijkt dat zij onvermogend is/was in het land van herkomst en voorafgaand aan de aanvraag 

gezinshereniging. Daarnaast is er niet afdoende aangetoond dat betrokkene financieel en/of materieel 

afhankelijk was/is van de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine en voor haar komst 

naar België. Er werden slechts twee . stortingen als bewijs voorgelegd, de stortingen zijn dus uiterst 

beperkt en onregelmatig om daadwerkelijk van afhankelijk van te zijn. Uit het geheel van de stukken kan 

dan ook niet blijken dat betrokkene in het land van herkomst afhankelijk was van referentiepersoon om 

in haar basisbehoeften te kunnen voorzien. 
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Het gegeven dat betrokkene tot op heden op hetzelfde adres als de referentiepersoon gedomicilieerd is, 

doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Immers, louter het gegeven dat betrokkene op 

hetzelfde adres als de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot gevolg dat zij 

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. 

 

Voor wat de bestaansmiddelenvoorwaarde betreft, werden volgende stukken voorgelegd: 

- loonfiches van (…) SC op naam van de referentiepersoon waaruit blijkt dat referentiepersoon over een 

gemiddeld maandelijks inkomen van € 1171,82 beschikt. 

- Fiche de rémunération van WG (…) Sprl op naam van referentiepersoon. Echter blijkt uit deze 

voorgelegde loonfiches dat betrokkene zaakvoerder is van voormeld bedrijf. Bovendien dienen deze 

loonfiches beschouwd te worden als een verklaring op eer, ze werden immers opgesteld op basis van 

gegegevens die door referentiepersoon ter beschikking werd gesteld aan het sociaal secretariaat. We 

hebben geen KBO waaruit blijkt dat referentiepersoon daadwerkelijk bedrijfsleider/zaakvoerder is of een 

oprichtingsakte, noch hebben we zicht op sociale bijdragen die dienen betaald te worden en door wie 

deze voldaan worden, en of de bedrijfsvoorheffing die wel wordt afgehouden voldoende is. Op basis van 

voorliggende stukken kan aldus geenszins blijken dat het nettobedrag dat op de loonstaten vermeld 

staat, daadwerkelijk ter beschikking is van referentiepersoon. Het netto-inkomen dat referentiepersoon 

uit deze aciviteit genereert, is voor DVZ onduidelijk. Met de voorgelegde loonfiches van WG (…) SPRL 

kan bijgevolg geen rekening worden gehouden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van 

referentiepersoon. 

 

Uit de voorgelegde bewijzen blijkt dat de bestaansmiddelen van de referentiepersoon ontoereikend zijn. 

Immers zij beschikt niet over bestaansmiddelen die ten minste gelijk zijn aan 120% 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. 

 

Overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 dient, in het geval de 

bestaansmiddelen overeenkomstig art. 40ter van de wet van 15.12.1980 ontoereikend zijn, een 

behoefteanalyse te worden gemaakt. 

 

Uit het administratieve dossier blijkt alvast dat er maandelijks alvast 1200 euro aan huurkosten dienen 

betaald te worden. Bijgevolg dient vastgesteld te worden dat van de inkomsten waar DVZ zicht op heeft, 

er na aftrek van de maandelijkse huurlasten helemaal niets meer overschiet. In tegendeel, 

referentiepersoon blijkt voor het dragen van de huurlasten zelfs niet over voldoende bestaansmiddelen 

te beschikken. 

We beschikken evenwel over een recent aanslagbiljet dd. 18.12.2019 van inkomstenjaar 2013. Echter 

kan ook deze geen zekerheid bieden over het inkomen van referentiepersoon en of zij daadwerkelijk 

over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Als we de belastbare inkomsten bekijken op het 

aanslagbiljet van zowel haar zelfstandige activiteit als van haar tewerkstelling in loondienst, dan blijkt 

mevrouw € 18501,77 verdiend te hebben in 2018. Zij diende evenwel nog € 1477,38 terug te betalen. 

Dit maakt dat zij netto op maandelijkse inkomsten zit ten bedrage € 1418,64. Na aftrek van de 

voormelde huurlasten, zou referentiepersoon zodoende gemiddeld nog slechts € 218,64 overhouden om 

alle resterende vaste en variabele kosten van zichzelf als van betrokkene te kunnen voldoen, zoals 

nutsvoorzieningen, verzekeringen, (tele-)communicatie, mobiliteit, kledij, voeding, ontspanning en 

hobby’s, medische kosten, ... De advocaat van referentiepersoon verklaart dat zij aan betrokkene een 

wagen ter beschikking stelt, dat zij haar kredietkaart ter beschikking stelt van betrokkene met oog op 

aankopen van voedsel en kledij, haar autoverzekering betaalt, etc. Deze brief van de advocaat dient 

beschouwd te worden als een verklaring op eer waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan worden 

uitgesloten. Dit blijkt eens temeer uit voorgaande korte berekening. 

Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel kan heden bezwaarlijk worden aangenomen dat alle overige 

vaste en variabele kosten voor twee volwassenen met € 218,64 voldaan zouden kunnen worden. Uit de 

behoefteanalyse blijkt dan ook dat de voorliggende inkomsten veel te laag zijn om een minimum aan 

waardigheid voor betrokkenen te garanderen zodat zij het risico lopen om ten laste te vallen van het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk en dat een bedrag ter waarde van honderdtwintig procent van het 

leefloon het strikte minimumbedrag is dat de referentiepersoon nodig heeft om het verblijfsrecht aan 

betrokkene toe te staan. 
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Er dient dus vastgesteld te worden dat referentiepersoon niet financiële draagkracht blijkt te hebben om 

betrokkene bijkomend ten laste te nemen. 

 

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

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

daadwerkelijk financieel en/of materieel ten laste was van de referentiepersoon, en er niet kan blijken 

dat referentiepersoon er financieel toe in staat is betrokkene ten laste te nemen, blijkt uit het geheel van 

de beschikbare gegevens niet afdoende dat er reeds van in het land van herkomst of origine tot op het 

moment van de huidige aanvraag een reële afhankelijkheidsrelatie bestond tussen betrokkene en de 

referentiepersoon. 

 

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

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

 

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

ingetrokken 

 

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

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

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere 

voorwaarden niet volledig onderzocht. Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om 

bij de indiening van een nieuwe aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te 

gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw 

dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen.” 

 

Op 21 december 2020 diende verzoekster opnieuw een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Europese Unie als bloedverwant in neergaande lijn van Mw. D.S.A.M. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad merkt ambtshalve op dat, overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid 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) de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet 

voor de Raad kunnen worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een 

belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de voornoemde bepaling in de 

Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl. St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de 

interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan 

hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT, en G. DEBERSAQUES, Raad van 

State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). 

 

Opdat zij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoekster gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet verzoekster bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

Het belang dient te bestaan op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift en dient ook nog te 

bestaan op het ogenblik van de uitspraak. 

 

Uit de feiten blijkt dat verzoekster na de bestreden beslissing opnieuw een aanvraag tot afgifte van de 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie heeft ingediend in functie van 

dezelfde referentiepersoon.  

 

Verzoekster heeft met de nieuwe aanvraag uitdrukkelijk haar wil te kennen gegeven om haar 

verblijfsrechtelijke aanspraken nogmaals ter beoordeling voor te leggen. De vernietiging van de op 30 

september 2020 genomen beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden kan slechts 

tot gevolg hebben dat de gemachtigde een nieuw standpunt dient in te nemen over verzoeksters 

verblijfsaanvraag.  

 

Er dient in casu dan ook te worden geconcludeerd dat het indienen van een tweede aanvraag tot afgifte 

van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie aldus een gewijzigde 

omstandigheid inhoudt waardoor verzoekster niet langer doet blijken van het vereiste actueel belang (cf. 

in dezelfde zin: RvS 4 april 2003, nr. 117.943, RvS 14 november 2006, nr. 164.727).  
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Verzoeksters raadsvrouw bevestigt ter zitting geen belang te hebben bij het huidig beroep. 

 

Het beroep is bijgevolg onontvankelijk wegens gebrek aan actueel belang. 

 

3. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van verzoekster. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig januari tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 

 

 

 


