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 nr. 248 732 van 5 februari 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. VANWELDE 

Eugène Smitsstraat 28-30 

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. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 15 oktober 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 14 september 2020 tot 

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

20). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 21 oktober 2020 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 december 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 januari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat O. TODTS, die loco advocaat P. VANWELDE verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat S. VAN ROMPAEY, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 12 maart 2019 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van descendent van haar Belgische vader. 
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1.2. Op 5 september 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen voormelde beslissing dient de 

verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.3. Bij arrest nr. 233 998 van 12 maart 2020 vernietigt de Raad de beslissing vermeld in punt 1.2. 

 

1.4. Op 14 september 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 

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

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 12.03.2019 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 of van ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene diende een aanvraag tot verblijf in als familielid in neergaande lijn van zijn Belgische vader 

B.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. 

Op 5.09.2019 werd een reeds een weigeringsbeslissing genomen dewelke door de RVV bij arrest nr. 

233.988 dd.12.03.2020 (betekend aan betrokkene op 16/03/2020) werd vernietigd. Onderhavige 

beslissing is dus een nieuwe beslissing betreffende de aanvraag van 12.03.2019. 

 

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 Belg. 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. Dit kan aan de hand van de 

voorgelegde documenten niet worden vastgesteld. 

 

Wat betreft het bewijs van onvermogen in het land van herkomst, legt betrokkene volgende documenten 

voor : 

 

Advocaat P.V. (…) meldt in zijn schrijven dd 7 januari 2018 dat betrokkene uitdrukkelijk wenst te 

verwijzen naar volgende stukken die bij zijn aanvraag werden voorgelegd. 

 

- ‘attestation de non-impostion à la TH-TSC’ dd. 05.11.2018 en een attestation du revenu global impose 

au titre de l’année 2016, 2017 en 2018 dd 05.11.2018 : beide attesten werden afgeleverd op vraag van 

betrokkene. Het eerste attest de non-impostion a la TH-TSC werd afgeleverd op basis van verklaringen 

van betrokkene zelf. 

Gezien verklaringen op eer niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen getoetst worden, kan dit 

documenten niet in overweging genomen worden als bewijs dat betrokkene in het land van herkomst 

geen eigendom bezit. Attest attestation du revenu global impose au titre de l’année 2016, 2017 en 2018 

werd dit opgemaakt door de provinciale directie van de belastingen te Tetouan. 

 

- Bewijzen van geldstortingen via Moneytrans aan betrokkene door de referentiepersoon dd 19.12.2012 

(200 euro), 02.04.2013 en 03.05.2013 (telkens 195 euro), 28.02.2014 (195 euro) en 30.08.2014 (300 

euro), 02.01.2016 ((495 euro) - 07.03.2016 (495 euro) - 21.06.2016 (195 euro) - 18.11.2016 (195 euro) 

en 10.12.2016 (495 euro). De andere bewijzen van stortingen via Ria aan betrokkene tussen 2014 en 
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2016 gebeurden door de moeder en de broer van betrokkene. Na 2016 werden geen bewijzen van 

geldstortingen meer voorgelegd. 

 

- Bewijzen van stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten van de referentiepersoon a.h.v. de 

individuele rekening 2017 en de loonfiches van januari tot oktober 2018. 

 

- Een kopie van een geregistreerde huurovereenkomst 

 

- Tot slot worden attesten van het OCMW Antwerpen voorgelegd op naam van betrokkene dd. 

12.03.2019 en op naam van de referentiepersoon dd. 13.03.2019 waaruit blijkt dat beiden tot op datum 

van het attest geen financiële steun genieten. 

 

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

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

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

afdoende bewezen voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst financieel 

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

 

Wat het onvermogen betreft, deze is onvoldoende aangetoond aan de hand van de voorgelegde 

attesten. Betrokkene heeft niet afdoende bewezen al dan niet in het bezit te zijn van een onroerend 

goed. Verder legt betrokkene attesten voor waaruit blijkt dat hij geen belastingen op inkomen diende te 

betalen voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Echter, blijkt uit de gegevens van het administratieve dossier 

dat betrokkene na 2016 geen financiële steun meer heeft verkregen in het land van herkomst van de 

referentiepersoon. Hoe betrokkene in 2017 - 2018 in zijn levensonderhoud heeft voorzien is onduidelijk.  

Het onvermogen van betrokkene vóór de komst naar België en vóór de aanvraag gezinshereniging is 

dus niet aangetoond. 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert 12.03.2019 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. 

 

Gezien de afhankelijkheid niet is aangetoond van in het land van herkomst, voldoet betrokkene niet aan 

de vereiste voorwaarden en wordt het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd. Het Al van 

betrokkene dient te worden ingetrokken. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoekende partij heeft binnen de in artikel 39/81, vierde 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) voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis 

gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid 

van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 42 en 62 van 

de Vreemdelingenwet, van artikel 52, §4 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het 
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Vreemdelingenbesluit) en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991). 

 

3.1.1. Haar eerste middel licht de verzoekende partij toe als volgt: 

 

“La décision, qui rejette une demande de séjour introduite le 12.03.2019, a été adoptée le 14.09.2020 ; 

 

Alors que, 

 

L’article 52, §4 de l’AR du 08.10.1981, applicable tant aux membres de famille de citoyens de l’Union 

qu’à ceux de ressortissants belges « sédentaires », expose que : 

 

« Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si aucune décision n'est prise dans le 

délai prévu à l'article 42, de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger une " carte de 

séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9. » 

 

Le « délai prévu à l’article 42 de la loi » est un délai de 6 mois ; 

 

La décision entreprise est donc tardive puisqu’elle a été adoptée 6 mois de 4 jours à compter de la date 

à laquelle Votre Conseil a annulé la précédente décision datée du 05.09.2019 ; 

 

Certes, dans un arrêt I. DIALLO c. EB du 27.06.2018 (C-246/17), la CJUE a jugé que « la directive 

2004/38 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une règlementation nationale (….) qui 

impose aux autorités (…) de délivrer d’office la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union européenne à l’intéressé, lorsque le délai de 6 mois est dépassé (…) sans constater, 

préalablement, que l’intéressé remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l’Etat membre 

d’accueil (…) » ; 

 

Cette jurisprudence n’est cependant pas applicable à la situation du requérant ; en effet, celui-ci ne 

figure pas parmi les bénéficiaires de la Directive précitée (son père n’ayant jamais usé de sa liberté de 

circulation) et, en conséquence, l’article 52 de l’AR du 08.10.1981 n’a pas à être lu, le concernant, à la 

lumière des dispositions de la Directive 2004/38 telles qu’interprétées par la CJUE (en ce sens, voyez 

l’arrêt du Conseil d’Etat n°237.044 du 17.01.2017)” 

 

3.1.2. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden” (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). 

 

De verzoekende partij laat na om bij haar toelichting bij het eerste middel duidelijk uiteen te zetten op 

welke wijze de bestreden beslissing artikel 62 de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 schendt. 

 

Het eerste middel is in die mate dan ook onontvankelijk. 

 

3.1.3. De verzoekende partij stelt dat de thans bestreden beslissing die de verblijfsaanvraag van 12 

maart 2019 weigert, op 14 september 2020 werd genomen. Ze verwijst naar artikel 52, §4 van het 

Vreemdelingenbesluit en naar artikel 42 van de Vreemdelingenwet en betoogt in dit verband dat de 

bestreden beslissing laattijdig is, aangezien de beslissing zes maanden en vier dagen na de datum 

waarop de Raad de vorige beslissing van 5 september 2019 heeft vernietigd, is genomen. De 

verzoekende partij verwijst verder naar het arrest Diallo van het Hof van Justitie en meent dat deze 

rechtspraak in casu niet van toepassing is, dat zij immers niet behoort tot de begunstigden van richtlijn 

2004/38, dat haar vader nooit gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer en dat artikel 52 van 

het Vreemdelingenbesluit bijgevolg in onderhavig geval niet moet worden gelezen in het licht van de 

bepalingen van richtlijn 2004/38, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie. 

 

3.1.4. Artikel 52, § 4, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 
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“Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is 

genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, geeft de burgemeester of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling een “verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie” 

overeenkomstig het model van bijlage 9 af.” 

 

Aldus wordt verwezen naar de termijn bepaald in artikel 42 van de Vreemdelingenwet. Artikel 42, §1, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt dienaangaande als volgt:  

 

“Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten laatste 

zes maanden volgend op de datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, erkend aan de 

burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning bepaald 

overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening gehouden 

met het geheel van de elementen van het dossier.” 

 

De verzoekende partij meent dat de bestreden beslissing artikel 52, § 4 van het Vreemdelingenbesluit 

en artikel 42 van de Vreemdelingenwet schendt, aangezien deze beslissing genomen is zes maanden 

en vier dagen na dat datum waarop de Raad de vorige beslissing heeft vernietigd.  

. 

3.1.5. De Raad stelt vast dat de thans bestreden beslissing werd genomen nadat de vorige 

weigeringsbeslissing van 5 september 2019 door de Raad werd vernietigd bij arrest nr. 233 998 van 12 

maart 2020. Uit een schrijven van de Raad met titel “betekening arrest” van 16 maart 2020, dat zich in 

het administratief dossier bevindt, blijkt dat voornoemd arrest op 16 maart 2020 aan de verwerende 

partij werd betekend. 

 

Na de betekening van het vernietigingsarrest beschikt de verwerende partij opnieuw over de volle 

termijn van zes maanden om een beslissing te nemen (cf. RvS 30 oktober 1997, nr. 69.293; RvS 5 

november 1997, nr. 39.471; RvS 29 januari 1998, nr. 71.396; RvS 11 juni 1998, nr. 74.260; RvS 3 mei 

2001, nr. 95.155; RvS 17 mei 2001, nr. 95.574; RvS 19 januari 2006, nr. 153.939; Cass., 4 april 2002, 

A.R. C000457; LUST, J., “Wanneer kan de overheid, na de vernietiging van een beslissing die binnen 

een vervaltermijn moet worden (en is) genomen, een nieuwe beslissing nemen?”, noot onder RvS 24 

april 1996, Van Rompuy, nr. 59.125, T.Gem., 1997, 102-107 en LUST, J., “De gevolgen van de 

schorsing en vernietiging van benoemingen en bevorderingen door de Raad van State”, in OPDEBEEK, 

I., (ed.), Benoemingen, bevorderingen en Raad van State, Brugge, Die Keure, 1997, 107-151). 

 

Aangezien de thans bestreden weigeringsbeslissing werd getroffen op 14 september 2020, dit is minder 

dan zes maanden na de betekening van het voormelde vernietigingsarrest dat dateert van 16 maart 

2020, blijkt niet dat de in artikel 52, §4, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit juncto artikel 42 van de 

Vreemdelingenwet gestelde vervaltermijn werd miskend. 

 

3.1.6. In de mate dat de verzoekende partij verder nog verwijst naar de rechtspraak van het Hof van 

Justitie en meer bepaald naar het arrest Diallo en meent dat deze rechtspraak in casu niet van 

toepassing is, dat zij immers niet behoort tot de begunstigden van richtlijn 2004/38, dat haar vader nooit 

gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer en dat artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit 

bijgevolg in onderhavig geval niet moet worden gelezen in het licht van de bepalingen van richtlijn 

2004/38, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie, is dit betoog dan ook, gelet op voormelde 

vaststellingen, niet dienstig. Immers werd vastgesteld dat de bestreden weigeringsbeslissing wel 

degelijk werd getroffen binnen de in artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit vervatte vervaltermijn. 

 

3.1.7. Een schending van artikel 42 van de Vreemdelingenwet of van artikel 52, §4, tweede lid van de 

Vreemdelingenbesluit blijkt derhalve niet. 

 

3.1.8. Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 40bis, 40ter en 

62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

3.2.1. De verzoekende partij licht haar tweede middel toe als volgt: 

 

“En ce que, 
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Après avoir dressé la liste des différents documents produits par le requérant à l’appui de sa demande 

de séjour, la partie adverse considère que « Uit het geheel van de voorgelegde documenten blijkt niet 

afdoende dat betrokkene voorafgaand aan du huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het 

land van herkomst ten laste van referentiepersoon. 

 

Immers, hij heeft noch afdoende aangetoond effectief onvermogend te zijn, noch afdoende bewezen 

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

te zijn geweest van de referentiepersoon » ; 

 

En ce qui concerne l’indigence du requérant, la partie adverse l’estime donc non suffisamment 

démontrée, pour les motifs particuliers suivants : 

 

- la partie advers considère que le requérant ne démontre pas qu’il n’est le propriétaire d’aucun bien 

au Maroc ; l’attestation établie par les autorités marocaines de non-imposition à la taxe d’habitation 

et à celle des services communaux qu’il produit aux fins de prouver ne peut être prise en 

considération dès lors qu’elle a été établie sur la base d’une déclaration sur l’honneur effectuée par 

le requérant lui-même, dont il n’est pas possible de vérifier la véracité ; 

- quant aux attestations du revenu global imposé établies par les autorités marocaines et que le 

requérant a produites en vue de démontrer qu’il ne bénéficiait pas de revenus au Maroc au cours 

des années 2016 et 2017, la partie adverse considère qu’elles ne sont pas de nature à démontrer 

l’indigence du requérant dès lors que celui-ci n’a plus bénéficié d’envois d’argent de la part de son 

père « après 2016 » (le dernier envoi d’argent est daté du 10.12.2016) de sorte que l’on ignore 

comment l’intéressé, qui ne bénéficiait par hypothèse d’aucun revenu au Maroc, a pu subvenir à 

ces besoins après cette date ; 

 

Alors que, 

 

Première branche 

 

Parmi les documents produits, ceux visés aux 3ème, 4ème et 5ème tirets de la décision entreprise 

n’avaient pas du tout pour visée de démontrer la situation d’indigence du requérant dans son pays 

d’origine (il s’agit des revenus de son père, le contrat de bail enregistré de ce dernier et une attestation 

de non émargement au CPAS concernant son père ainsi que lui-même) ; 

 

Or, la partie adverse liste ces documents parmi ceux dont elle déduit le caractère non établi de 

l’absence ou de l’insuffisance de revenus dans le chef du requérant et donc sa qualité de membre de 

famille à charge ; en cela, la décision entreprise est dès lors motivée de façon incompréhensible et non 

pertinente, et donc non conforme aux exigences contenues aux dispositions et principes visés au 

moyen ; 

 

Deuxième branche 

 

Parmi les documents produits par le requérant à l’appui de sa demande de séjour figure une attestation 

de non-imposition à la taxe d’habitation et à la taxe des services communaux ; 

 

La partie adverse considère que ce document ne saurait servir de preuve de ce que le requérant n’est le 

propriétaire d’aucun bien au Maroc dans la mesure où il a été établi sur base des déclarations du 

requérant lui-même dont ne peut évaluer la réalité et la véracité ; 

 

La taxe d’habitation est visées aux articles 19 à 32 du Code Général des Impôts (CGI) du Maroc ; elle « 

porte annuellement sur les immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou en 

partie par leurs propriétaires à titre d’habitation principale ou secondaire ou mis bénévolement, par 

lesdits propriétaires, à la disposition de leurs conjoints, ascendants ou descendants, à titre d’habitation, 

y compris le sol sur lequel sont édifiés lesdits immeubles et constructions et les terrains y attenant, tels 

que cours, passages, jardins lorsqu’ils en constituent des dépendances immédiates. » (art. 19 du CGI) ; 

 

La taxe sur les services communaux est pour sa part visée aux articles 33 à 49 du CGI ; elle n’est pas 

due par les personnes exonérée du paiement de la taxe d’habitation (article 34) ; 

 

Selon le site Internet de la Direction générale des impôts du Maroc (www.tax.gov.ma), pour obtenir une 

attestation telle celle produite par le requérant, il faut produire : 
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« (…) 

 

1. La demande, formulaire modèle AAP009. 

2. Une copie de la CNI pour les marocains résidant au Maroc ou à l’étranger ou une copie de la carte de 

séjour pour les étrangers résidant au Maroc. 

3. Un certificat de résidence dans le cas où l’adresse d’habitation est différente de celle figurant sur la 

CNI. 

4. Une copie du contrat de bail légalisé et enregistré ou une copie du reçu de loyer ou de l’engagement 

légalisé du propriétaire ou de l’occupant. 

5. Une copie du contrat de vente pour les contribuables ayant cédé le bien objet de l’imposition TH/TSC 

en cours d’année. 

 

(…) » (pièce 2) 

 

S’il est donc requis qu’une déclaration sur l’honneur soit effectuée (via le formulaire AAP009 cité ci-

dessus, dont un exemplaire1 est produit en pièce 3), cette déclaration doit être accompagnée d’autres 

documents (un certificat de résidence de la personne concernée ainsi que, le cas échéant, une copie du 

contrat de bail légalisé et enregistré ou une copie du reçu de loyer ou de l’engagement légalisé du 

propriétaire ou de l’occupant) qui permettent à l’administration de vérifier la réalité du contenu de la 

déclaration sur l’honneur ; 

 

Ce sont ces vérifications qui expliquent qu’en l’espèce, la déclaration sur l’honneur a été souscrite le 

30.10.2018 et l’attestation de non-imposition seulement délivrée le 05/11/2018 ; 

 

Dès lors, en considérant que ladite attestation a été établie sur la base des déclarations du requérant 

lui-même dont ne peut évaluer la réalité et la véracité et en refusant, pour ce motif de prêter foi aux 

allégations selon lesquelles ce document fait preuve de ce que le requérante n’est le propriétaire 

d’aucun bien immobilier au Maroc, la partie adverse n’a pas valablement motivé la décision entreprise et 

a violé la foi du au contenu de ce document ; 

 

Votre Conseil a d’ailleurs jugé, dans son arrêt 233.998 du 12.03.2020 par lequel il a annulé la 

précédente décision de refus de séjour prise le 05.09.2019, que « Volledigheidshalve wijst de Raad er 

nog op dat uit de enkele vaststelling dat de attesten werden afgeleverd op vraag van de verzoekende 

partij, niet blijkt waarom de attesten niet kunnen aantonen dat de verzoekende partij geen of 

onvoldoende inkomen verwierf. » (p.8) ; cette constatation, qui se rapporte aux attestations relatives aux 

revenus du requérant au Maroc, vaut mutatis mutandis pour celle relative aux taxes liées à la 

possession de bien immobilier sur place ; 

 

Troisième branche 

 

Parmi les documents produits par le requérant à l’appui de sa demande de séjour figure également une 

attestation du revenu global imposé dont il ressort qu’il n’a déclaré aucun revenu lors des exercices 

fiscaux 2016 à 2018 (revenus des années 2015 à 2017) ; 

 

La partie adverse considère donc que ces attestations ne sont pas de nature à démontrer l’indigence du 

requérant dès lors que celui-ci n’a plus bénéficié d’envois d’argent de la part de son père « après 2016 » 

(le dernier envoi d’argent est daté du 10.12.2016) de sorte que l’on ignore comment l’intéressé, qui ne 

bénéficiait par hypothèse d’aucun revenus au Maroc, a pu subvenir à ces besoins après cette date ; 

 

Or, le dossier administratif contient la preuve d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 

10.12.2016 et celle de ce que le requérant a quitté le Maroc en date du 14.12.2016 (le cachet figurant 

sur la copie du passeport transmise à la partie adverse par mail du 24.05.2019) ; s’il n’a donc plus 

bénéficier d’envois d’argent de la part de son père à compter de cette date, c’est donc parce qu’il se 

trouvait hors du Maroc (et, en fait, déjà en Belgique, au domicile de ses parents) ; 

 

La décision entreprise, aux termes de laquelle il n’est tenu aucun compte de ces éléments pourtant 

contenu au dossier administratif, n’est pas adéquatement motivée ; 

 

Quatrième branche 
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La partie adverse relève enfin que le requérant a bénéficié d’envois d’argent de la part de son père, 

depuis le 19.12.2012 et jusqu’au 10.12.2016, date du dernier envoi (ce qui s’explique par la 

circonstance que le requérant est arrivé en Belgique à la fin du mois de décembre 2016) ; 

 

La partie adverse relève également que la mère et le frère du requérant ont également bénéficié de tels 

envois d’argent ; en fait, la dénommée « K.B. (…) » dont mention dans le listing des envois d’argent 

contenu au dossier administratif n’est pas la mère du requérant, mais bien sa soeur aînée, avec laquelle 

il a vécu au Maroc au départ de ses parents ; 

 

Par ailleurs, dans le courrier qu’il a transmis le 24.05.2019 à la partie adverse via son conseil, le 

requérant a expliqué la singularité de sa situation personnelle et familiale, tous les membres de sa 

famille nucléaire ayant été autorisés au séjour en Belgique (son père, sa mère et ses deux frère et soeur 

alors mineurs en 2011 et 2012, sa soeur aînées en 2016) ; 

 

Or, la partie adverse ne déduit rien du constat que non seulement le requérant lui-même mais 

également sa soeur ainées ont bénéficié d’envois de sommes d’argent importantes durant plus de 8 

ans, alors même que de telles circonstances ont été jugées par la CJUE comme indicatives d’une 

situation de dépendance justifiant que la qualité d’ « à charge » soit reconnue au membre de famille du 

citoyen de l’UE ou du ressortissant belge ; 

 

La motivation de la décision entreprise se révèle dès lors sur ce point incompréhensible et lacunaire, et 

donc non conforme aux exigences contenues aux dispositions et principes visés au moyen ;” 

 

3.2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 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. Hetzelfde geldt voor artikel 62, §2 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan zij is 

genomen. In casu verwijst de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

duidelijk naar de artikelen 40ter en 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet, naar artikel 52, 

§4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit en naar het feit dat de verzoekende partij niet voldoet 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. De bestreden beslissing wijst erop dat de verzoekende partij ouder is dan 21 jaar en dus dient 

aan te tonen ten laste te zijn van de Belg, in casu haar Belgische vader. Er wordt verduidelijkt dat om als 

ten laste te kunnen worden beschouwd er reeds een afhankelijkheidsrelatie dient te bestaan tussen de 

verzoekende partij en de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine. In de bestreden 

beslissing worden de stukken opgesomd die de verzoekende partij heeft voorgelegd ter staving van het 

‘ten laste’ zijn, worden voormelde stukken besproken en wordt geoordeeld dat uit het geheel van de 

voorgelegde documenten niet afdoende blijkt dat de verzoekende partij voorafgaand aan de huidige 

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

referentiepersoon, dat zij noch afdoende aangetoond heeft effectief onvermogend te zijn, noch afdoende 

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

materieel ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon. Daarnaast wordt er nog op gewezen dat 

het gegeven dat de verzoekende partij vanaf 12 maart 2019 tot op heden gedomicilieerd is op hetzelfde 

adres als de referentiepersoon geen afbreuk doet aan deze vaststellingen, dat dit niet automatisch tot 

gevolg heeft dat de verzoekende partij ook ten laste was/is van de referentiepersoon, dat de voorwaarde 

van het ten laste zijn immers op actieve wijze dient aangetoond te worden, dat bovendien deze situatie 

betrekking heeft op de toestand in België en niet op deze in het herkomstland. Er wordt geconcludeerd 

dat gezien de afhankelijkheid niet is aangetoond van in het land van herkomst, de verzoekende partij 

niet voldoet aan de vereiste voorwaarden en haar het recht op verblijf wordt geweigerd. 

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. 
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Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

3.2.3. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in 

de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid 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 gekomen. 

 

3.2.4. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van 

de in casu toepasselijke wetgeving, met name artikel 40bis juncto artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert. 

 

Op grond van artikel 40ter, eerste lid juncto artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet 

worden beschouwd als familielid van een Belg: 

 

“(…) de bloedverwanten in neergaande lijn (…)beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te 

hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen,(…)” 

 

3.2.5. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij een aanvraag voor een verblijfskaart 

als familielid van een Belg indiende, met name de aanvraag tot gezinshereniging in functie van haar 

vader, een Belgische onderdaan. Aangezien de verzoekende partij ouder is dan 21 jaar, zal zij, om aan 

de door de wet gestelde vereisten te voldoen, het bewijs moeten leveren dat zij ten laste is van de 

ascendent in functie van wie zij het verblijfsrecht vraagt, in casu haar Belgische vader. 

 

Er dient te worden aangenomen dat de vraag of een vreemdeling ten laste is van een in België 

verblijvend familielid in concreto moet worden onderzocht waarbij moet worden nagegaan of er sprake is 

van een situatie van reële afhankelijkheid van een familielid die het rechtvaardigt dat de betrokken 

vreemdeling dit familielid in België vervoegt. De vreemdeling dient bij het indienen van de aanvraag 

aannemelijk te maken dat hij op dat ogenblik en in zijn land van herkomst is aangewezen op de 

ondersteuning van zijn familielid in België om in zijn basisbehoeften te kunnen voorzien (RvS 28 

november 2017, nr. 239.984).  

 

De Raad benadrukt dat wat betreft de voorwaarde inzake het ‘ten laste’ zijn van de referentiepersoon 

zoals bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet, er geen wettelijke 

bewijsregeling voorhanden is en het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden aldus 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. 

 

3.2.6. In casu besloot de verwerende partij in de bestreden beslissing als volgt: “Uit het geheel van de 

voorgelegde documenten blijkt niet afdoende dat betrokkene voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst ten laste was van de referentiepersoon. 

Immers, hij heeft noch afdoende aangetoond effectief onvermogend te zijn, noch afdoende bewezen 

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

te zijn geweest van de referentiepersoon.” 

 

De Raad merkt op dat de verzoekende partij geenszins betwist dat zij afdoende dient aan te tonen, als 

persoon ouder dan 21 jaar, dat zij onvermogend was en dat zij voorafgaand aan de aanvraag en reeds 

van in het land van herkomst financieel en/of materieel ten laste was van de referentiepersoon. 

 

3.2.7. Omtrent het motief dat zij niet afdoende heeft bewezen voorafgaand aan de aanvraag en reeds 

van in het land van herkomst financieel en/of materieel ten laste te zijn geweest van de 

referentiepersoon stelt de verzoekende partij dat de verwerende partij erop wijst dat zij van 19 december 

2012 tot 10 december 2016, de datum van de laatste zending, geld van haar vader heeft ontvangen, 

hetgeen wordt verklaard door het feit dat zij eind december 2016 in België is aangekomen, dat de 

verwerende partij ook opmerkt dat haar moeder en haar broer ook voordeel hebben gehad van 

dergelijke overmakingen, dat K.B. die in de lijst van de geldstortingen wordt genoemd niet haar moeder 

maar haar oudere zus is, met wie zij in Marokko woonde toen haar ouders vertrokken, dat zij in de brief 

die zij op 24 mei 2019 via haar raadsman naar de verwerende partij stuurde bovendien de eigenheid 

van haar persoonlijke en familiale situatie uitlegde, aangezien alle leden van haar kerngezin 
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toestemming hadden gekregen om in België te verblijven, met name haar vader, moeder en de 

minderjarige broer en zus in 2011 en 2012 en haar oudere zus in 2016, dat de verwerende partij echter 

niets afleidt uit de vaststelling dat niet alleen zij, maar ook haar oudere zus meer dan acht jaar lang 

grote bedragen heeft ontvangen, hoewel dergelijke omstandigheden door het Hof van Justitie als een 

indicatie worden beschouwd van een situatie van afhankelijkheid die rechtvaardigt dat het familielid van 

de burger van de Unie of van de Belgische onderdaan als “ten laste” wordt erkend, dat de motivering 

van de bestreden beslissing op dit punt dus onbegrijpelijk en onvolledig is. 

 

De verzoekende partij stelt tevens dat zij bij haar aanvraag om verblijfsrecht “une attestation du revenu 

global imposé” heeft voorgelegd, waaruit blijkt dat zij geen inkomsten heeft aangegeven voor de 

aanslagjaren 2016 tot 2018 (inkomsten 2015 tot 2017), dat de verwerende partij van oordeel is dat dit 

attest niet van dien aard is dat zij haar onvermogen aantonen aangezien zij na 2016 geen geld meer 

heeft ontvangen van haar vader zodat niet bekend is hoe zij, terwijl zij in Marokko geen inkomsten had, 

na die datum in haar behoeften heeft kunnen voorzien, dat het administratief dossier echter het bewijs 

bevat van een door de Spaanse autoriteiten op 10 december 2016 afgegeven visum en het bewijs dat 

zij Marokko op 14 december 2016 heeft verlaten, dat als zij na die datum geen geld meer van haar 

vader heeft ontvangen, dat is omdat zij zich buiten Marokko bevond en in feite al in België, bij haar 

ouders thuis, dat de beslissing die werd genomen en waarbij geen rekening wordt gehouden met deze 

elementen, ook al zijn ze opgenomen in het administratief dossier, niet voldoende werd gemotiveerd. 

 

3.2.8. Uit de aanvraag die zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat de verzoekende partij 

onder meer een Marokkaans paspoort heeft voorgelegd, waarin een visum C terug te vinden is dat werd 

afgeleverd op 9 december 2016 voor een verblijf van 30 dagen in de Schengenzone in de periode 

tussen 10 december 2016 en 23 januari 2017, evenals een paspoortstempel in het Arabisch met de 

vermelding “14 DEC. 2016” en een inreisstempel in de Schengenzone, op datum van 15 december 

2016 waaruit blijkt dat de verzoekende partij de Schengenzone binnenkwam per boot in een haven die 

eindigt op ería (onduidelijke stempel, minstens een onduidelijke kopie van de stempel in het paspoort). 

De haven van binnenkomst in de Schengenzone is mogelijk de haven van Almería, minstens wordt door 

deze inreisstempel uitgesloten dat het om een Belgische haven gaat. 

 

Verder heeft de verzoekende partij bij haar aanvraag “de afrekening van alle stortingen van geld voor 

mijn cliënt van zijn vader, of rechtstreeks, of via zijn moeder F.S. (…) of zijn broer F.B. (…) van 2013 tot 

december 2016” voorgelegd, zoals de raadsman van de verzoekende partij de documenten omschrijft in 

het begeleidend schrijven bij de stukkenbundel van 7 januari 2018. Uit het administratief dossier blijkt 

dat het gaat om een attest opgemaakt op 13 juni 2018 door Moneytrans Payment Services nv op naam 

van de referentiepersoon enerzijds, waaruit blijkt dat er in de periode van 29 december 2012 en 10 

december 2016 tien geldstortingen aan de verzoekende partij gebeurden en dat in de periode van 15 

september 2009 tot 2 februari 2016 veelvuldig geld werd overgeschreven naar K.B, en om twee attesten 

van Ria van 19 juni 2018 anderzijds waaruit blijkt dat F.S. in de periode tussen 2012 en 2016 geld 

overschreef naar de verzoekende partij en naar K.B., en dat F.B. in de periode 2015-2016 geld 

overschreef naar voornoemde personen. 

 

Omtrent “de eigenheid van haar persoonlijke en familiale situatie” wordt in voornoemd schrijven van de 

raadsman van de verzoekende partij het volgende uiteen gezet: “De vader van mijn cliënt heeft een 

geregulariseerde verblijfssituatie sinds 2011. Hij heeft dan zijn echtgenote laten komen, de moeder van 

mijn cliënte, alsook door zijn twee minderjarige kinderen, C. (…) en F. (…), zus en broer van verzoeker. 

De oudste zus van mijn cliënt is voor haar part in 2016 naar België gekomen, als zich met haar 

echtgenoot te herenigen.” 

 

3.2.9. In de bestreden beslissing werd omtrent de geldstortingen gemotiveerd als volgt:  

 

“Bewijzen van geldstortingen via Moneytrans aan betrokkene door de referentiepersoon dd 19.12.2012 

(200 euro), 02.04.2013 en 03.05.2013 (telkens 195 euro), 28.02.2014 (195 euro) en 30.08.2014 (300 

euro), 02.01.2016 ((495 euro) - 07.03.2016 (495 euro) - 21.06.2016 (195 euro) - 18.11.2016 (195 euro) 

en 10.12.2016 (495 euro). De andere bewijzen van stortingen via Ria aan betrokkene tussen 2014 en 

2016 gebeurden door de moeder en de broer van betrokkene. Na 2016 werden geen bewijzen van 

geldstortingen meer voorgelegd. 

(…) 

Echter, blijkt uit de gegevens van het administratieve dossier dat betrokkene na 2016 geen financiële 

steun meer heeft verkregen in het land van herkomst van de referentiepersoon. Hoe betrokkene in 2017 

- 2018 in zijn levensonderhoud heeft voorzien is onduidelijk.” 
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Uit voornoemde motieven blijkt aldus dat de referentiepersoon via Moneytrans geld verzond naar de 

verzoekende partij, dat de andere stortingen aan de verzoekende partij via Ria gebeurden door de 

moeder en de broer van de verzoekende partij, dat geen bewijzen van geldstortingen na 2016 werden 

voorgelegd, dat uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij na 2016 

geen financiële steun meer heeft verkregen in het land van herkomst van de referentiepersoon. Er wordt 

in de bestreden beslissing geconcludeerd dat het onduidelijk is hoe de verzoekende partij in 2017-2018 

in haar levensonderhoud heeft voorzien en dat de verzoekende partij niet afdoende heeft bewezen 

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

te zijn geweest van de referentiepersoon.  

 

3.2.10. De verzoekende partij betwist geenszins dat de laatste geldstorting van haar vader, moeder of 

broer dateert van 2016. Waar zij stelt dat dit kan worden verklaard door het feit dat zij eind december 

2016 in België is aangekomen, blijkt dit geenszins uit de stukken die ze bij haar aanvraag voegde. De 

verzoekende partij kan weliswaar worden gevolgd waar zij stelt dat het administratief dossier een kopie 

van het Schengenvisum bevat evenals het bewijs dat zij op 14 december 2016 Marokko heeft verlaten, 

doch maakt hiermee geenszins aannemelijk dat zij sinds eind december 2016 in België verblijft noch 

blijkt dit uit andere stukken in het administratief dossier. Waar zij stelt dat als zij na die datum geen geld 

meer van haar vader heeft ontvangen dat is omdat zij zich buiten Marokko bevond en in feite al in 

België, bij haar ouders thuis, herhaalt de Raad dat hij slechts kan vaststellen dat uit de voorgelegde 

stukken blijkt dat de verzoekende partij op 15 december 2016 de Schengenzone binnenkwam in een 

niet-Belgische haven maar dat geenszins wordt aangetoond dat de verzoekende partij zich sinds eind 

december 2016 bij haar ouders thuis, in België, bevond. De verzoekende partij maakt dan ook niet 

aannemelijk dat de thans bestreden beslissing niet voldoende is gemotiveerd. De Raad merkt op dat de 

verzoekende partij met voornoemd betoog geenszins de motieven van de thans bestreden beslissing 

weerlegt of ontkracht, met name dat het onvermogen van de verzoekende partij voor de komst naar 

België en voor de aanvraag gezinshereniging niet is aangetoond en dat de verzoekende partij niet 

afdoende heeft bewezen voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst 

financieel en/of materieel ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon. Zelfs al verbleef de 

verzoekende partij sinds eind december 2016 in België, wat zij aan de hand van de voorgelegde 

stukken geenszins aannemelijk maakt, dan nog wordt hiermee niet aangetoond dat de motieven van de 

bestreden beslissing waar gesteld wordt dat uit het geheel van de voorgelegde documenten niet 

afdoende blijkt dat de verzoekende partij voorafgaand aan de huidige aanvraag gezinshereniging ten 

laste was van de referentiepersoon, dat zij niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te 

zijn, noch afdoende heeft bewezen voorafgaand aan de aanvraag financieel en/of materieel ten laste te 

zijn geweest van de referentiepersoon, dat het onduidelijk is hoe de verzoekende partij in 2017-2018 in 

haar levensonderhoud heeft voorzien, dat het feit dat zij sedert 13 maart 2019 tot op heden op het adres 

van de referentiepersoon gedomicilieerd is, geen afbreuk doet aan deze vaststellingen, dat het loutere 

gegeven dat de verzoekende partij op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, niet 

automatisch tot gevolg heeft dat zij ook ten laste was/is van de referentiepersoon, dat de voorwaarde 

van het ten laste zijn op een actieve wijze dient te worden aangetoond en niet impliciet af te leiden valt 

uit het feit dat men onder hetzelfde dak woont, foutief of kennelijk onredelijk zijn.  

 

Het is niet foutief of kennelijk onredelijk van de verwerende partij, minstens toont de verzoekende partij 

het tegendeel niet aan, om na te hebben vastgesteld dat na 2016 geen bewijzen van geldstortingen 

meer werden voorgelegd, te concluderen dat de verzoekende partij niet afdoende heeft bewezen 

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

te zijn van de referentiepersoon, nu blijkt dat de aanvraag om een verblijfskaart dateert van 12 maart 

2019, meer dan twee jaar na de laatste betaling. 

 

In zoverre de verzoekende partij meent dat de verwerende partij ook opmerkt dat haar moeder en haar 

broer ook voordeel hebben gehad van dergelijke overmakingen, dat K.B. die in de lijst van de 

geldstortingen wordt genoemd niet haar moeder maar haar oudere zus is, met wie zij in Marokko 

woonde toen haar ouders vertrokken, stelt de Raad vast dat geenszins uit de motieven van de thans 

bestreden beslissing blijkt dat de moeder en de broer van de verzoekende partij ook voordeel hebben 

gehad van dergelijke overmakingen. Immers kan in de motieven van de bestreden beslissing slechts 

worden gelezen dat de stortingen via Ria aan de verzoekende partij in de periode 2014 tot 2016 

gebeurden door haar moeder en haar broer. Door te stellen dat K.B. die in de lijst van de geldstortingen 

wordt genoemd niet haar moeder maar haar oudere zus is, met wie zij in Marokko woonde toen haar 

ouders vertrokken, maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de verwerende partij meent dat 

K.B. haar moeder is noch weerlegt of ontkracht zij hiermee de motieven van de bestreden beslissing dat 

er geen bewijzen werden voorgelegd van geldstortingen na 2016. Nu uit voornoemd stuk van 
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Moneytrans Payment Services nv slechts blijkt dat in de periode van 15 september 2009 tot 2 februari 

2016 veelvuldig geld werd overgeschreven naar K.B. en in de periode van 29 december 2012 tot 10 

december 2016 naar de verzoekende partij, slaagt de verzoekende partij er niet in aan te tonen dat het 

motief dat uit de gegevens van het administratieve dossier blijkt dat de verzoekende partij na 2016 geen 

financiële steun meer heeft verkregen in het land van herkomst van de referentiepersoon, dat hoe de 

verzoekende partij in 2017 en 2018 in haar levensonderhoud heeft voorzien onduidelijk is, foutief of 

kennelijk onredelijk is. 

 

Door te stellen dat zij de eigenheid van haar persoonlijke en familiale situatie uitlegde, aangezien alle 

leden van haar kerngezin toestemming hadden gekregen om in België te verblijven, met name haar 

vader, moeder en de minderjarige broer en zus in 2011 en 2012 en haar oudere zus in 2016, maakt de 

verzoekende partij niet aannemelijk op welke wijze de verwerende partij gehouden was hiermee 

rekening te houden noch toont zij hiermee aan dat de motieven van de bestreden beslissing foutief of 

kennelijk onredelijk zijn.  

 

Waar zij meent dat de verwerende partij echter niets afleidt uit de vaststelling dat niet alleen zij, maar 

ook haar oudere zus meer dan acht jaar lang grote bedragen heeft ontvangen, hoewel dergelijke 

omstandigheden door het Hof van Justitie als een indicatie worden beschouwd van een situatie van 

afhankelijkheid die rechtvaardigt dat het familielid van de burger van de Unie of van de Belgische 

onderdaan als “ten laste” wordt erkend, dat de motivering van de bestreden beslissing op dit punt dus 

onbegrijpelijk en onvolledig is, gaat de verzoekende partij opnieuw voorbij aan de motieven van de 

bestreden beslissing waaruit blijkt dat de verwerende partij minstens de bedragen die aan de 

verzoekende partij werden overgemaakt in rekening heeft gebracht doch heeft geoordeeld dat er geen 

bewijzen werden voorgelegd van geldstortingen na 2016, dat uit de gegevens van het administratief 

dossier blijkt dat de verzoekende partij na 2016 geen financiële steun meer heeft verkregen in het land 

van herkomst van de referentiepersoon, dat het onduidelijk is hoe zij in haar levensonderhoud heeft 

voorzien in 2017 en 2018. De verzoekende partij toont met haar betoog niet aan dat het foutief of 

kennelijk onredelijk is van de verwerende partij om te oordelen dat de verzoekende partij niet afdoende 

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

materieel ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon en maakt in die zin evenmin aannemelijk 

dat de motivering van de bestreden beslissing op dit punt onbegrijpelijk en onvolledig is. De Raad wijst 

erop dat zelfs als de stortingen aan de zus van de verzoekende partij mee in rekening hadden moeten 

worden genomen, wat de verzoekende partij in casu niet aannemelijk maakt, de verzoekende partij er 

niet in slaagt de motieven te weerleggen dat uit de gegevens van het administratieve dossier blijkt dat 

de verzoekende partij na 2016 geen financiële steun meer heeft verkregen in het land van herkomst van 

de referentiepersoon en dat hoe de verzoekende partij in 2017 en 2018 in haar levensonderhoud heeft 

voorzien onduidelijk is. 

 

3.2.11. De verzoekende partij haalt met haar uiteenzetting het motief in de bestreden 

weigeringsbeslissing dat zij niet aantoonde voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van 

herkomst financieel en/of materieel ten laste te zijn van de referentiepersoon, niet onderuit. Zij maakt 

niet aannemelijk dat de verwerende partij bij haar beoordeling is uitgegaan van incorrecte feitelijke 

gegevens of op kennelijk onredelijke wijze tot haar vaststellingen is gekomen. 

 

3.2.12. In een volgend middelonderdeel stelt de verzoekende partij dat zij bij haar aanvraag om 

verblijfsrecht een attest van “non-imposition à la taxe d’habitation et à la taxe des services communaux” 

heeft voorgelegd, dat de verwerende partij van oordeel is dat dit document niet kan dienen als bewijs 

dat zij geen eigenaar is van enige eigendom in Marokko omdat het is opgesteld op basis van eigen 

verklaringen, waarvan de realiteit en de waarheidsgetrouwheid niet kunnen worden beoordeeld, dat de 

huisvestingsbelasting wordt genoemd in de artikelen 19 tot en met 32 van het algemeen Marokkaans 

belastingwetboek, dat deze belasting “annuellement sur les immeubles bâtis et constructions de toute 

nature occupés en totalité ou en partie par leurs propriétaires à titre d’habitation principale ou 

secondaire ou mis bénévolement, par lesdits propriétaires, à la disposition de leurs conjoints, 

ascendants ou descendants, à titre d’habitation, y compris le sol sur lequel sont édifiés lesdits 6 

immeubles et constructions et les terrains y attenant, tels que cours, passages, jardins lorsqu’ils en 

constituent des dépendances immédiates.” wordt geheven, dat de belasting op gemeentelijke diensten 

wordt bepaald in de artikelen 33 tot en met 49 van voornoemd wetboek, dat die niet verschuldigd is door 

personen die vrijgesteld zijn van de betaling van huisvestigingsbelasting, dat het volgens de website van 

“la Direction générale des impôts du Maroc” om het attest dat zij in casu heeft voorgelegd te verkrijgen, 

nodig is om volgende stukken te voegen: “1. La demande, formulaire modèle AAP009. 2. Une copie de 

la CNI pour les marocains résidant au Maroc ou à l’étranger ou une copie de la carte de séjour pour les 
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étrangers résidant au Maroc. 3. Un certificat de résidence dans le cas où l’adresse d’habitation est 

différente de celle figurant sur la CNI. 4. Une copie du contrat de bail légalisé et enregistré ou une copie 

du reçu de loyer ou de l’engagement légalisé du propriétaire ou de l’occupant. 5. Une copie du contrat 

de vente pour les contribuables ayant cédé le bien objet de l’imposition TH/TSC en cours d’année.”, dat 

indien er dus een verklaring op eer moet worden afgelegd, deze verklaring vergezeld moet zijn van 

andere documenten aan de hand waarvan de administratie de waarachtigheid van de inhoud van de 

verklaring op eer kan controleren, dat deze controles verklaren waarom in casu de verklaring op eer 

werd afgelegd op 30 oktober 2018 en het attest pas op 5 november 2018 werd afgeleverd, dat door 

ervan uit te gaan dat dit attest is opgesteld op basis van haar eigen verklaringen, waarvan de 

waarachtigheid niet kan worden beoordeeld, en omwille van die reden te weigeren geloof te hechten 

aan de beweringen dat dit document bewijst dat zij geen eigenaar is van onroerend goed in Marokko, 

heeft de verwerende partij de genomen beslissing niet rechtsgeldig gemotiveerd en de bewijskracht van 

de inhoud van dit document geschonden, dat de Raad reeds oordeelde in het arrest nr. 233 998 van 12 

maart 2020 dat uit de enkele vaststelling dat een attest werd afgeleverd op vraag van de verzoekende 

partij niet blijkt waarom de attesten niet kunnen aantonen dat de verzoekende partij geen of 

onvoldoende inkomen verwierf, dat deze vaststelling, die verwijst naar de attesten betreffende haar 

inkomen in Marokko mutatis mutandis gelden voor de attesten betreffende de belastingen op 

onroerende goederen.  

 

3.2.13. In de bestreden beslissing wordt hieromtrent gemotiveerd wat volgt:  

 

“attestation de non-impostion à la TH-TSC’ dd. 05.11.2018 en een attestation du revenu global impose 

au titre de l’année 2016, 2017 en 2018 dd 05.11.2018 : beide attesten werden afgeleverd op vraag van 

betrokkene. Het eerste attest de non-impostion a la TH-TSC werd afgeleverd op basis van verklaringen 

van betrokkene zelf. 

Gezien verklaringen op eer niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen getoetst worden, kan dit 

documenten niet in overweging genomen worden als bewijs dat betrokkene in het land van herkomst 

geen eigendom bezit. 

Attest attestation du revenu global impose au titre de l’année 2016, 2017 en 2018 werd dit opgemaakt 

door de provinciale directie van de belastingen te Tetouan.”  

 

Na analyse van de voorgelegde stukken wordt in de bestreden beslissing geconcludeerd dat de 

verzoekende partij niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend zijn. 

 

3.2.14. De Raad stelt vast dat de motieven betreffende het al dan niet vermogend zijn van de 

verzoekende partij overtollig zijn. Immers is het motief dat de door de verzoekende partij voorgelegde 

bewijzen van geldverzendingen onvoldoende zijn om aan te tonen dat zij financieel (en/of materieel) ten 

laste was van de referentiepersoon – waarvan de verzoekende partij, zoals blijkt uit wat voorafgaat 

geenszins aantoont dat dit foutief of kennelijk onredelijk is – voldoende om de vaststelling dat uit de 

voorgelegde stukken niet afdoende blijkt dat de verzoekende partij reeds in het land van herkomst ten 

laste was van de burger van de Unie en dit voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging te schragen.  

 

Ter verduidelijking wijst de Raad erop dat zelfs indien de verzoekende partij zou kunnen gevolgd 

worden dat afdoende blijkt dat zij onvermogend was in het land van herkomst, nog steeds niet kan 

vastgesteld worden dat, gelet op de bewijzen van geldverzendingen gedurende de periode van 2012 tot 

2016, aangetoond is dat de verzoekende partij voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging 

financieel afhankelijk was van de referentiepersoon. Het is immers niet uitgesloten dat de verzoekende 

partij dan wel onvermogend zou zijn, en aldus voor het voorzien in haar levensonderhoud aangewezen 

is op derden, doch na 2016 niet, minstens niet meer, financieel afhankelijk is van de referentiepersoon, 

maar wel van een derde. Gezien de verwerende partij heeft geoordeeld dat de verzoekende partij niet 

afdoende heeft aannemelijk gemaakt in 2017 en 2018 financieel (en/of materieel) ten laste te zijn van de 

referentiepersoon en dit motief, gelet op de vaststellingen in punt 3.2.10., niet wordt weerlegd of 

ontkracht door de verzoekende partij en voldoende is om de vaststelling te schragen dat uit de 

voorgelegde stukken niet afdoende blijkt dat de verzoekende partij reeds in het land van herkomst en 

voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging ten laste was van de burger van de Unie, is het motief 

betreffende het al dan niet onvermogend zijn van de verzoekende partij in het land van herkomst 

overtollig. Kritiek op een overtollig motief kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. 

 

Hetzelfde geldt voor het betoog dat de documenten omtrent het inkomen van haar vader, de 

geregistreerde huurovereenkomst en de attesten dat zij en haar vader niet ten laste zijn van het OCMW 
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helemaal niet bedoeld zijn om het onvermogen in het land van herkomst aan te tonen, dat de 

verwerende partij deze documenten echter noemt bij de documenten waaruit zij afleidt dat niet 

aangetoond is dat de verzoekende partij geen of onvoldoende inkomsten heeft en dat zij dus een 

familielid ten laste is, dat de besteden beslissing in dit opzicht onbegrijpelijk en niet pertinent 

gemotiveerd is, nu de verzoekende partij met dit betoog geenszins het determinerend motief van de 

bestreden beslissing weerlegt, met name dat niet afdoende is bewezen dat de verzoekende partij 

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

is geweest van de referentiepersoon. Aldus is het betoog van de verzoekende partij kritiek op een 

overtollig motief en dergelijke kritiek kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Bovendien toont de verzoekende partij geenszins aan welk belang zij heeft bij een betoog dat de 

verwerende partij ten onrechte de documenten omtrent het inkomen van haar vader, de geregistreerde 

huurovereenkomst en de attesten dat zij en haar vader niet ten laste zijn van het OCMW opgesomd 

heeft bij de documenten waaruit zij afleidt dat niet aangetoond is dat de verzoekende partij geen of 

onvoldoende inkomsten heeft en dat zij dus een familielid ten laste is. Immers toont zij niet aan dat deze 

documenten, behalve een loutere opsomming ervan, ook betrokken zijn geweest in de voormelde 

beoordeling, nog minder dat het niet betrekken van deze documenten kon leiden tot een andere 

beoordeling.  

 

3.2.15. Een schending van de artikelen 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

Evenmin wordt in dit verband een schending van de materiële motiveringsplicht aannemelijk gemaakt. 

 

3.2.16. Het tweede middel is ongegrond. 

 

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 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf februari tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN     N. VERMANDER 


