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 nr. 250 364 van 4 maart 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VANPARIJS 

Grotestraat 122 

3600 GENK 

  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 28 juli 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 17 juni 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 19 augustus 2020 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 23 november 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 januari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VANPARIJS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat M. DUBOIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:  

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 21 mei 2015 dient de verzoeker op het Belgisch consulaat-generaal te Casablanca (Marokko) een 

visumaanvraag in met het oog op gezinsherenging met zijn vader. Op 7 augustus 2015 wordt de 

visumaanvraag geweigerd.  
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Op 17 december 2015 dient de verzoeker op het Belgisch consulaat-generaal te Casablanca (Marokko) 

een tweede visumaanvraag in met het oog op gezinsherenging met zijn vader. Op 9 februari 2016 wordt 

deze visumaanvraag geweigerd. 

 

De verzoeker dient nadien een aanvraag in toepassing van het op dat ogenblik geldende artikel 61/12-1 

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) in. Op 7 augustus 2019 wordt 

deze aanvraag ingewilligd en wordt het verblijf toegestaan tot 14 oktober 2019. De verzoeker wordt in 

het bezit gesteld van een visum type D en reist naar België.  

 

Op 2 januari 2020 dient de verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, in de hoedanigheid van descendent van zijn Belgische moeder, C.A. (bijlage 19ter). 

 

Op 17 juni 2020 beslist de gemachtigde van de toenmalig bevoegde minister (hierna: de gemachtigde) 

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

(bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing, die aan de verzoeker op 1 juli 2020 ter kennis wordt 

gebracht. Deze beslissing 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 02.01.2020 werd 

ingediend door: 

 

Naam: S. (…)   Nationaliteit: Marokko   Geboorteplaats: T. (…) 

Voorna(a)m(en): O. (…)  Geboortedatum: (…).1982  RR: xxx 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

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

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

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan in functie van zijn moeder, C. A. (…) (RR: xxx) van Belgische 

nationaliteit, in toepassing van artikel 40 ter, §2. eerste lid, 1* van de wet van 15.12.1980. 

 

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 ja ar 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. 

 

Betrokkene legde allerhande stukken voor waarmee hij het ten laste zijn van zijn moeder van in het land 

van herkomst of origine en voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging wenst aan te tonen. Echter, 

hij voldoet niet aan de voorwaarden van het 'ten laste’ zijn. Ongeacht dat de bewijzen waaruit dit zou 

moeten blijken ontoereikend zijn, blijkt uit het dossier dat betrokkene via Spanje Schengen is ingereisd 

met een visum type D, BNL 2 - B34, dus met oog op tewerkstelling, en in september/oktober 2019 

houder was van een arbeidskaart. Uit bijkomende gegevens blijkt dat betrokkene effectief zelf geruime 

tijd - en tot op heden - onafgebroken tewerksteld is. Op zich Is het uiteraard goed dat betrokkene de 

moeite doet te Integreren en te werken, echter om gezinshereniging te kunnen genieten sis volwassene, 

ouder dan 21 jaar, dient men ten laste te zijn van de referentiepersoon. Er kan bezwaarlijk gesteld 

worden dat dit hier het geval Is. 

Het dossier bevat verder ook geen sluitende bewijzen dat betrokkene reeds ten laste zou geweest zijn 

van in het land van herkomst of origine: zo werden bijvoorbeeld enkel gedateerde stukken voor gelegd 
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als bewijs van onvermogen, die bovendien werden opgesteld op basis van een verklaring op eer. Gelet 

het gesolliciteerd karakter van verklaringen op eer niet kan worden uitgesloten, kunnen deze dan ook 

niet als afdoende bewijs worden aangenomen. Echter gezien de tewerkstelling van betrokkene reeds 

een voldoende argument is op zich waardoor niet kan gesteld worden dat hij het verblijfsrecht als 

familielid rechtmatig kan uitoefenen, worden de overige ten laste-elementen in huidige beslissing niet 

verder uitgewerkt. 

 

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

Ingetrokken. 

(…)” 

 

Op 8 juli 2020 dient de verzoeker een tweede aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, dit opnieuw in de hoedanigheid van descendent van zijn Belgische moeder, 

C.A. 

 

Ter terechtzitting merkt de verwerende partij op dat op 21 december 2020 een nieuwe beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 20) werd genomen.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoeker heeft een synthesememorie neergelegd. Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid, van 

de Vreemdelingenwet doet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) uitspraak op 

basis van de synthesememorie “behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 (van de Vreemdelingenwet)”. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

In de nota met opmerkingen werpt de verweerder op dat de verzoeker het actueel belang bij het beroep 

ontbeert nu hij op 8 juli 2020 een nieuwe aanvraag voor een verblijfskaart met het oog op de 

gezinshereniging met zijn Belgische moeder heeft ingediend. De verweerder stelt dat hij ten gevolge 

deze nieuwe aanvraag hoe dan ook verplicht is om een nieuw standpunt in te nemen omtrent de 

verblijfsaanvraag als bloedverwant in opgaande lijn van een Belg.  

 

In de synthesememorie argumenteert de verzoeker dat hij wel degelijk nog een belang heeft bij het 

voorliggende beroep aangezien de bestreden beslissing zijn recht op verblijf van meer dan drie 

maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie beknot en omdat deze 

beslissing tot gevolg heeft dat zijn attest van immatriculatie wordt ingetrokken.  

 

Ter terechtzitting is gebleken dat de nieuwe verblijfsaanvraag op 21 december 2020 werd afgewezen 

middels een bijlage 20. De motieven van deze beslissing werden echter niet meegedeeld. Bijgevolg kan 

de Raad niet nagaan of verzoekers verblijfsaanspraken door het bestuur opnieuw werden beoordeeld. 

Gelet op de onduidelijkheden hieromtrent en aangezien hierna zal blijken dat de verzoeker hoe dan ook 

geen ontvankelijk en gegrond middel heeft aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de 

thans bestreden beslissing, hoeft over de door de verweerder opgeworpen exceptie van niet-

ontvankelijkheid geen uitspraak te worden gedaan.  

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

In zijn synthesememorie weerhoudt de verzoeker de aangevoerde schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van de materiële motiveringsplicht en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het enig middel wordt in de synthesememorie als volgt onderbouwd:   

 

“2 HET AANGEVOERDE MIDDEL 

 

2.1 De algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

 

In het beroep tegen de beslissing van de Belgische Staat tot weigering van het verblijf van meer dan 

drie maanden, zonder bevel om het grondgebied te verlaten, wierp verzoeker de schending in van een 

aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
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In wat volgt zullen deze beginselen kort besproken worden. 

2.1.1 Het zorgvuldigheidsbeginsel 

 

Elk bestuur dient zich te gedragen zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig handelend bestuur, 

geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou handelen. 

 

De zorgvuldigheidsplicht impliceert onder meer dat de overheid haar beslissingen zorgvuldig moet 

voorbereiden, nemen, bekendmaken of ter kennis geven en uitvoeren. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt onder meer in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze 

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

feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. 

 

Men is als overheid verplicht de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk te 

onderzoeken, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen (zorgvuldige feitenvinding). 

 

Als overheid moet men immers volledig zijn ingelicht over de belangrijke gegevens die de beslissing 

kunnen beïnvloeden. De juridische en feitelijke aspecten van het dossier moeten deugdelijk 

geïnventariseerd en gecontroleerd worden. 

 

Verzoeker zal verder aannemelijk maken dat de juridische en feitelijke aspecten van zijn dossier niet 

afdoende werden onderzocht, met name met betrekking tot zijn vermeende tewerkstelling bij T. G. (…). 

 

2.1.2 De materiële motiveringsplicht 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere bestuurshandeling moet steunen op motieven 

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van die 

handeling in aanmerk kunnen worden genomen.  

 

Deze motiveringsplicht is van toepassing op alle bestuurshandelingen. 

 

Verzoeker zal verder aannemelijk maken dat verwerende partij de materiële motiveringsplicht schond, 

door zich louter en alleen te baseren op beperkte informatie met betrekking tot de vermeende 

tewerkstelling van verzoeker bij T. G. (…), evenals door louter en alleen aan te nemen dat de door 

verzoeker bijgebrachte stukken 'louter een gesolliciteerd karakter' zouden hebben. 

 

2.1.3 Het redelijkheidsbeginsel 

 

Het redelijkheidsbeginsel houdt in dat de overheid bij het nemen van een bestuurshandeling redelijk 

oordeelt. 

 

Toepassing van het redelijkheidsbeginsel tracht een kennelijke wanverhouding tussen de bestreden 

beslissing en de feiten waarop zij is gebaseerd, te sanctioneren. 

 

Verzoeker zal verder aannemelijk maken dat verwerende partij het redelijkheidsbeginsel schond, nu de 

bestreden beslissing niet in verhouding staat met de goede trouw die verzoeker aan de dag legt. 

 

2.2 Toepassing van de principes op onderhavig dossier 

 

Zoals reeds aangehaald in het beroepsschrift, wordt de weigering van het recht op verblijf gestoeld op 

het motief dat verzoeker tewerkgesteld zou zijn, hetgeen een voldoende argument zou zijn het 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 te weigeren. 

 

Volgens verwerende partij maakt verzoeker dan ook niet aannemelijk over onvoldoende 

bestaansmiddelen te beschikken. 

 

Dit wordt evident ten stelligste betwist. 

 

2.2.1 Verzoeker is wel degelijk ten laste van mevrouw C. (…- 
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1. 

In de eerste plaats wordt argumenteert de gemachtigde van de bevoegde minister als volgt: 

 

"betrokkene legde allerhande stukken voor waarmee hij het ten laste zijn van zijn moeder van in het land 

van herkomst of origine en voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging wenst aan te tonen. Echter, 

hij voldoet niet aan de voorwaarden van het 'ten laste' zijn. Ongeacht dat de bewijzen waaruit dit zou 

moeten blijken ontoereikend zijn (....)". 

 

Verzoeker stelt vast dat geenszins afdoende wordt gemotiveerd waarom de bijgebrachte stukken, 

waaruit blijkt dat verzoeker in Marokko eveneens ten laste was van mevrouw C. (…), niet voldoende 

zouden zijn om het voorgaande aan te tonen. 

 

De gemachtigde van de bevoegde minister meent te kunnen stellen dat de bijgebrachte stukken 'een 

gesolliciteerd karakter' zouden hebben, waar weinig geloof aan gehecht kan worden. Uit rechtspraak 

van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt nochtans dat een verklaring op eer niet zonder meer 

genegeerd kan worden: 

 

"Ook al erkent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat, in het kader van een procedure 

betreffende een gezinshereniging, de bewijskracht van een verklaring op eer normaal zwak is, omdat de 

doeltreffendheid en waarachtigheid ervan moeilijk te controleren valt, is de brief die in casu is 

voorgelegd niet afkomstig van willekeurige derden met wat vage verklaringen (…)." 

  

Uit geen enkel stuk van het dossier blijkt dat de waarachtigheid van de feiten door verweerder werden 

gecontroleerd. Verweerder erkent in haar beslissing overigens dat de overige elementen in de 

bestreden beslissing niet verder worden uitgewerkt hetgeen volgens verzoeker doet uitschijnen dat de 

motieven en stukken door hem aangevoerd, niet afdoende werden onderzocht. Hieruit kan minstens een 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel worden afgeleid. 

 

Het is overigens frappant dat deze stukken niet in overweging genomen werden. Het bewijs dat een kind 

van meer dan 21 jaar nog ten laste is, kan nochtans met alle middelen gebeuren.  

 

2. 

De reden waarom de overige elementen in de bestreden beslissing niet verder werden uitgewerkt, vloeit 

volgens de gemachtigde van de bevoegde minister voort uit het feit dat verzoeker op het ogenblik van 

zijn aanvraag tewerkgesteld zou zijn geweest: 

 

"Echter gezien de tewerkstelling van betrokkene reeds een voldoende argument is op zich waardoor niet 

kan gesteld worden dat hij het verblijfsrecht als familielid rechtmatig kan uitoefenen, worden de overige 

ten laste-elementen in huidige beslissing niet verder uitgewerkt. " 

 

"Ten laste" zijn betekent dat men voor zijn dagelijks levensonderhoud afhankelijk is van de financiële 

bijstand van het familielid in België. Dit is in casu het geval. 

 

Verweerder gaat uit van de arbeidsovereenkomst gesloten met T. G. (…), met maatschappelijke zetel te 

(…) en ondernemingsnummer xxx. 

Verzoeker betwist niet dat dergelijke arbeidsovereenkomst voorhanden is, doch dit dient te worden 

genuanceerd. Verzoeker heeft immers geen enkele arbeid verricht voor T. G. (…), en dit omwille van 

administratieve problematieken. Verzoeker beschikt over een Marokkaans rijbewijs, dat hem toelaat een 

vrachtwagen te besturen. Echter, is het niet mogelijk dergelijk rijbewijs zonder meer om te wisselen in 

België. 

 

Verzoeker kan met andere woorden op heden niet tewerkgesteld worden voor T. G. (…) daar deze 

omwisseling niet kan worden georganiseerd. Dit argument werd door verwerende partijen zelfs niet in 

overweging genomen. 

 

Nochtans dient het bestuur haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en zijn 

beslissing te stoelen op correcte feitenvinding. Verzoeker werd omtrent deze vermeende tewerkstelling 

nooit bevraagd. 

 

Dit wordt door verwerende partij bovendien niet betwist. 
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Uw Raad zal willen vaststellen dat verwerende partij als zorgvuldige handelende overheid zich moet 

buigen over alle elementen van het dossier. 

 

Verzoeker blijft bij zijn eerder geformuleerd standpunt, zijnde dat hij op heden nog steeds geen enkele 

arbeid verricht voor T. G. (…). 

 

3. 

Verzoeker erkent wel dat hij gedurende een beperkte periode inkomsten heeft ontvangen uit een 

tijdelijke betrekking (stuk 06). Dit betreffen overigens: 

 

❖ Beperkte inkomsten t.b.v. € 398,65, over een beperkte periode. Deze inkomsten zijn alleszins niet 

vaststaand, laat staan dat deze een definitief karakter hebben. 

 

Verzoeker stelt vast dat verweerder er opnieuw van uitgaat, en dit zonder enig onderzoek te voeren 

naar de toepasselijkheid van de arbeidsovereenkomst in kwestie, van bepaalde stukken in het dossier 

om te oordelen dat er in casu sprake zou zijn van een 'tewerkstelling' en verzoeker derhalve niet 'ten 

laste' valt van mevrouw C. (…). 

 

Zolang verzoeker geen vaste betrekking heeft, of geen arbeid kan verrichten voor T. G. (…), blijft hij 

volstrekt afhankelijk van de ondersteuning van mevrouw C. (…). 

 

Verzoeker heeft op heden amper inkomsten (hoger vermelde tijdelijke betrekking was het enige 

inkomen dat verzoeker op heden ontving), zodat dient te worden aangenomen dat verzoeker 'ten laste' 

is van zijn moeder mevrouw C. (…). 

 

4. 

Tot slot dient ook opgemerkt dat verzoeker geen onroerende goeder in eigendom heeft. In principe zou 

verzoeker een attest of een verklaring van zijn land van herkomst dienen bij te brengen, doch dit betreft 

een negatief bewijs, waaraan verzoeker op heden niet kan voldoen. 

 

2.2.2 Wat betreft de overige voorwaarden 

 

Wat alleszins vaststaat, is dat mevrouw C. (…) over voldoende bestaansmiddelen beschikt om 

verzoeker te kunnen onderhouden. 

 

Uiteraard dient uw Raad rekening te houden met het feit dat mevrouw C. (…) geboren is op (…).1948 

en thans 72 jaar is. De aard van de inkomsten is met andere woorden niet uit arbeid, doch wel een 

bijdrage van de FOD SOCIALE ZEKERHEID (stuk 03). 

 

Deze maandelijkse uitkering bedraagt € 1.404,43. 

 

Mevrouw C. (…) ontvangt bijkomend een maandelijkse vergoeding t.b.v. € 484,00, zijnde een 

tegemoetkoming ingevolge haar invaliditeit (stuk 04). 

 

De gegeven inkomsten zijn voldoende om verzoeker te onderhouden. 

 

2.2.3 Verzoeker is te goeder trouw 

 

Verzoeker kan zich niet van de indruk ontdoen dat hij afgestraft wordt voor zijn intentie in de mate van 

het mogelijke bij te dragen in het dagelijkse huishouden. Momenteel wordt hij afgerekend op het feit dat 

hij in ene beperkte periode een beperkt inkomen genoot (absoluut onvoldoende om op zelfstandige 

basis een leven te kunnen leiden in België), dan wel dat hij over een arbeidsovereenkomst beschikt, 

waar nog geen enkele arbeid uit voortgevloeid is. 

 

Verzoeker kan dit moeilijk aanvaarden. 

Daarenboven kadert de tijdelijke interim arbeid in het opzet van verzoeker te integreren in België. Het is 

evident dat nieuwkomers trachten werk te zoeken en hun steentje willen bijdragen aan de Belgische 

economie. 
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Daarenboven kan verzoeker ook een attest van inburgering voorleggen, waaruit blijkt dat verzoeker het 

voorziene programma succesvol heeft doorlopen en dat hij voldoet aan de vormingsonderdelen 

Maatschappelijke Oriëntatie en Nederlands (stuk 05). 

 

Het zou spijtig zijn dat de goede intenties van verzoeker door uw Raad worden afgestraft. 

 

3 BESLUIT 

 

Verzoeker voldoet wel degelijk aan de voorwaarden zoals vooropgesteld in artikel 40bis, § 2, 3° van de 

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

verwijdering van vreemdelingen en artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

 

De motieven die in de beslissing worden aangehaald doen hieraan geen afbreuk en schenden de 

hierboven vernoemde algemene beginselen van behoorlijk bestuur.” 

 

4.1. Over de ontvankelijkheid van het enig middel  

 

Artikel 39/81, derde lid e.v. van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De verzoekende partij beschikt, te rekenen vanaf de in het derde lid bedoelde kennisgeving, over een 

termijn van acht dagen om de griffie in kennis te stellen of zij al dan niet een synthesememorie wenst 

neer te leggen. Indien de verzoekende partij geen kennisgeving heeft ingediend binnen deze termijn, 

doet de Raad nadat de partijen die daarom verzocht hebben gehoord zijn, onverwijld uitspraak, waarbij 

het ontbreken van het vereiste belang wordt vastgesteld. 

  

Indien de verzoekende partij tijdig een kennisgeving heeft ingediend dat zij een synthesememorie wenst 

neer te leggen, beschikt zij, te rekenen vanaf de in het derde lid bedoelde kennisgeving, over een 

termijn van vijftien dagen om een synthesememorie neer te leggen waarin alle aangevoerde middelen 

worden samengevat. 

  

Indien de verzoekende partij geen synthesememorie, zoals bedoeld in het vijfde lid, heeft ingediend, 

doet de Raad nadat de partijen die daarom verzocht hebben gehoord zijn, onverwijld uitspraak, waarbij 

het ontbreken van het vereiste belang wordt vastgesteld. 

  

Indien de verzoekende partij een synthesememorie, zoals bedoeld in het vijfde lid, heeft ingediend 

binnen de voorziene termijn, doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat 

de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 

39/60.” 

 

In de memorie van toelichting bij de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (II) wordt 

expliciet gesteld dat “in de synthesememorie […] geen nieuwe middelen [kunnen] aangevoerd worden” 

(Parl. St. Kamer 2010-11, nr. 0772/001, 22-23). De wetgever heeft dit standpunt uitdrukkelijk in de wet 

opgenomen door in artikel 39/81, zevende lid, van de Vreemdelingenwet te voorzien dat de Raad 

uitspraak doet op basis van de synthesememorie “zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60” van 

dezelfde wet dat bepaalt dat “geen andere middelen mogen worden aangevoerd dan die welke in het 

verzoekschrift of de nota uiteengezet zijn”. Het begrip ‘nieuw middel’ geldt ook voor de nieuwe 

uiteenzetting van het middel waardoor de verzoekende partij een nieuwe feitelijke grondslag geeft aan 

het middel (cf. RvS 26 februari 2013, nr. 222.647; RvS 10 mei 2012, nr. 219.287; RvS 15 december 

2011, nr. 216.885; RvS 19 september 2011, nr. 215.199; RvS 19 september 2011, nr. 215.197; RvS 19 

september 2011, nr. 215.200; RvS 3 mei 2010, nr. 203.574; RvS 23 december 2009, nr. 199.259; RvS 

13 oktober 2008, nr. 186.998; RvS 19 april 2007, nr. 170.187; RvS 26 juni 2003, nr. 121.005). Enkel 

wanneer het middel onmogelijk in het inleidende verzoekschrift kon worden uiteengezet daar de 

grondslag ervan pas nadien aan het licht is kunnen komen, kan hiervan worden afgeweken. In dit geval 

moeten dergelijke middelen ten laatste in het eerst mogelijke in de procedureregeling voorziene 

processtuk worden opgeworpen.  

 

Het is dan ook duidelijk dat artikel 39/81 van de Vreemdelingenwet niet toelaat dat in de 

synthesememorie voor het eerst nieuwe “middelen”, dit is een voor het eerst in de synthesememorie 

aangevoerde schending van een rechtsregel, alsook een nieuwe en verschillende feitelijke uiteenzetting 

omtrent de wijze waarop een rechtsregel wordt geschonden, worden aangewend. Het toelaten van 
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nieuwe rechtsmiddelen of een nieuwe uiteenzetting over de wijze waarop een reeds in het inleidende 

verzoekschrift aangevoerde rechtsregel wordt geschonden, zou overigens de gelijkheid der partijen in 

het gedrang brengen daar de verwerende partij alsdan niet de kans heeft gekregen om op het nieuwe 

middel schriftelijk te repliceren. Bovendien is één en ander niet te verzoenen met de uitdrukkelijke 

bepaling van artikel 39/81 van de Vreemdelingenwet dat de verzoekende partij de mogelijkheid biedt om 

een synthesememorie neer te leggen “waarin alle aangevoerde middelen worden samengevat”.  

 

Concluderend kan worden vastgesteld dat de verzoeker in de synthesememorie niet op ontvankelijke 

wijze voor het eerst een nieuwe juridische of feitelijke grondslag kan geven aan de vordering tenzij 

aannemelijk wordt gemaakt dat deze grondslag slechts na het indienen van het verzoekschrift aan het 

licht is kunnen komen.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoeker in zijn synthesememorie voor het eerst de volgende kritiek en de 

volgende feitelijke uiteenzettingen opneemt: 

 

“Verzoeker werd omtrent deze vermeende tewerkstelling nooit bevraagd. 

(…) 

 

3. 

Verzoeker erkent wel dat hij gedurende een beperkte periode inkomsten heeft ontvangen uit een 

tijdelijke betrekking (stuk 06). Dit betreffen overigens: 

 

❖ Beperkte inkomsten t.b.v. € 398,65, over een beperkte periode. Deze inkomsten zijn alleszins niet 

vaststaand, laat staan dat deze een definitief karakter hebben. 

 

Verzoeker stelt vast dat verweerder er opnieuw van uitgaat, en dit zonder enig onderzoek te voeren 

naar de toepasselijkheid van de arbeidsovereenkomst in kwestie, van bepaalde stukken in het dossier 

om te oordelen dat er in casu sprake zou zijn van een 'tewerkstelling' en verzoeker derhalve niet 'ten 

laste' valt van mevrouw C. (…). 

 

Zolang verzoeker geen vaste betrekking heeft, of geen arbeid kan verrichten voor T. G. (…), blijft hij 

volstrekt afhankelijk van de ondersteuning van mevrouw C. (…). 

 

Verzoeker heeft op heden amper inkomsten (hoger vermelde tijdelijke betrekking was het enige 

inkomen dat verzoeker op heden ontving), zodat dient te worden aangenomen dat verzoeker 'ten laste' 

is van zijn moeder mevrouw C. (…). 

 

4. 

Tot slot dient ook opgemerkt dat verzoeker geen onroerende goeder in eigendom heeft. In principe zou 

verzoeker een attest of een verklaring van zijn land van herkomst dienen bij te brengen, doch dit betreft 

een negatief bewijs, waaraan verzoeker op heden niet kan voldoen. 

 

2.2.2 Wat betreft de overige voorwaarden 

 

Wat alleszins vaststaat, is dat mevrouw C. (…) over voldoende bestaansmiddelen beschikt om 

verzoeker te kunnen onderhouden. 

 

Uiteraard dient uw Raad rekening te houden met het feit dat mevrouw C. (…) geboren is op (…).1948 

en thans 72 jaar is. De aard van de inkomsten is met andere woorden niet uit arbeid, doch wel een 

bijdrage van de FOD SOCIALE ZEKERHEID (stuk 03). 

 

Deze maandelijkse uitkering bedraagt € 1.404,43. 

 

Mevrouw C. (…) ontvangt bijkomend een maandelijkse vergoeding t.b.v. € 484,00, zijnde een 

tegemoetkoming ingevolge haar invaliditeit (stuk 04). 

 

De gegeven inkomsten zijn voldoende om verzoeker te onderhouden. 

2.2.3 Verzoeker is te goeder trouw 

 

Verzoeker kan zich niet van de indruk ontdoen dat hij afgestraft wordt voor zijn intentie in de mate van 

het mogelijke bij te dragen in het dagelijkse huishouden. Momenteel wordt hij afgerekend op het feit dat 



  

 

 

X - Pagina 9 

hij in ene beperkte periode een beperkt inkomen genoot (absoluut onvoldoende om op zelfstandige 

basis een leven te kunnen leiden in België), dan wel dat hij over een arbeidsovereenkomst beschikt, 

waar nog geen enkele arbeid uit voortgevloeid is. 

 

Verzoeker kan dit moeilijk aanvaarden. 

 

Daarenboven kadert de tijdelijke interim arbeid in het opzet van verzoeker te integreren in België. Het is 

evident dat nieuwkomers trachten werk te zoeken en hun steentje willen bijdragen aan de Belgische 

economie. 

 

Daarenboven kan verzoeker ook een attest van inburgering voorleggen, waaruit blijkt dat verzoeker het 

voorziene programma succesvol heeft doorlopen en dat hij voldoet aan de vormingsonderdelen 

Maatschappelijke Oriëntatie en Nederlands (stuk 05). 

 

Het zou spijtig zijn dat de goede intenties van verzoeker door uw Raad worden afgestraft.” 

 

Deze argumentatie en de bijhorende feitelijke uiteenzettingen zijn nieuw en worden voor het eerst in de 

synthesememorie aangebracht. Met de nieuwe feitelijke uiteenzetting geeft de verzoeker een nieuwe 

wending aan het enig middel dat in het verzoekschrift werd uiteengezet.  

 

De Raad wijst erop dat artikel 39/81 van de Vreemdelingenwet duidelijk is, in die zin dat het uitgesloten 

is dat de verzoeker in de synthesememorie geen nieuwe feitelijke grondslag of geen nieuwe wending 

kan geven aan zijn middel. De synthesememorie kan niet worden aangewend om eventuele leemtes 

van het inleidende verzoekschrift aan te vullen. Dergelijke aanvullingen zijn niet verzoenbaar met de 

duidelijke bepaling van artikel 39/81 van de Vreemdelingenwet dat enerzijds voorziet in een 

samenvatting van alle aangevoerde middelen en er anderzijds uitdrukkelijk op wijst dat geen nieuwe 

middelen mogen worden uiteengezet in dit procedurestuk.  

 

Ter terechtzitting hiermee geconfronteerd stelt de raadsman van de verzoeker dat in deze zaak niet 

wordt aangetoond dat er onvoldoende bestaansmiddelen zijn en stelt hij dat, ondanks dat er een 

arbeidsovereenkomst van T. G. voorligt er nooit enige arbeid werd verricht en de verzoeker hierover niet 

werd ondervraagd. De raadsman van de verzoeker verzet zich verder niet tegen de vaststelling dat de 

overige informatie uit de synthesememorie niet in rekening genomen kan worden. 

 

De Raad stelt echter vast dat de verzoeker heeft nagelaten om in zijn verzoekschrift enige kritiek naar 

voor te brengen omtrent het toereikend karakter van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon  en 

dat hij toen evenmin heeft naar voor gebracht dat hij door de verweerder niet werd ondervraagd omtrent 

zijn tewerkstelling bij T. G. Ter terechtzitting wordt op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt waarom 

dergelijke kritiek niet reeds in het verzoekschrift kon worden aangevoerd. Deze voor het eerst in de 

synthesememorie ontwikkelde kritiek is dan ook niet compatibel met het bepaalde in artikel 39/81 van de 

Vreemdelingenwet, zoals hierboven reeds uitvoerig besproken. De synthesememorie kan door de 

verzoeker niet worden aangewend om het middel, dat werd aangevoerd in het verzoekschrift, uit te 

breiden.  

 

Te dezen toont de verzoeker niet aan en ziet de Raad niet in dat de grondslag van de nieuwe kritiek, 

zoals hoger geciteerd, niet reeds bestond op het ogenblik dat het verzoekschrift werd ingediend. Het 

hierboven geciteerde middelenonderdeel is bijgevolg laattijdig en onontvankelijk (cf. RvS 28 juni 2012, 

nr. 220.059; RvS 19 maart 2012, nr. 218.528; RvS 4 maart 2010, nr. 201.497; RvS 10 februari 2010, nr. 

200.738; RvS 26 april 2007, nr. 170.603). De stukken die de verzoeker in de synthesememorie heeft 

aangewend ter staving van deze nieuwe uiteenzettingen (inventaris synthesememorie, stukken 3 tot en 

met 7), dienen uit de debatten te worden geweerd.  

 

4.2. Over de grond van de overige middelenonderdelen 

 

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. 

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

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

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 
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de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

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

 

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). 

 

Ook het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel worden 

onderzocht in het licht van de op de thans voorliggende rechtsverhouding toepasselijke wettelijke 

bepalingen, dit is in casu artikel 40ter iuncto artikel 40bis, § 2, 3°, van de Vreemdelingenwet. 

 

De verzoeker diende een verblijfsaanvraag in met het oog op de gezinsherenging met zijn Belgische 

moeder. Het wordt niet betwist dat verzoekers moeder geen gebruik heeft gemaakt van haar recht op 

vrij verkeer.  

 

Artikel 40ter, § 2, van de Vreemdelingenwet bepaalt dienaangaande als volgt:  

 

“§ 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;” 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet verwijst naar artikel 40bis, § 2, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

1° (…)  

2° (…)  

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;  

4° (…)  

5° (…)  

(…)” 

 

Aldus dient de derdelander die ouder is dan 21 jaar aan te tonen dat deze ten laste is van de 

bloedverwant in opgaande lijn. Zoals de verzoeker pertinent opmerkt, is het bewijs van het vervuld zijn 

van deze voorwaarden, bij gebrek aan een wettelijke bewijsregeling ter zake, vrij. Deze vrije 

feitenvinding en -appreciatie impliceren echter tevens dat de bevoegde administratieve overheid 

discretionair oordeelt of de verzoeker het bewijs van de voorwaarden heeft geleverd. Hierop oefent de 

Raad, als annulatierechter, slechts een marginale wettigheidstoetsing uit.  

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat het determinerende motief voor de weigering van 

de verblijfsaanvraag op grond van artikel 40ter, §2, eerste lid, 1° juncto artikel 40bis, §2, 3°, van de 

Vreemdelingenwet erin bestaat dat niet kan worden gesteld dat de verzoeker ten laste is van de 

referentiepersoon (dit is de Belgische moeder) nu hij via Spanje Schengen is ingereisd met een visum 

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
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met het oog op tewerkstelling en hij geruime tijd en tot op heden onafgebroken tewerkgesteld is. De 

verzoeker brengt hiertegen in dat hij wel degelijk voor het dagelijks levensonderhoud afhankelijk is van 

de financiële bijstand van zijn familielid in België. Volgens de verzoeker gaat de gemachtigde uit van de 

arbeidsovereenkomst met T.G. De verzoeker geeft aan dat deze arbeidsovereenkomst echter nooit 

werd uitgevoerd omwille van administratieve problemen, met name omdat hij over een Marokkaans 

rijbewijs beschikt dat niet zomaar kan worden ingewisseld voor een Belgisch rijbewijs. Hierdoor zou de 

verzoeker nooit effectief arbeid hebben verricht voor T.G.  

 

In de bestreden beslissing wordt hieromtrent als volgt gemotiveerd:  

 

“Betrokkene legde allerhande stukken voor waarmee hij het ten laste zijn van zijn moeder van in het 

land van herkomst of origine en voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging wenst aan te tonen. 

Echter, hij voldoet niet aan de voorwaarden van het 'ten laste’ zijn. Ongeacht dat de bewijzen waaruit dit 

zou moeten blijken ontoereikend zijn, blijkt uit het dossier dat betrokkene via Spanje Schengen is 

ingereisd met een visum type D, BNL 2 - B34, dus met oog op tewerkstelling, en in september/oktober 

2019 houder was van een arbeidskaart. Uit bijkomende gegevens blijkt dat betrokkene effectief zelf 

geruime tijd - en tot op heden - onafgebroken tewerksteld is. Op zich Is het uiteraard goed dat 

betrokkene de moeite doet te Integreren en te werken, echter om gezinshereniging te kunnen genieten 

sis volwassene, ouder dan 21 jaar, dient men ten laste te zijn van de referentiepersoon. Er kan 

bezwaarlijk gesteld worden dat dit hier het geval Is.” 

 

De verzoeker betwist niet dat hij “via Spanje Schengen is ingereisd met een visum type D, BNL 2 - B34, 

dus met oog op tewerkstelling, en in september/oktober 2019 houder was van een arbeidskaart” en dat 

hij aldus in het kader van een tewerkstelling naar België kwam. In de bestreden beslissing wordt 

uiteengezet dat “(u)it bijkomende gegevens” blijkt dat de verzoeker effectief heeft gewerkt. In de stukken 

van het administratief dossier bevindt zich een uitdraai van de dolsis-databank die op 17 juni 2020 – 

eveneens de dag van de bestreden beslissing – werd geconsulteerd. Daaruit blijkt dat de verzoeker wel 

degelijk in België heeft gewerkt, weliswaar niet voor T.G., maar voor een uitzendkantoor. De verzoeker 

licht wel toe waarom hij niet voor T.G. heeft gewerkt zoals initieel in het kader van zijn komst naar België 

met een visum type D de bedoeling was, maar hij betwist op zich niet dat hij in België wel degelijk heeft 

gewerkt. Daarenboven beperkt de verzoeker zich tot een loutere bewering die niet wordt ondersteund 

door enig begin van bewijs waar hij argumenteert dat hij zijn Marokkaans rijbewijs niet kan inruilen voor 

een Belgisch rijbewijs. In het administratief dossier bevindt zich in tegendeel een e-mailbericht van een 

medewerker van de stad Genk van 28 oktober 2019, gericht aan de Dienst Vreemdelingenzaken, waarin 

wordt uiteengezet dat de verzoeker verklaarde dat het bedrijf iemand wil met een rijbewijs CE, terwijl de 

verzoeker slechts een rijbewijs C heeft. Met zijn loutere beweringen, die bovendien geen steun vinden in 

het administratief dossier, toont de verzoeker dan ook niet aan dat de gemachtigde niet uitging van de 

juiste feitelijke gegevens of dat de feitelijke vaststellingen niet correct werden beoordeeld waar wordt 

gemotiveerd dat de verzoeker zelf geruime tijd en tot op heden is tewerkgesteld.  

 

Voorts acht de Raad het niet kennelijk onredelijk of onwettig dat de gemachtigde in het kader van een 

aanvraag van een descendent van een Belgische onderdaan oordeelt dat het bewijs van diens eigen 

tewerkstelling in België aantoont dat deze niet ten laste is van de Belgische onderdaan. De aanvraag 

wordt beoordeeld op het ogenblik dat de bestreden beslissing wordt genomen en niet enkel aan de hand 

van de gegevens die door de verzoeker werden aangebracht bij het indienen van de aanvraag.  

 

Zoals in de bestreden beslissing wordt uiteengezet, vormt de eigen tewerkstelling van de verzoeker 

reeds een voldoende motief om de bestreden weigeringsbeslissing te schragen. De motieven die in de 

bestreden beslissing zijn opgenomen omtrent de documenten die werden voorgelegd om het 

onvermogen en het ten laste zijn in het land van herkomst te bewijzen, maken duidelijk overtollige 

motieven uit. De kritiek van de verzoeker, dat er niet afdoende wordt gemotiveerd waarom de bewijzen 

van het ten laste zijn in het land van herkomst ontoereikend zijn en de argumentatie dat een verklaring 

op eer niet zonder meer kan genegeerd worden, kunnen dan ook geen afbreuk doen aan het 

determinerende weigeringsmotief. Bovendien dient erop te worden gewezen dat de voorgelegde 

bewijzen van onvermogen geenszins “zonder meer” werden genegeerd. De gemachtigde wees er 

immers tevens op dat deze stukken gedateerd waren.  

 

Het betoog van de verzoeker laat derhalve niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde beschikt. 
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Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van het 

redelijkheidsbeginsel is niet aangetoond.  

 

4.3. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

5. 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 vier maart tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 

  

 

  

 


