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 nr. 252 130 van 1 april 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROBERT 

Sint-Quentinstraat 3 

1000 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 12 oktober 

2020 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van 

de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 10 september 2020 tot 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 19 oktober 2020 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

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

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES . 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. ROBERT, die verschijnt voor verzoekers en van advocaat M. 

DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 24 april 2019 dienden verzoekers een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie in functie van hun Poolse dochter. 

 

Op 21 oktober 2019 nam de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) de beslissingen tot weigering van verblijf van meer dan 
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drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten ten aanzien van verzoekers. Tegen deze 

beslissingen dienden verzoekers een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad). 

 

Bij arrest nr. 233 714 van 9 maart 2020 vernietigde de Raad de voormelde beslissingen. 

 

Op 10 september 2020 nam de gemachtigde opnieuw een beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) voor verzoeker. 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

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

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 24.04.2019 werd 

ingediend door: 

 

Naam: L; 

Voornaam: O;  

Nationaliteit: Oekraïne  

Geboortedatum: […]1964 Geboorteplaats: 

Identificatienummer in het Rijksregister: […]  

Verblijvende te: […] GENT 

 

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 Poolse dochter, de genaamde L. Y. (RR […]) 

in toepassing van artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de wet van 15.12.1980. 

Op 21/10/2019 werd een reeds een weigeringsbeslissing genomen dewelke door de RW in zijn arrest 

met nr. 233.714 (dd.12.03.2020) werd vernietigd. Onderhavige beslissing betreft dus een nieuwe 

beslissing betreffende de aanvraag van 24.04.2019. 

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: 'de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of 

partner bedoeld onder 1° of 2°, die te hunnen laste zijn (...)’ 

 

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

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

 

Ter staving van het ten laste zijn werden volgende bewijzen voorgelegd: 

 

Attest OCMW Gent dd 24.04.2019 op naam van referentiepersoon met verklaring dat zij geen financiële 

steun ontvangt. Een attest voor betrokkene ontbreekt. 

- Een attest van ‘Information Summary from the State Register of Proprietary Rights to Real Property, 

the Real Property Rights Register, The State Mortgage Register, and the Unified Register of 

Prohibitions on Real Property Disposal, dd 20.06.2018 waaruit blijkt dat betrokkene geen 

eigendommen heeft in Oekraine. 

- 2 attesten op naam van betrokkene van State fiscal service of Ukraine, the main department in 

Poltava City dd. 25.10.2018 en 8.02.2019 met de gegevens over de inkomsten van betrokkenen als 

ondernemer + een beeidigde verklaring (affidavit) op naam van betrokkene aangaande zijn 

inkomsten. 

- KBC rekeninguittreksels met bewijzen van overmaken van geld voor de periode vanaf 28.09.2018 

tot en met 07.03.2019, telkens ten bedrage van 200 euro met in totaal 7 stortingen. 

- Loonafrekeningen van de referentiepersoon periode april 2018 tot en met maart 2019 alsook de 

loonfiches van de echtgenoot van de referentiepersoon periode februari 2018 tot en met februari 

2019. 
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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. Het feit dat betrokkene geen eigendom heeft gehad in het land van herkomst is niet voldoende. 

Ook het onvermogen met betrekking tot het inkomen dient te worden aangetoond. Uit het attest van de 

belastingen blijkt wel degelijk dat betrokkene in 2017 en 2018 een inkomen als zelfstandig ondernemer 

wist te verwerven. Volgens de verklaring van betrokkene zou zijn inkomen in 2018 zijn gedaald ten 

opzichte van 2017. In ieder geval is het inkomen van een zelfstandig ondernemer onderhevig aan 

schommelingen. Bovendien betreft het een verklaring van betrokkene waarvan het gesolliciteerd 

karakter ervan niet kan worden weerlegt. Dit attest kan dus niet als een officieel attest mbt tot zijn 

onvermogen worden aanvaard. 

 

Wat de financiële/materiële afhankelijkheid betreft van in het land van herkomst zijn er wel degelijk 

bewijzen van stortingen geweest van de referentiepersoon aan de echtgenote van betrokkene, de 

genaamde L. S. Wat opvalt is dat deze stortingen net zijn gebeurd vóór de komst van betrokkene naar 

België voor slechts een periode van enkele maanden (7 stortingen), gezien betrokkene pas op 

09/04/2019 België is binnengekomen. Gezien het onvermogen met betrekking tot het inkomen 

onvoldoende is aangetoond en gezien de stortingen eerder summier zijn, bewijzen deze niet dat 

betrokkene ten laste was van de referentiepersoon. 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert 24.04.2019 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.” 

 

Op 10 september 2020 nam de gemachtigde opnieuw een beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) voor verzoekster. 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

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

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 24.04.2019 werd 

ingediend door: 

 

Naam: L. 

Voornaam: S.  

Nationaliteit: Oekraïne  

Geboortedatum: […]1966  

Geboorteplaats: 

Identificatienummer in het Rijksregister: […]  

Verblijvende te: […] GENT 
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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 haar Poolse dochter, de genaamde L. Y. (RR 

xxx) in toepassing van artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de wet van 15.12.1980. 

Op 21/10/2019 werd er reeds een weigeringsbeslissing genomen dewelke door de RW in zijn arrest met 

nr. 233.714 (dd. 9.03.2020) werd vernietigd. Onderhavige beslissing betreft dus een nieuwe beslissing 

betreffende de aanvraag van 24.04.2019. 

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: ‘de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of 

partner bedoeld onder 1° of 2°, die te hunnen laste zijn (...)’ 

 

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

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

 

Ter staving van het ten laste zijn werden volgende bewijzen voorgelegd: 

 

- Attest OCMW Gent dd 24.04.2019 op naam van referentiepersoon met verklaring dat zij geen 

financiële steun ontvangt. Een attest voor betrokkene ontbreekt. 

- Een attest van ‘Information Summary from the State Register of Proprietary Rights to Real Property, 

the Real Property Rights Register, The State Mortgage Register, and the Unified Register of 

Prohibitions on Real Property Disposal, dd 20.06.2018 waaruit blijkt dat betrokkene eigenares is van 

een garage of garages. 

- Data from the State Register of Individual Taxpayers on amounts of paid income an deducted taxes 

 N°2416112701 waaruit blijkt dat er geen informatie betreffende inkomsten gekend is voor de periode 

vanaf het Eerste kwartaal 2017 tot en met het 4de kwartaal 2017. En een tweede attest voor het 

eerste kwartaal 2018 Tot en met het 3de kwartaal 2018 op naam van betrokkene. 

- 2 attesten op naam van de echtgenoot van betrokkene, de genaamde L. O., van State fiscal service 

of Ukraine, the main department in Poltava City dd. 25.10.2018 en 8.02.2019 met de gegevens over 

de inkomsten van betrokkenen als ondernemer + een beeidigde verklaring (affidavit) door de heer L. 

O. aangaande hun inkomsten. 

- KBC rekeninguittreksels met bewijzen van overmaken van geld voor de periode vanaf 28.09.2018 

tot en met 07.03.2019, telkens ten bedrage van 200 euro met in totaal 7 stortingen. 

- Loonafrekeningen van de referentiepersoon periode april 2018 tot en met maart 2019 alsook de    

loonfiches van de echtgenoot van de referentiepersoon periode februari 2018 tot en met februari 

2019. 

 

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, zij 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, heeft betrokkene in een affidavit verklaart dat zij geen officieel werk had en 

dat zij door haar echtgenoot wordt gesteund en geen inkomen heeft gehad in 2017 en 2018. Verder 

blijkt uit het andere attest dat er in de periode voorafgaand aan haar komst naar België geen 

inkomensgegevens bekend zijn bij de belastingsdienst van Oekraïne betreffende mevrouw. Echter, het 

is niet omdat men geen inkomen heeft (aangegeven) gedurende een bepaalde periode dat men per 

definitie onvermogend is en behoeftig. Integendeel, uit de documenten van de State fiscal service of 

Ukraine en de verklaring op eer blijkt dat de echtgenoot van betrokkene een inkomen heeft verworven 

uit een zelfstandige activiteit in het jaar 2017 en 2018. In principe is het nog steeds de echtgenoot die 

mee instaat voor het onderhoud van zijn echtgenote, gezien de wettelijke band die er via het huwelijk is 

gekomen. 

Daarnaast blijkt uit één van de attesten van de registers van eigendommen dat betrokkene eigenares is 

van een garage. Niets sluit uit dat zij deze dmv verhuring ten gelde heeft gemaakt tijdens haar verblijf in 

Oekraïne. 
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Wat de financiële/materiële afhankelijkheid betreft, zijn er wel degelijk bewijzen van stortingen van de 

referentiepersoon naar betrokkene in het land van herkomst geweest. Wat opvalt is dat deze stortingen 

net zijn gebeurd vóór de komst van betrokkene naar België voor slechts een periode van enkele 

maanden (7 stortingen), gezien betrokkene pas op 09/04/2019 België is binnengekomen. Gezien het 

onvermogen met betrekking tot het inkomen onvoldoende is aangetoond en gezien de stortingen eerder 

summier zijn, bewijzen deze niet dat betrokkene ten laste was van de referentiepersoon. 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert 24.04.2019 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 zij ook ten laste was/is van de referentiepersoon. Immers, de voorwaarde van het ten laste 

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

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

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

 

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. Onderzoek van het beroep 

 

In hun enig middel voeren verzoekers de schending aan van het gezag van gewijsde van arrest nr. 

233.714 van 9 maart 2020 van de Raad, van de artikelen 40bis, § 2, eerste lid, 4° en 62, § 2 van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).  

 

Zij lichten hun middel toe als volgt: 

 

“Verzoekers dienden een aanvraag tot gezinshereniging in als ouders ten laste van hun Poolse dochter.   

Eerste onderdeel  

 

A. Schending van het gezag van gewijsde   

 

In de bestreden beslissing stelt verweerster dat:   

 

“Verder blijkt uit het andere attest dat er in de periode voorafgaand aan haar komst naar België geen 

inkomensgegevens bekend zijn bij de belastingdienst van Oekraïne betreffende mevrouw. Echter, het is 

niet omdat men geen inkomen heeft (aangegeven) gedurende een bepaalde periode dat men per 

definitie onvermogend is en behoeftig. Integendeel, uit de documenten van de State fiscal service of 

Ukraine en de verklaring op eer blijkt dat de echtgenoot van betrokkene een inkomen heeft verworven 

uit een zelfstandige activiteit in het jaar 2017 en 2018. In principe is het nog steeds de echtgenoot die 

mee instaat voor het onderhoud van zijn echtgenote, gezien de wettelijke band die er via het huwelijk is 

gekomen. Daarnaast blijkt uit één van de attesten van de registers van eigendommen dat betrokkene 

eigenares is van een garage. Niets sluit uit dat zij deze dmv verhuring ten gelde heeft gemaakt tijdens 

haar verblijf in Oekraïne.”  

 

Hierbij impliceert verweerster dat verzoekster, ondanks de neerlegging van een uittreksel van de 

belastingdienst van Oekraïne, toch eventueel nog een inkomen zou kunnen hebben gehad uit de 

verhuring van een garagebox.   

 

Dit argument werd reeds in de eerste beslissing van verweerster van 21.10.2019 ingeroepen:  
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“Uit het geheel van bovenstaande bewijsstukken lijkt dus dat mevrouw enerzijds eigenares is van een 

garage of garages, niets sluit uit dat zij deze dmv verhuring ten gelde heeft gemaakt tijdens haar verblijf 

in Oekraïne (en mogelijks heden nog steeds).”  

 

Bij de eerste procedure voor uw Raad hebben verzoekers echter reeds uitgelegd dat dit onmogelijk was 

aangezien de garagebox gebruikt werd door verzoeker voor zijn werk als zelfstandige. Het was in deze 

garagebox dat hij wagens repareerde. Deze inkomsten werden trouwens aangetoond door neerlegging 

van de documenten van de belastingdienst. Het was voor verzoekster aldus onmogelijk om de 

garagebox te verhuren en hieruit inkomsten te verwerven. Des te meer, zouden deze inkomsten 

verschenen zijn op de documenten van de belastingdienst, wat niet het geval is.   

 

Zoals gesteld in de eerste procedure voor de Raad, zou de verhuur van dergelijke garagebox ook maar 

maximaal maandelijks 10€ kunnen opbrengen, aangezien de garagebox relatief klein is en zich ver van 

het centrum van de stad bevindt (stukken 6 en 7). Huuropbrengsten hieruit zouden onvoldoende zijn om 

verzoekers op een menswaardige manier te laten overleven.   

 

In het arrest nr. 233.714 van 09.03.2019 oordeelde uw Raad reeds:   

 

“Waar hij (verweerder) veronderstelt dat verzoekster bijgevolg een andere “niet belastbare” bron van 

inkomsten moet gehad hebben om in die tijd in haar levensonderhoud te voorzien, “waarvan niets werd 

voorgelegd”, waardoor ook niet kan vastgesteld worden dat die bron van inkomsten sinds september 

2018 niet meer ter beschikking was, kan de Raad niet volgen.”  

 

Door in haar nieuwe beslissing opnieuw te verwijzen naar mogelijke andere inkomsten van verzoekster 

(zoals door de verhuur van haar garagebox), schenden de bestreden beslissingen het gezag van 

gewijsde van het arrest van 09.03.2019 van uw Raad.  

 

Tweede onderdeel   

B. Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de artikelen 40bis, §2, eerste lid, 4° en 62, §2 

van de wet van 15.12.1980  

 

B.1. Het inkomen van verzoeker  

 

Verweerster stelt in haar beslissing dat het onvermogen van verzoeker niet voldoende aangetoond 

werd:  

 

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

attesten. Het feit dat betrokkene geen eigendom heeft gehad in het land van herkomst is niet voldoende. 

Ook het onvermogen met betrekking tot het inkomen dient te worden aangetoond.”   

 

In een arrest van 09.05.2018 met nr.203.688 oordeelde uw Raad reeds dat: “De verwerende partij gaat 

met dit betoog echter voorbij aan de inhoud van de rechtspraak van het Hof van Justitie, rechtspraak die 

net benadrukt dat de lidstaten niet zonder meer het voorleggen van bijkomende bewijzen (zoals in casu 

een bewijs van onvermogen) kunnen vereisen en zich daarentegen – in de woorden van de 

verzoekende partij – soepel moeten opstellen.” Verweerster gaat in casu volledig voorbij aan het reeds 

geleverde bewijs van onvermogen aan de hand van zowel een uittreksel van de belastingdienst als een 

attest van het eigendomsregister in Oekraïne. De vereiste van een bijkomend bewijs, dat in de praktijk 

niet makkelijk kan worden geleverd, kan het voor de bloedverwant uiterst moeilijk maken om in het 

gastland een verblijfsrecht te krijgen en is bijgevolg onverenigbaar met het Unierecht (HvJ, Reyes C-

423/12 van 16.01.2014, §26).   

 

In de jaren 2017 en 2018 verwierf verzoeker een inkomen door zijn beroep als zelfstandige waarbij hij 

wagens repareerde. Zoals eerder vermeld, verdiende verzoeker hier in 2017 en 2018 respectievelijk 

143€ en 94€ per maand mee. Met enkel deze inkomsten was het onmogelijk voor verzoekers om aan 

hun behoeftes te voldoen. Ze hadden geen andere keus dan te rekenen op hun dochter.  

 

Door te stellen dat verzoekers niet onvermogend waren terwijl uit de stukken van het dossier blijkt dat ze 

hoogstens over een maandelijks inkomen van 143€ of 94€ beschikten, schenden de bestreden 

beslissingen artikelen 40bis, §2, eerste lid, 4° en 62, §2 van de wet van 15.12.1980.   

 

B.2. De betalingen van Mevrouw Y. L. aan verzoekers  
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De betaling van een som geld van de dochter van verzoekers naar haar ouders is een element dat 

aantoont dat zij wel degelijk afhankelijk waren van de tussenkomst van hun dochter. Dit is een element 

dat reeds erkend werd door het Hof van Justitie in Reyes, C-423/12 van  

16.01.2014:  

 

“24      Het feit dat een burger van de Unie, in omstandigheden als die van het hoofdgeding, over een 

lange periode regelmatig een som geld betaalt aan die bloedverwant in neergaande lijn, die voor hem 

noodzakelijk is om in zijn basisbehoeften te voorzien in zijn land van herkomst, kan aantonen dat er 

sprake is van een situatie van reële afhankelijkheid van die bloedverwant ten opzichte van die burger.”  

 

Verweerster stelt dat de betalingen van Mevrouw Y. L. niet aantonen dat haar ouders ten laste zijn van 

hun dochter:   

 

“Wat opvalt is dat deze stortingen net zijn gebeurd vóór de komst van betrokkene naar België voor 

slechts een periode van enkele maanden (7 stortingen), gezien betrokkene pas op 09/04/2019 België is 

binnengekomen.”  

 

De periode tijdens dewelke de dochter van verzoekers hen geld stuurde is inderdaad beperkt tot 6 

maanden, onmiddellijk voorafgaand aan hun komst naar België. Dit moet echter samen gelezen worden 

met de feitelijke ervaring van verzoekers in Oekraïne en de praktische onmogelijkheid voor verzoeker 

om er nog een winstgevende activiteit uit te oefenen. Die onmogelijkheid staat voldoende vast om niet te 

moeten eisen dat de stortingen over een langere periode gestrekt zouden zijn. Bovendien, moeten, ter 

herinnering, de voorwaarden van artikel 40bis van de wet, en aldus van artikel 2 van de Richtlijn 

2004/38 soepel geïnterpreteerd worden, arrest Jia, van 09.01.2007 C-1/05:  

 

“36 Het Hof heeft tevens geoordeeld dat de hoedanigheid van ten laste komend familielid niet een recht 

op levensonderhoud veronderstelt, daar anders de familiehereniging zou afhangen van de nationale 

wettelijke regelingen, die van staat tot staat verschillen (arrest Lebon, reeds aangehaald, punt 21). 

Volgens het Hof is niet van belang waarom op die steun een beroep wordt gedaan, en of de betrokkene 

in staat is om door betaalde arbeid zelf in zijn onderhoud te voorzien. Deze uitlegging vloeit logisch voort 

uit het beginsel dat de bepalingen waarin het vrije verkeer van werknemers — een van de grondslagen 

van de Gemeenschap — verankerd ligt, ruim moeten worden uitgelegd (arrest Lebon, punten 22 en 

23).”  

 

In die omstandigheden schenden bestreden beslissingen de artikelen 40bis, §2, eerste lid, 4° en 62, §2 

van de wet van 15.12.1980.” 

 

In een eerste onderdeel voeren verzoekers aan dat het gezag van gewijsde van het arrest nr. 233 714 

van 9 maart 2020 werd geschonden. Ze citeren een passage uit de beslissing aangaande verzoekster 

waarin onder meer wordt gewezen op het feit dat verzoekster eigenares is van een garage en dat niets 

uitsluit dat zij door middel van verhuring die box te gelde heeft gemaakt in Oekraïne. Verzoekers stippen 

aan dat de gemachtigde dus oordeelt dat ondanks neerlegging van een uittreksel van de belastingdienst 

van Oekraïne (waaruit blijkt dat er geen inkomsten gekend zijn van 2017 tot en met het derde kwartaal 

van 2018 voor verzoekster), zij toch nog een inkomen gehad zou hebben uit de verhuring van die 

garagebox. Verzoekers wijzen erop dat dit reeds een argument was in de eerdere vernietigde beslissing 

en dat verzoekers hier tegen in brachten dat dit onmogelijk was aangezien verzoeker in die box zijn 

werk als zelfstandige uitoefende, nl. als garagist. De inkomsten van verzoeker zijn dienaangaande 

aangetoond door documenten van de belastingdienst. Bovendien werpt verzoekster op dat indien zij 

inkomsten zou gehad hebben uit die garagebox, die zouden verschenen zijn op haar documenten van 

de belastingdienst, quod non. Daarnaast voert verzoekster aan dat het verhuren van die garagebox hoe 

dan ook niet veel geld zou opgebracht hebben, zij spreekt van maximaal 10 euro per maand. 

Huuropbrengsten hieruit zouden verzoekers geen menswaardig leven kunnen verschaffen hebben.  

 

In een tweede onderdeel voeren verzoekers de schending aan van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° en 

artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet. Verzoekers gaan in op het motief van de gemachtigde dat het 

onvermogen niet voldoende zou aangetoond zijn op grond van de voorgelegde attesten. De 

gemachtigde stelt dat het feit dat verzoeker geen eigendom heeft in het herkomstland, niet voldoende is 

omdat ook het onvermogen inzake inkomen moet worden aangetoond. Verzoekers citeren 

dienaangaande een citaat uit een arrest van de Raad waarin werd gesteld dat volgens de rechtspraak 

van het Hof van Justitie lidstaten niet zonder meer het voorleggen van bijkomende bewijzen in het licht 
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van het bewijs van onvermogen kunnen vereisen en zich dienaangaande soepel moeten opstellen. 

Verzoekers vervolgen dat de gemachtigde voorbijgaat aan het geleverde bewijs van onvermogen, nu zij 

zowel een attest van het eigendomsregister in Oekraïne hebben voorgelegd als een attest van de 

belastingdienst. Ze citeren uit het arrest Reyes van het Hof van Justitie dat in punt 26 stelt dat 

bijkomend bewijs, dat in de praktijk moeilijk kan geleverd worden, het voor een bloedverwant uiterst 

moeilijk kan maken om in het gastland verblijfsrecht te krijgen, hetgeen onverenigbaar is met het 

Unierecht. Verzoekers vervolgen dat verzoeker in de jaren 2017 en 2018 een inkomen verwierf als 

garagist waarmee hij in 2017 en 2018 respectievelijk 143 euro en 94 euro per maand verdiende, 

daarmee menen verzoekers dat zij onmogelijk aan hun behoeften konden voldoen en geen andere 

keuze hadden dan zich te beroepen op de steun van hun dochter. Verzoekers kunnen niet volgen dat zij 

hun onvermogendheid niet zouden aangetoond hebben, nu uit de voorgelegde stukken blijkt dat zij 

samen hoogstens over een maandinkomen van respectievelijk 143 euro en 94 euro beschikten. Zij 

concluderen tot een schending van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° en artikel 62, § 2 van de 

Vreemdelingenwet.  

 

In een volgende onderdeel gaan verzoekers in op de betalingen van hun dochter. Verzoekers menen 

dat de betalingen van hun dochter wel degelijk aantonen dat zij van hun dochter afhankelijk waren. 

Verzoekers verwijzen dienaangaande opnieuw naar het arrest Reyes. Zij citeren een motief uit de 

bestreden beslissingen waarbij de gemachtigde opmerkt dat het opvallend is dat die betalingen gebeurd 

zijn voor de komst naar België van verzoekers en dit slecht voor een periode van enkele maanden, nu 

verzoekers op 9 april 2019 België zijn binnen gekomen. Verzoekers ontkennen niet dat die periode 

eerder beperkt is, maar wijzen erop dat dit moet samen gelezen worden met hun feitelijke ervaringen in 

Oekraïne en dat de voorwaarden van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet soepel moeten 

geïnterpreteerd worden en citeert daarbij paragraaf 36 uit het arrest Jia. Wat betreft de feitelijke 

ervaringen in Oekraïne zetten verzoekers onder hun punt 6. “feiten en voorgaanden” uiteen dat 

verzoeker in 2017 voor het gehele jaar nog inkomsten had van 52.510 hrynvias (UAH), hetgeen in 

overeenstemming met de wisselkoers uit 2017 overeenkomt met 1721,80 euro. Verzoeker verdiende 

dus gemiddeld 143 euro per maand. Dit was al weinig gezien de huurkosten. Verzoeker verklaart verder 

dat hij in mei 2018 genoodzaakt was zijn activiteiten als garagist stop te zetten als gevolg van een 

nieuwe wet die als gevolg had dat er strengere controles kwamen. Verzoekers voegen hierover 

informatie toe bij het verzoekschrift. Verzoekers verklaren ook dat er sowieso bijkomende concurrentie 

was en verzoeker bijna geen klanten meer had. Verzoeker stipt aan dat hij tot de maand mei nog maar 

14.980 UAH had verdiend, hetgeen neerkomt op 470,67 euro voor het jaar 2018. Per maand had 

verzoeker nog maar een 94,13 euro verdiend. Verzoekers stippen aan dat het minimuminkomen in 

Oekraïne 3.723 UAH/maand bedroeg, terwijl dat van verzoekers maar 2.996 UAH/maand, hetgeen dus 

ver onder het minimuminkomen is. Bijgevolg dienden zij zich te richten tot hun dochter om aan hun 

behoeftes tegemoet te komen. Verzoekers concluderen opnieuw tot een schending van de artikelen 

40bis, § 2, eerste lid, 4° en 62, § 2 van de Vreemdelingenwet. 

 

Beoordeling 

 

Artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§2 De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed. De feiten die deze beslissingen 

rechtvaardigen worden vermeld, behalve indien redenen van Staatsveiligheid zich daartegen verzetten. 

 

Wanneer de in artikel 39/79, §1, tweede lid, bedoelde beslissingen gebaseerd zijn op feiten die 

beschouwd worden als dwingende redenen van nationale veiligheid wordt in deze beslissingen vermeld 

dat ze gebaseerd zijn op dwingende redenen van nationale veiligheid in de zin van artikel 39/79, §3.” 

 

De in artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel 

de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de bestreden 

bestuurshandeling heeft genomen. Hij moet kunnen beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Dit artikel verplicht de administratieve overheid ertoe in de 

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

 

De bestreden beslissingen geven duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de 

beslissingen zijn genomen. In de motivering van de bestreden beslissingen wordt immers verwezen 

naar de toepasselijke rechtsregel, zijnde artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet en 

het feit dat verzoekers niet aantonen dat zij afhankelijk waren van hun Poolse dochter in het land van 

herkomst. Daarbij gaat de gemachtigde in op de voorgelegde stukken en stipt hij aan voor elk van die 
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stukken waarom daarmee volgens hem niet is aangetoond dat verzoekers afdoende hebben 

aangetoond effectief onvermogend te zijn en reeds van in het herkomstland financieel of materieel ten 

laste te zijn geweest van hun Poolse dochter.  

 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de door hen bestreden beslissingen zijn genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

Echter, het blijkt dat verzoekers niet akkoord gaan met de motieven in de bestreden beslissingen, de 

Raad beoordeelt het middel dan ook vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet bevoegd om 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 van de aanvraag is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond 

daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Aangaande de opgeworpen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

 

Zoals blijkt uit de feitenweergave hebben verzoekers een aanvraag ingediend van een verblijfskaart van 

een familielid van een Unieburger, met name in functie van hun dochter met Poolse nationaliteit. 

De bestreden beslissingen werden genomen op grond van artikel 40bis, § 2 van de Vreemdelingenwet, 

bepaling waarvan verzoekers eveneens de schending aanvoeren. 

 

Het onderzoek naar de materiële motiveringsplicht gebeurt in het licht van deze bepaling, die luidt als 

volgt: 

 

“§ 1 

Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop de 

familieleden van de burger van de Unie zouden kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende 

bepalingen op hen van toepassing. 

 

§ 2 

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

[…] 

4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen.” 

 

Bijgevolg dienen verzoekers conform artikel 40bis van de Vreemdelingenwet aan te tonen ten laste te 

zijn van hun Poolse dochter. 

 

De gemachtigde betwist dat verzoekers afdoende hebben aangetoond ten laste te zijn van de 

referentiepersoon en wijst erop dat reeds een afhankelijkheidsrelatie moet bestaan tussen betrokkenen 

en de referentiepersoon van in het land van herkomst. 

 

In het arrest Jia v. Migrationsverket C-1/05 van 9 januari 2007, waarnaar verzoekers ook verwijzen, 

werd in Grote Kamer gesteld dat: 

 

“37 Om vast te stellen of de familieleden in opgaande lijn van de echtgenoot van een 

gemeenschapsonderdaan te zijnen laste komen, moet de lidstaat van ontvangst beoordelen of zij gezien 

hun economische en sociale toestand niet in staat zijn om in hun basisbehoeften te voorzien. De 

noodzaak van materiële steun moet in de lidstaat van oorsprong of van herkomst bestaan op het 

moment dat zij verzoeken om hereniging met die gemeenschapsonderdaan.” 
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40 De lidstaten moeten hun bevoegdheden op dit vlak uitoefenen met inachtneming van zowel de door 

het EG-Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden als de nuttige werking van de bepalingen van 

richtlijnen die maatregelen bevatten die erop zijn gericht, onderling de belemmeringen van het vrije 

verkeer van personen af te schaffen, teneinde de uitoefening van het recht van verblijf van de burgers 

van de Europese Unie en hun gezinsleden op het grondgebied van elke lidstaat te vergemakkelijken 

(zie, mutatis mutandis, arrest van 25 mei 2000, Commissie/Italië, C-424/98, Jurispr. blz. I-4001, punt 

35).” (eigen onderlijnen) 

 

In het dictum: 

 

“Artikel 1, lid 1, sub d, van richtlijn 73/148/EEG van de Raad van 21 mei 1973 inzake de opheffing van 

de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de lidstaten binnen de 

Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten, moet aldus worden uitgelegd dat 

onder „te hunnen laste komen" moet worden verstaan dat het familielid van een 

gemeenschapsonderdaan die in een andere lidstaat is gevestigd in de zin van artikel 43 EG, de 

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

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

moment dat hij verzoekt om hereniging met die onderdaan. Artikel 6, sub b, van deze richtlijn moet aldus 

worden uitgelegd dat de noodzaak van financiële ondersteuning kan worden aangetoond met ieder 

passend middel, terwijl het mogelijk is dat het enkele feit dat de gemeenschapsonderdaan of zijn 

echtgenoot zich ertoe verbindt, de zorg voor het familielid op zich te nemen, niet wordt aanvaard als 

bewijs van het bestaan van een situatie van reële afhankelijkheid van dit familielid.” (eigen onderlijnen) 

 

Deze redenering werd bevestigd in het arrest Reyes C-423/12 van 16 januari 2014 waarin werd gesteld 

dat: 

 

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

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

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

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

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

reeds aangehaald, punt 37).” (eigen onderlijnen) 

 

Kernvraag in deze is dus of de gemachtigde niet op kennelijk onredelijke wijze heeft vastgesteld dat 

verzoekers niet hebben aangetoond dat zij de materiële of financiële steun van hun Poolse dochter 

nodig hebben om in hun basisbehoeften te voorzien en of de gemachtigde in de uitoefening van zijn 

beoordeling voor ogen heeft gehad, zoals het Hof van Justitie in het arrest Jia vereist, om het recht van 

verblijf van de burgers van de Europese Unie en hun gezinsleden op het grondgebied van de lidstaat te 

vergemakkelijken. 

 

Wat betreft de inkomsten en eigendommen van verzoeker blijkt alvast dat hij op basis van officiële 

stukken van de Oekraïense overheid heeft aangetoond dat hij geen eigendommen heeft en op grond 

van de attesten van het State fiscal service of Ukraine, the main department in Poltava City van 25 

oktober 2018 en 8 februari 2019 blijken de concrete gegevens over zijn inkomsten als ondernemer in de 

jaren 2017 en 2018. Verzoeker heeft daarnaast nog een beëdigde verklaring (affidavit) over zijn 

inkomsten neergelegd. De gemachtigde stelt hierover dat uit die stukken blijkt dat verzoeker in 2017 en 

2018 een inkomen als zelfstandig ondernemer heeft gehad en dat “volgens de verklaring van 

betrokkene” zijn inkomen zou gedaald zijn in 2018 ten opzichte van 2017. De gemachtigde stelt verder 

dat het inkomen van een zelfstandig ondernemer onderhevig is aan schommelingen en dat het een 

“verklaring van betrokkene [betreft] waarvan het gesolliciteerd karakter ervan niet kan worden 

weerlegd”. De Raad moet echter vaststellen dat het in casu niet louter gaat om een verklaring van 

verzoeker dat zijn inkomsten zijn gedaald tussen 2017 en 2018. Hij heeft wel degelijk ook 2 

belastingattesten van de Oekraïense overheid voorgelegd. Die attesten bevestigen wat verzoekers in de 

feiten aanhalen, met name dat verzoeker in het jaar 2017 52.520 UAH heeft verdiend en in het jaar 

2018 maar 14.980 UAH. Verzoekers hebben dit met de door hen in het verzoekschrift aangehaalde 

wisselkoers omgezet naar 1721,80 euro in totaal voor het jaar 2017, hetgeen neerkomt op 143 euro per 

maand.  

 

Nu verzoeker verklaart in mei 2018 zijn werkzaamheden te hebben moeten stoppen, zouden de 

inkomsten van het jaar 2018 slaan op de periode tot de maand mei. Verzoekers rekenen de 14.980 

UAH om tot een totaal van 470, 67 euro, wat per maand nog maar 94,13 euro aan inkomen betekent. 
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Verzoekers stippen ook aan, met verwijzing naar een concrete internetlink van” trading economics” dat 

het minimuminkomen in 2018 in Oekraïne 3723 UAH/maand bedroeg (nu ongeveer 113 euro/maand). 

De inkomsten per maand van verzoeker bedroegen in 2018 echter maar 2.996 UAH (nu ongeveer 91 

euro/maand). Ook al kan de gemachtigde gevolgd worden dat een inkomen van een zelfstandige aan 

schommelingen onderhevig kan zijn, gaat hij er wel aan voorbij dat waar verzoeker nog in 2017 een 

maandelijks inkomen aantoont dat boven het minimuminkomen lag, hij voor 2018 heeft aangetoond een 

maandelijks inkomen gehad te hebben beneden het minimuminkomen. De gemachtigde heeft zich aldus 

wat de voorgelegde attesten van de Oekraïense overheid betreft, op kennelijk onredelijke wijze beperkt 

tot de motieven dat een inkomen van een zelfstandige “aan schommelingen onderhevig is” en dat het 

een verklaring op eer betreft waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan worden weerlegd, zonder in 

concreto na te gaan over hoeveel inkomsten dit blijkens de attesten van de overheid maandelijks gaat 

en zonder dit te beoordelen in het licht van het minimuminkomen om in Oekraïne aan de basisbehoeften 

te kunnen voldoen. Minstens blijkt een onzorgvuldig onderzoek. 

 

De gemachtigde erkent ook dat er wat de financiële of materiële afhankelijkheid betreft geldstortingen 

zijn geweest van de referentiepersoon, nl. de Poolse dochter. De gemachtigde acht het evenwel 

opvallend dat die zijn gebeurd voor de komst naar België voor een periode van zeven maanden omdat 

verzoekers pas op 9 april 2019 in België zijn aangekomen. De gemachtigde herhaalt dat het 

onvermogen met betrekking tot het inkomen onvoldoende is aangetoond en stelt dat de stortingen 

eerder summier zijn, zodat zij niet kunnen aantonen dat verzoekers ten laste waren. Verzoekers stippen 

terecht aan dat volgens het arrest Reyes van het Hof van Justitie, meer bepaald punt 24 het feit dat een 

Unieburger over een lange periode regelmatig een som geld betaalt aan de bloedverwant, die voor hem 

noodzakelijk is om in zijn basisbehoeften te voorzien, op zich reeds kan aantonen dat er sprake is van 

een reële afhankelijkheid van die bloedverwant ten aanzien van de unieburger. Verzoekers erkennen 

dat een periode van september 2018 tot maart 2019 waarin de geldstortingen blijken eerder kort is, 

maar stellen terecht dat dit niet los kan gezien worden van de feitelijke ervaringen van verzoekers in 

Oekraïne en wijzen er eveneens terecht op dat de voorwaarden van artikel 40bis conform de 

rechtspraak van het Hof van Justitie soepel moeten toegepast worden. De Raad heeft supra reeds 

gesteld dat in casu door verzoekers op basis van belastingattesten is aannemelijk gemaakt dat zij in 

2017 nog licht boven het minimuminkomen een inkomen hadden, doch in 2018 niet meer. Dat de 

stortingen van verzoekers hun dochter dan pas zijn begonnen in 2018 is niet onaannemelijk. Hoe dan 

ook dienen geldstortingen voor te liggen voor de komst naar België, aangezien juist de actualiteit van de 

afhankelijkheid in het land van herkomst moet aangetoond worden. Wat betreft het summier karakter 

van de geldstortingen, blijkt uit het administratief dossier dat het om maandelijkse stortingen van 200 

euro gaat. Ook al kan dit op het eerste zicht eerder summier lijken, heeft de gemachtigde wederom 

nagelaten dit te beoordelen in het licht van het minimuminkomen in Oekraïne. Verzoekers hebben 

terecht verwezen naar een betrouwbare internetlink waaruit blijkt dat het minimuminkomen in Oekraïne 

overeenkwam in 2018 met 3723 UAH per maand (of ongeveer 113 euro per maand). Bijgevolg is de 

steun van de dochter van 200 euro per maand in Oekraïense context in 2018 ver boven het maandelijks 

minimuminkomen. 

 

De gemachtigde betwist niet dat verzoeker heeft aangetoond geen eigendommen te hebben.  

 

Wat betreft verzoekster erkent de gemachtigde dat verzoekster 2 attesten van de belastingdienst heeft 

voorgelegd waaruit blijkt dat er geen inkomensgegevens bekend zijn bij de belastingdienst voor het hele 

jaar 2017 en ook niet voor 2018. De gemachtigde stelt dat hieruit niet afdoende haar onvermogendheid 

en behoeftigheid blijkt aangezien uit de belastingattesten van haar echtgenoot blijkt dat hij wel 

inkomsten heeft gehad als gevolg van een zelfstandige activiteit in 2017 en 2018. De gemachtigde stelt 

dat het in principe in een huwelijk erop neerkomt dat de echtgenoot mee instaat voor het onderhoud van 

zijn echtgenote. De Raad kan volgen dat voor de beoordeling van de behoeftigheid van verzoekster ook 

moet gekeken worden naar de inkomsten van verzoeker. De Raad heeft echter supra uiteengezet 

waarom verzoekers hebben aangetoond dat die inkomsten van verzoeker in 2018 niet meer het niveau 

bereikten van het minimumloon in Oekraïne en dat de gemachtigde hieraan is voorbij gegaan.  

 

Verder argumenteert de gemachtigde dat verzoekster blijkt eigenares te zijn van een garagebox en dat 

niets uitsluit dat verzoekster die zou verhuurd hebben tijdens haar verblijf in Oekraïne. Verzoekers 

stellen dienaangaande dat zij die box gedurende hun verblijf in Oekraïne nodig hadden omdat daarin 

verzoeker zijn job als garagist uitoefende en dat zij reeds in het vorig verzoekschrift hebben aangehaald 

dat die box maximaal 10 euro per maand zou kunnen opbrengen aangezien die box relatief klein is en 

buiten het stadscentrum ligt. Zij tonen dit aan met een foto van de garagebox en met een aanduiding 

van de locatie, zoals die ook is opgegeven in het eigendomsattest van verzoekster. Verder stippen zij 
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aan dat indien de box toch verhuurd zou geweest zijn, dit zou te zien geweest zijn op het attest van de 

belastingdienst aangaande verzoeksters inkomsten. Ook al kan de Raad geen rekening houden met 

stukken die voor het eerst zijn gevoegd bij het verzoekschrift, blijkt inderdaad dat de locatie van de 

garagebox reeds bleek uit het eigendomsattest van verzoekster, dat zich in het dossier bevindt, en dat 

verzoekers reeds in het eerder verzoekschrift, dat aanleiding gaf tot het arrest nr. 233 714 van 9 maart 

2020, hebben toegelicht dat die garagebox werd gebruikt voor de zelfstandige activiteit van verzoeker. 

Ze hebben toen ook reeds toegelicht dat het maar om 1 garagebox gaat en geen meerdere, hetgeen 

eveneens blijkt uit dat eigendomsattest van verzoekster. Verzoekers hebben inderdaad toen reeds 

aangevoerd dat zelfs indien zij de box zouden verhuren, de opbrengsten daarvan maximaal 10 euro per 

maand zouden zijn. Er blijkt thans niet dat de gemachtigde op enigerlei wijze met die argumenten, die 

hem bekend waren op basis van het verzoekschrift of op basis van de specifieke gegevens die blijken 

uit het eigendomsattest van verzoekster in het administratief dossier, heeft rekening gehouden. Op 

basis van de gegevens uit het eigendomsattest, meer bepaald dat het maar om 1 box gaat en op basis 

van het adres dat daarin is opgegeven, kon de gemachtigde nagaan dat die box inderdaad niet in het 

centrum is gelegen. Rekening houdend met het feit dat de gemachtigde ook diende rekening te houden 

met het bestaansminimum in Oekraïne (zoals supra reeds aangegeven - ongeveer 113 euro per 

maand), is het niet geheel onaannemelijk dat de inkomsten van een dergelijke garagebox, zelfs bij 

verhuring, niet tot gevolg zouden gehad hebben dat verzoekers samen in 2018 nog aan een inkomen 

gekomen zouden zijn dat gelijk is aan het minimuminkomen. 

 

Op basis van de concrete cijfers aangaande het inkomen van verzoeker, en rekening houdend met het 

feit dat verzoekster zelf op basis van haar belastingattesten heeft aangetoond geen inkomsten in die 

periode gehad te hebben, en rekening houdend met het feit dat verzoeker geen eigendommen heeft en 

verzoekster enkel eigenaar is van een garagebox, is het standpunt van de gemachtigde in casu 

kennelijk onredelijk dat zij niet zouden hebben aangetoond dat zij sedert 2018 en dus van in het 

herkomstland waren aangewezen op de financiële steun van hun Poolse dochter om in hun 

basisbehoeften te voorzien. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet 

wordt aangenomen. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

In de nota met opmerkingen stelt verweerder dat het in geen geval kennelijk onredelijk is dat het bestuur 

heeft rekening gehouden met het feit dat verzoeker over een inkomen beschikt. Verder stipt verweerder 

aan dat de geldstortingen “enkel dateren van voor de komst naar België”. Daarom is het volgens 

verweerder niet kennelijk onredelijk dat het bestuur oordeelde dat onvoldoende is aangetoond dat 

verzoeker vanuit het herkomstland ten laste was van de referentiepersoon. De Raad kan uiteraard 

volgen dat met de belastingfiches waaruit inkomsten blijken voor verzoeker moest rekening gehouden 

worden, maar kan enkel maar herhalen dat niet in het minst blijkt dat de gemachtigde op redelijke wijze 

met de hoogte (of eerder het zeer gering karakter) van die inkomsten heeft rekening gehouden. Het feit 

dat stortingen “enkel” dateren van voor de komst naar België, stelt geen enkel probleem aangezien het 

juist een voorwaarde is om aan te tonen dat men in het herkomstland al ten laste is van de 

referentiepersoon. Waar verweerder stelt dat verzoekers niet zouden aantonen dat de inkomsten 

onvoldoende waren om te voorzien in hun levensonderhoud, kan de Raad om de supra vermelde 

redenen niet volgen nu verzoekers met concrete informatie over het minimuminkomen in Oekraïne het 

tegendeel hebben aangetoond. Waar verweerder stelt dat indien zij niet konden voorzien in hun 

levensonderhoud de stortingen al zouden dateren van langere tijd en niet van zeven maanden voor de 

komst naar België, volgt de Raad in casu wederom niet aangezien uit de voorgelegde attesten van de 

belastingdienst juist blijkt dat verzoekers wel nog in 2017 een inkomen konden vergaren dat een beetje 

boven het minimuminkomen lag, maar niet meer in 2018. Het feit dat die stortingen pas in 2018 zijn 

begonnen, is dan ook niet strijdig met hun standpunt.  

 

Het verweer in de nota doet dan ook geen afbreuk aan de voorafgaande vaststellingen. 

 

 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verweerder. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van 

Asiel en Migratie van 10 september 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten, worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van verweerder. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een april tweeduizend eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


