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 nr. 253 417 van 23 april 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M.-C. WARLOP 

J. Swartenbroucklaan 14 

1090 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

20 november 2020 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 15 oktober 2020 tot weigering van 

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

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 februari 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M.-C. WARLOP verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat M. MISSEGHERS, die loco advocaten C. DECORDIER & 

T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 2 oktober 2019 legt verzoekster een aankomstverklaring in de gemeente Tielt af (bijlage 3). Op 4 

oktober 2019 dient verzoekster een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een 

Unieburger, in functie van haar Italiaanse schoonzoon, M. E. O. Op 3 april 2020 beslist de gemachtigde 

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

(bijlage 20). 

Op 29 april 2020 dient verzoekster een tweede aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een Unieburger, in functie van haar Italiaanse schoonzoon, M. E. O. Op 15 oktober 2020 beslist de 
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gemachtigde tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing: 

 

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

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 29.04.2020 werd 

ingediend door: 

 

Naam: E. B. (…)  

Voornaam: K. (…)  

Nationaliteit: Marokko  

Geboortedatum: (…)1962  

Geboorteplaats: Oulad Teima 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…)  

Verblijvende 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 met haar schoonzoon: E. O., M. (…) ((…)) van Italiaanse 

nationaliteit in toepassing van artikel 40 bis, §2, 4° van de wet van 15/12/80. 

 

Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 40 bis, §2, 4° van de wet van 

15.12.1980 dat het volgende stelt: ‘Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 4° de 

bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner bedoeld onder 1° of 2°, die 

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

 

In het dossier zijn de volgende documenten om het ten laste zijn in het land van herkomst aan te tonen 

terug te vinden: 

 

• Attestation du Revenu 2018/2019 (66649/2019) dd 24/09/2019 

• Attestation de Non Profession n° 639 dd 24/09/2019 

• Certificat de non propriété de bien immobilier dd. 8/07/2020 

• Overmaken van geld: Via Western Union: van okotber 2016 tot juni 2019 (met een bedrag variërend 

tussen 34 tot 150 €) 

• Arbeidsovereenkomst dd. 14.12.2015 op naam van de referentiepersoon bij werkgever Balta 

Industries NV + bijhorende loonfiches voor de periode mei 2018 - maart 2020 

• Attesten OCMW Tielt dd. 7.05.2020 op naam van betrokkene, de referentiepersoon en zijn 

echtgenote waaruit blijkt dat zij geen financiële steun genieten 

 

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

huidige aanvraag gezinshereniging en reeds 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 betreft het onvermogen dit is onvoldoende aangetoond. Aan de hand van de attesten blijkt dat 

betrokkene in haar land van herkomst tijdens 2018/2019 niet onderworpen is geweest aan belastingen 

op inkomen en dat ze aldaar geen beroep uitoefende. Bovendien staat er bij de rubriek inkomen uit 

salaris dat deze gegevens zijn bekomen op basis van een verklaring op eer. Dit kan niet weerhouden 

worden aangezien verklaringen op eer een gesolliciteerd karakter hebben als ze niet worden gestaafd 

aan de hand van officiële documenten. Daarnaast wordt een certificaat voorgelegd dd. 8.07.2020 

waaruit blijkt dat betrokkene over geen eigendom(men) beschikt in Marokko. Echter, dit attest dateert 

van na de aankomst in België. 

 

Wat betreft het financieel en of materieel ten laste te zijn geweest van de referentiepersoon van in het 

land van herkomst en vóór de aanvraag gezinshereniging, worden er wel degelijk bewijzen van 

geldoverdrachten voorgelegd tussen oktober 2016 tot juni 2019. Gezien haar onvermogen onvoldoende 
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is aangetoond, kan de steun niet worden beschouwd als zijnde significant en noodzakelijk om te 

spreken van een echte structurele afhankelijkheid. Bovendien zijn de stortingen uiterst beperkt en 

onregelmatig om er daadwerkelijk afhankelijk van te zijn. Deze tonen dan ook niet aan dat betrokkene in 

het land van herkomst onvermogend was. 

 

Verder heeft louter het gegeven dat betrokkene op hetzelfde adres (sinds 4/10/2019) als de 

referentiepersoon gedomicilieerd was/is, 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. 

 

Alle andere voorgelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststelling. Gelet op de 

bovenstaande elementen en gezien er geen afhankelijkheidsrelatie is aangetoond wordt het recht op 

verblijf geweigerd aan betrokkene, er is immers niet voldaan aan de voorwaarden overeenkomstig art. 

40bis, §2, 4° van de wet van 15.12.1980. 

 

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

ingetrokken. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. De verzoekende partij voert een eerste middel aan: 

 

“Moyen pris de la violation de l'article 40 bis de la loi du 15 décembre 1980, de l'article 52§4 alinéa 5 de 

l'AR du 8 octobre 1981. des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, de l'article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux au terme duquel 

il y a une obligation pour l‘administration de motiver ses décisions, de l'erreur d'appréciation, du principe 

général de droit selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de 

tous les éléments pertinents de la cause, du principe de bonne administration en ce compris te droit 

d'être entendu, du devoir de minutie. 

La décision attaquée refuse à Madame E. B. (...) un droit de séjour de plus de trois mois et, par là, lui 

refuse de vivre auprès de son beau-fils, Monsieur E. O. (...), de nationalité italienne et de l'épouse de ce 

dernier, fille de la requérante, Madame M. S. (…), titulaire d'une carte F. 

Alors que Madame E. B. (...) répond bien aux conditions posées par l'article 40 bis§2, 4° de la loi du 

15/12/1980 : 

§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements 

européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-

après leur sont applicables. 

§ 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union : 

4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur 

charge, qui les accompagnent ou les rejoignent  

A ce titre, Madame E. B. (...) a fourni tous les documents qui lui ont été demandés.  

Madame a ainsi déposé les documents suivants : 

- attestation de revenu 2018/2019 du 24 septembre 2019 : 

- attestation de non profession du 24 septembre 2019 ; 

- certificat d'absence de propriété de bien immobilier du 8 juillet 2020 ; 

- transferts de Western Union effectués par Monsieur E. O. (...) en faveur de la requérante et ce, 

d'octobre 2016 à juin 2019 ; 

- preuves du regroupant : contrat de travail de Monsieur E. O. (...) accompagné de toutes les fiches 

de salaire de mai 2018 à mars 2020 ; 

- attestations de l'OCMW mentionnant bien que ni Monsieur E. O. (...) ni Madame M. (...) n'ont perçu 

une quelconque aide financière de leur part ; 

Madame E. B. (...) est, au moment de la présente demande, à charge de son beau-fils. Elle l'a toujours 

été déjà lorsqu'elle se trouvait encore au Maroc et ensuite ici en Belgique. 
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La notion de personne ‘à charge' paraît devoir être entendue de la même manière s'agissant des 

descendants et des ascendants au sens de l'article 2, point 2, de la directive 2004 /38 comme toute 

forme de soutien matériel ou de dépendance du même type, quels qu'en soient les motifs et 

dépendamment de la capacité de la personne qui en est l'objet de subvenir à ses besoins.  

Dans l'affaire JIA, rendue en matière de liberté d'établissement, la Cour de Justice a défini la notion 

d'ascendant à charge comme celle résultat d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le 

soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage 

de la liberté de circulation ou par son conjoint.  

Le Conseil d'Etat  a confirmé cette lecture en estimant que « ta condition pour le descendant d'un Belge 

d'être à charge du parent rejoint résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que te 

soutien matériel du membre de la famille est assuré par la personne rejointe et implique que l'existence 

d'une situation de dépendance économique avec la personne rejointe soit démontrée, à savoir que le 

descendant prouve qu'il ne peut se prendre personnellement à charge, à défaut pour lui de disposer 

d'autres ressources financières dans son pays d'origine ou de provenance. Cette exigence ressort 

clairement de l'arrêt de ta CJUE Yunying Jia C/Suède du 9 janvier 2007 qui précise qu'afin de 

déterminer si l'étranger concerné est bien à charge du parent rejoint, l'Etat membre d'accueil doit 

apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, H n'est pas en mesure de subvenir à 

ses besoins essentiels, l'arrêt ajoutant que la nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat 

d'origine ou de provenance au moment où l'étranger demande à rejoindre son parent. »   

Madame E. B. (...) rapporte donc bien la preuve de la nécessité d'un soutien matériel déjà depuis le 

pays d'origine lorsqu'elle y était encore, et ensuite depuis la Belgique. 

La Cour de Justice a estimé qu'une telle preuve peut être faite par tout moyen  

Les documents versés constituent dès lors un moyen de preuve approprié de la nécessité pour la 

requérante d'avoir le soutien de son beau-fils, de nationalité italienne, ayant fait usage de la liberté de 

circulation et donc l'existence d'une dépendance réelle à l'égard du membre de famille rejoint : « Que la 

Cour de Justice de l'Union Européenne a en effet jugé que les dispositions du droit communautaire 

applicables doivent être interprétées « en ce sens que l'on entend par être à leur charge ...l'article 6 

sous b de la directive doit être interprété en ce sens que la preuve de la nécessité d'un soutien matériel 

peut être faite par tout moyen approprié... «   

C'est bien à tort que la partie adverse considère que les pièces versées ne font pas apparaître de 

manière suffisante et effective que la partie requérante est à charge de Monsieur E. O. (...). 

Madame E. B. (...) a versé les pièces suivantes : 

- attestation de revenu 2018/2019 du 24 septembre 2019 ; 

- attestation de non profession du 24 septembre 2019 : 

- certificat d'absence de propriété de bien immobilier du 8 juillet 2020 ; 

- transferts de Western Union effectués par Monsieur E. O. (...) en faveur de la requérante et ce, 

d'octobre 2016 à juin 2019 ; 

desquelles il apparaît de manière incontestable que Madame E. B. (...) est veuve, ne dispose d'aucun 

revenu, d'aucun bien immobilier et reçoit de l'argent de la part de son beau-fils depuis le mos d'octobre 

2016 ! jusqu'à son arrivée ci sur le territoire du Royaume. 

Les versements n'ont pas été effectués durant l'été 2019 (juillet et août) car l'épouse de Monsieur E. O. 

(...) se trouvait aux côtés de sa mère au Maroc et a subvenu sur place à tous ses besoins. 

La partie adverse, qu'entend-t-elle par suffisant et effectif ? 

La partie adverse ne le précise absolument pas. 

Elle reproche à la requérante que la preuve de l'absence de revenus se base sur une déclaration sur 

l'honneur et donc aurait un caractère sollicité. 

Cette déclaration est légalisée comme il se doit et accompagnée d'une apostille. Il est dès lors malvenu 

de la part de l'Office des Etrangers de mettre en doute cette attestation. 

Tout comme il est malvenu de la part de l'Office des Etrangers de rejeter l'attestation de l'Agence 

Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre au motif qu'elle serait postérieure à l'arrivée de 

Madame E. B. (...) sur le territoire du Royaume. 

Cela n'a aucun sens dès lors que cette attestation officielle ! se base sur des recherches informatiques 

de données foncières relatives à la liste des biens immeubles immatriculés. 

Peu importe dès lors que cette attestation date du 8 juillet 2020 ou du 8 juillet 2019 ! 

De même, la partie adverse considère à tort que les transferts d'argent d'un montant variant entre 34€ et 

150€ ne sont pas suffisants pour une prise en charge. 

La partie adverse se méprend cat s effectivement en Europe, 34€ et 150€ ne représentent pas grand-

chose ; au Maroc ces montants sont considérables (340 dirhams - 1500 dirhams) et permettent à une 

personne de subvenir aux besoins essentiels au quotidien. 
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Ces montants doivent être mis en relation avec ce que représente le salaire mensuel moyen au Maroc 

selon NUMBEO (août 2020) : 

« Le salaire moyen au Maroc, tous secteurs confondus, était de 6 333MAÙ (563€) en mai 2018 contre 2 

368MAÛ (222,38€) en août 2019, soit une baisse de 62% due essentiellement à la hausse de l'inflation 

et à une précarité de l'emploi. 

Cependant, il existe une différence de 2 361MAO/mois (222€) entre le salaire moyen mensuel du 

secteur privé (5 188MAD = 487€) et celui du secteur public (7 549MAÙ = 709€). Ce delta grimpait 

jusqu'à 7 600MAD (712, IOC) en moyenne, en 2018. Du côté des agriculteurs, te salaire moyen tourne 

autour de 3 028MAD/mois (284€), soit légèrement plus que le salaire moyen national. » 

Les preuves versées correspondent dès lors bien aux exigences requises par la Cour de Justice 

laquelle précise que la preuve peut être rapportée par tout moyen. 

La partie adverse a commis un erreur d'appréciation e rejetant ainsi les preuves avancées. 

Il s'avère dès lors que la décision querellée a été rendue sans tenir compte de l'ensemble des 

éléments propres à la situation et n'est dès lors pas adéquatement motivée. 

L'exigence de motivation d'une décision est destinée à ce que l'intéressée ait parfaitement 

connaissance des raisons qui la justifient : Selon l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, « la motivation exigée consiste en /'indication, dans l'acte, 

des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. » 

Par motivation adéquate, il y a lieu d'entendre « toute motivation qui fonde raisonnablement la décision 

concernée» ce qui implique que la motivation doit être fondée sur des faits réels et qu'un rapport 

raisonnable entre la mesure et le but visé doit pouvoir s'en déduire. 

La partie adverse est tenue à une obligation de motivation formelle, en application des articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991, ce qu'elle n'a pas respecté en l'espèce. 

Le controle juridictionnel de la motivation d'un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas 

seulement sur l'existence d'une motivation : La motivation doit être adéquate et le contrôle s'étend à 

cette adéquation, c'est-à-dire à l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs.   Le terme « 

adéquat » figurant à l'article 3 de la loi du 29/07/1991 implique que la motivation en droit et en fait soit 

proportionnée à la portée de la décision prise  et le caractère adéquat d'une motivation formelle doit 

s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances de la cause présentes au dossier administratif. 

Par motivation adéquate, il y a lieu d'entendre « toute motivation qui fonde raisonnablement la décision 

concernée» ce qui implique que la motivation doit être fondée sur des faits réels et qu'un rapport 

raisonnable entre la mesure et le but visé doit pouvoir s'en déduire. 

Or, en l'espèce, la décision querellée ne se fonde pas sur la situation réelle de la partie requérante. 

Il ressort de Votre jurisprudence constante que « Or, le Conseil d'Etat a déjà rappelé  que, pour 

satisfaire à l'obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision doit faire apparaître 

de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre aux intéressés 

de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. El 

n'est manifestement pas le cas en l'espèce. »   

Le principe de bonne administration impose à toute administration normalement soucieuse d'agir et, en 

particulier d'exercer son pouvoir d'appréciation, comme le ferait une administration normalement 

diligente, raisonnable et veillant au principe de légalité. Le principe de bonne administration implique 

que l'autorité procède à un examen sérieux du dossier. Le « principe de bonne administration de la 

préparation avec soin des décisions administratives » ne constitue pas une règle de droit, une décision 

en tous points légale ne pouvant être annulée au motif que son élaboration aurait été bâclée. Le 

manque de soin dans la préparation d'une décision est seulement de nature à engendrer des illégalités, 

qui, elles, pourraient justifier l'annulation d'une décision 

Ainsi le Conseil d'Etat a déjà jugé que : 

« Le principe de bonne administration exclut l’erreur manifeste d'appréciation et implique l'obligation de 

motivation matérielle de tout acte administratif, l'interdiction de l'arbitraire et la nécessité de faire reposer 

toute décision sur des motifs exacts, pertinents et admissibles »   

Ou encore que : 

« Le principe de bonne administration commande à l'autorité de procéder à un examen individuel des 

cas qui lui sont soumis >>  

« Le devoir de minutie, qui ressortit aux principes généraux de bonne administration, oblige l'autorité à 

procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de 

décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu 'elle puisse prendre sa 

décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments 

utiles à la résolution du cas d'espèce. »  

En l'espèce, il y a un défaut de minutie manifeste. Les principes de bonne administration et de 

motivation formelle des actes administratifs exigent que les actes administratifs unilatéraux reposent sur 
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des motifs - de droit et de fait - qui soient exacts, pertinents et admissibles en droit ; les motifs de droit et 

de fait doivent démontrer que la décision n'est pas le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation.  

Le but de la motivation est de permettre au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont 

déterminé la décision : grâce à la motivation, l'administré doit être en mesure d'estimer en connaissance 

de cause s'il s'indique de contester cet acte en introduisant les recours organisés par la loi.  

L'exigence de la motivation d'une décision est destinée à ce que l'intéressée ait parfaitement 

connaissance des raisons qui la justifient  

En effet, « motiver une décision au sens formel du terme, c'est l'expliquer, c'est exposer dans la 

décision elle-même le raisonnement en droit et en fait qui lui sert de fondement. C'est officialiser en quoi 

et pourquoi l'auteur de la décision a estimé pouvoir appliquer sa compétence à la situation de fait qui lui 

est soumise »   

L'autorité n'a pas porté une appréciation éclairée, objective et complète et n'a pas tenu compte de 

l'ensemble des éléments pertinents du dossier. 

Partant, la motivation est insuffisante, l'appréciation est erronée et, par conséquent, la décision 

querellée doit être annulée. 

Le principe de bonne administration inscrit à l'article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux est un 

principe général de droit administratif qui s'impose à l'administration dans ses rapports avec tout 

administré, indépendamment de la légalité de séjour de ce dernier.  

Le droit d'être entendu est un principe général de droit dans l'ordre juridique interne. 

Ainsi : 

Ce principe a été rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt en Cassation administrative du 29 octobre 

2015 : 

« Que dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, en cause Khaled BoudjUda, ta Cour de Justice 

de l'UE a indiqué en substance que le droit pour une personne à être entendue par une autorité 

nationale, avant l'adoption par cette autorité de toute décision susceptible d'affecter de manière 

défavorable les intérêts de la personne concernée, fait partie du respect des droits de la défense 

consacré par un principe général du droit de l'UE. Le droit à être entendu avant l'adoption de toute 

décision susceptible d'affecter de manière défavorable les intérêts de l'intéressé, est également 

consacré par un principe général de droit dans l'ordre juridique interne. » 

L'autorité n'a pas porté une appréciation éclairée, objective et complète et n'a pas tenu compte de 

l'ensemble des éléments pertinents du dossier. 

Il y a incontestablement dans le chef de la partie adverse une violation de ce principe puisque Madame 

E. B. (...) n'a pas été entendue avant la prise de la décision querellée. Or, il s'agit d'une décision qui est 

de nature à l'affecter défavorablement puisqu'elle porte atteinte à un droit fondamental, celui de vivre 

régulièrement et en toute légalité auprès de sa fille, de son beau-fils et de leur enfant. 

Il y a incontestablement dans le chef de la partie adverse une violation de ce principe. 

Il ressort de cette jurisprudence que les administrations nationales sont tenues de respecter la Charte et 

les principes fondamentaux du droit de l'Union lorsqu'elles en font application. 

Les articles 40 à 47 constituent essentiellement la transposition de la Directive 2004/38/C du Parlement 

européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs 

familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.   

La partie adverse, au mépris des dispositions internationales et nationales, a pris une décision portant 

atteinte à un droit fondamental ; celui de mener une vie de famille et de celui de vivre ensemble. 

Or, Madame E. B. (...) remplit les conditions exigées par l'article 40 bis§2, 4° de la loi du 15/12/1980. 

En conséquence, il convient d'annuler la décision querellée.”  

 

2.1.2. Verzoekende partij betoogt dat zij, op het ogenblik van het indienen van de aanvraag, ten laste 

was van haar Italiaanse schoonzoon, E. O. Zij stelt dat zij ook al eerder, in Marokko, te zijnen laste was. 

Zij beweert dat uit de door haar voorgelegde stukken onomstotelijk blijkt dat zij weduwe is, geen 

inkomen heeft, geen gelden ontvangt anders dan de stortingen van haar schoonzoon vanaf 2016 en 

geen onroerende goederen in eigendom heeft. Zij wijst erop dat deze stortingen enkel in de maanden 

juli en augustus niet werden uitgevoerd, omdat haar dochter (de echtgenote van de referentiepersoon) 

toen in Marokko verbleef bij de verzoekende partij, en daar rechtstreeks uitgaven deed ten voordele van 

de verzoekende partij. Zij stelt nog dat het door haar voorgelegde attest, waarin wordt bevestigd dat zij 

geen inkomen heeft, voorzien is van een apostille. Daaruit blijkt – volgens verzoekende partij – dat het 

attest geen gesolliciteerd karakter heeft. De datum van het kadastraal attest zou dan weer niet relevant 

zijn, omdat dit attest een officieel attest betreft. Voor wat betreft het bedrag van de gedane 

geldstortingen, wijst verzoekende partij erop dat het gemiddeld maandelijks inkomen in Marokko veel 

lager ligt dan in België. Zij stelt nog dat zij moest worden gehoord, voorafgaandelijk aan het nemen van 

de bestreden beslissing. 
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In de toelichting van het middel wordt niet ingegaan op de opgeworpen schending van artikel 52, § 4 

van het Vreemdelingenbesluit. Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de 

wijze waarop de door verzoekende partij vermelde rechtsregel zou zijn geschonden, kan de verweerder 

zich desbetreffend niet met kennis van zaken verdedigen, zodat het middel vanuit het oogpunt van de 

opgeworpen schending van deze rechtsregel naar het oordeel van laatstgenoemde om die reden als 

onontvankelijk dient te worden beschouwd (R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 40bis, §2, 4° Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name 

dat uit het geheel van de voorgelegde documenten niet afdoende blijkt dat verzoekster reeds in het land 

van herkomst ten laste was van de referentiepersoon.  

 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending van de materiële 

motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij 

de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats 

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

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Artikel 40bis, §2, 4° Vreemdelingenwet luidt als volgt: “§ 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;” 

 

Bij de beoordeling over het ten laste zijn beschikt de gemachtigde over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent ter zake een marginale 

toetsingsbevoegdheid uit en is niet bevoegd zijn beoordeling van de feiten in de plaats te stellen van 

deze van die van de administratieve overheid. 

 

Bij gebrek aan een wettelijke bewijsregeling, is het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden tot 

vestiging/verblijf van meer dan drie maanden vrij en rust de bewijslast daartoe op de aanvrager. Deze 

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

oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden tot vestiging levert. Bijgevolg kan de 

bevoegde overheid, in het raam van de uitoefening van deze ruime appreciatiebevoegdheid en zonder 

dat de regelgeving dit uitdrukkelijk stelt of oplegt, rechtmatig het voldaan zijn aan de wettelijke 

voorwaarden tot vestiging afleiden uit de daartoe relevante stukken, verklaringen e.d.m. die het bestuur 

zelf bepaalt en waarvan het de overlegging vereist. 

 

Rechtstreekse bloedverwanten kunnen slechts een verblijfsrecht erkend zien indien ze materieel worden 

ondersteund door hun familielid dat in België verblijft, omdat ze niet in hun eigen basisbehoeften kunnen 

voorzien en die afhankelijkheid reeds bestaat in het land van oorsprong of herkomst. Dit blijkt uit het 

arrest Reyes van het Hof van Justitie (zaak C-423112 van 16 januari 2014), waarin gesteld werd: 

 



  

 

 

X - Pagina 8 

“20 In dit verband moet worden vastgesteld dat, wil een rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn 

van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie als “ten laste” van die burger in de zin van artikel 2, 

punt 2, sub c, van richtlijn 2004/38 kunnen worden beschouwd, het bestaan van een situatie van reële 

afhankelijkheid moet worden aangetoond (zie in die zin arrest Jia, reeds aangehaald, punt 42). 

21 Deze afhankelijkheid vloeit voort uit een feitelijke situatie die wordt gekenmerkt door de 

omstandigheid dat het familielid materieel wordt gesteund door de burger van de Unie die gebruik heeft 

gemaakt van zijn verkeersvrijheid, of door diens echtgenoot (arrest Jia, reeds aangehaald, punt 35). 

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).” 

 

De vraag of een vreemdeling ten laste is van een in België verblijvend familielid dient door het bestuur in 

concreto te worden onderzocht, waarbij dient nagegaan te worden of er sprake is van ‘een situatie van 

reële afhankelijkheid van een familielid’ (cf. HvJ 9 januari 2007, C-1105, Jia). Uit de rechtspraak van het 

Hof van Justitie (zie o.m. de arresten Jia en Reyes) blijkt bovendien ontegensprekelijk dat de 

afhankelijkheid reeds dient te bestaan in het land van herkomst vooraleer de aanvraag wordt ingediend. 

In deze kan verwezen worden naar expliciete rechtspraak van de Raad van State aangaande het begrip 

“ten laste” (RvS 1 maart 2006, nr. 155.649) en anderzijds naar analogie naar de interpretatie van het 

begrip door de Grote Kamer van het Hof van Justitie in het arrest Jia (HvJ C-1/05, Yunying Jia t. 

Migrationsverket, 9 januari 2007, 43) waar uitdrukkelijk werd gesteld dat onder “te hunnen laste komen” 

moet worden verstaan dat het familielid van een gemeenschapsonderdaan die in een andere lidstaat is 

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

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

moment dat hij verzoekt om hereniging met die onderdaan. De noodzaak van financiële ondersteuning 

kan worden aangetoond met ieder passend middel. Het is mogelijk 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. Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de hoedanigheid van “ten laste” komend familielid 

voortvloeit uit een feitelijke situatie. In dit arrest stelde het Hof dat om vast te stellen of de familieleden in 

opgaande lijn van de echtgenoot van een gemeenschapsonderdaan te zijnen laste komen, de lidstaat 

van ontvangst moet beoordelen of zij gezien hun economische en sociale toestand niet in staat zijn om 

in hun basisbehoeften te voorzien, waarbij de noodzaak van materiële steun in de lidstaat van 

oorsprong of van herkomst moet bestaan op het moment dat zij verzoeken om hereniging met die 

gemeenschapsonderdaan. 

 

De voorwaarde opgenomen in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet moet bijgevolg 

begrepen worden in het licht van deze rechtspraak, zodat dit meebrengt dat het “ten laste zijn” inhoudt 

dat de aanvrager ten laste was van de referentiepersoon in het land van herkomst vooraleer hij naar 

België kwam 

 

Het loutere feit dat verzoekende partij het niet eens is met de bovenstaande motieven volstaat niet. 

Verzoekende partij beoogt een herbeoordeling van haar aanvraag aangezien zij niet ingaat op de 

motieven van de bestreden beslissing en haar kritiek beperkt is tot een verwijzing naar de stukken die zij 

bij haar aanvraag heeft gevoegd. Door de gemachtigde wordt met betrekking tot alle neergelegde 

stukken gemotiveerd waarom deze niet aanvaard worden als bewijs van het ‘ten laste zijn’. 

Verzoekende partij toont het tegendeel niet aan. 

 

In de mate dat verzoekende partij erop wijst dat de geldstortingen enkel in de maanden juli en augustus 

niet werden uitgevoerd, omdat haar dochter (de echtgenote van de referentiepersoon) toen in Marokko 

verbleef bij de verzoekende partij, laat de Raad gelden dat dergelijke toelichting niet werd gevoegd bij 

de aanvraag, zodat van de gemachtigde niet kon worden verwacht dat hij hierover zou motiveren. Deze 

kritiek doet bovendien geen afbreuk aan de motieven van de bestreden beslissing. Daarin wordt immers 

niet specifiek gemotiveerd over stortingen in de zomermaanden, er liggen trouwens stortingen voor 

gedaan in bepaalde zomermaanden. Wél werd opgemerkt dat de stortingen uiterst beperkt en 

onregelmatig zijn. Uit de stukken, gevoegd bij de aanvraag, blijkt dat het bedrag van de stortingen 

variabel was, dat er niet altijd met eenzelfde interval werd gestort, en dat het soms ging over beperkte 

bedragen. 
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Voor wat betreft het bedrag van de geldstortingen, betoogt verzoekende partij dat het gemiddeld 

maandelijks inkomen in Marokko veel lager ligt dan in België. 

De data van NUMBEO, waarnaar wordt verwezen in het verzoekschrift, werden evenmin ter kennis 

gebracht aan de gemachtigde voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing. Uit die data 

blijkt bovendien dat het gemiddeld inkomen in Marokko veel hoger ligt dan de bedragen die 

verzoekende partij ontving van de referentiepersoon: tussen 222 euro en 487 euro. Uit de door 

verzoekende partij voorgelegde stukken blijken beperktere bedragen (tussen 34 euro en 150 euro). De 

gemachtigde besluit niet op kennelijk onredelijke wijze dat verzoekende partij niet werkelijk ten laste was 

van de referentiepersoon omdat de steun van de referentiepersoon niet van aard is dat zij wijst op een 

structurele afhankelijkheid.  

 

Verzoekende partij stelt voorts dat het door haar voorgelegde attest, waarin wordt bevestigd dat zij geen 

inkomen heeft, voorzien is van een apostille. Daaruit blijkt – volgens verzoekende partij – dat het attest 

geen gesolliciteerd karakter heeft. 

 

Uit het voornoemde attest blijkt afdoende dat het werd opgesteld op vraag van en op basis van de 

verklaringen van verzoekende partij. Het loutere feit dat die verklaring werd geattesteerd, objectiveert de 

inhoud ervan nog niet. De gemachtigde besluit niet op kennelijk onredelijke wijze: “Wat betreft het 

onvermogen dit is onvoldoende aangetoond. Aan de hand van de attesten blijkt dat betrokkene in haar 

land van herkomst tijdens 2018/2019 niet onderworpen is geweest aan belastingen op inkomen en dat 

ze aldaar geen beroep uitoefende. Bovendien staat er bij de rubriek inkomen uit salaris dat deze 

gegevens zijn bekomen op basis van een verklaring op eer. Dit kan niet weerhouden worden aangezien 

verklaringen op eer een gesolliciteerd karakter hebben als ze niet worden gestaafd aan de hand van 

officiële documenten. Daarnaast wordt een certificaat voorgelegd dd. 8.07.2020 waaruit blijkt dat 

betrokkene over geen eigendom(men) beschikt in Marokko. Echter, dit attest dateert van na de 

aankomst in België.” De datum van het kadastraal attest zou niet relevant zijn volgens verzoekende 

partij, omdat het een officieel attest betreft. 

 

De Raad herhaalt dat de band van afhankelijkheid reeds in het land van herkomst moet bestaan. Een 

attest dat enkel de situatie op heden, na vertrek uit het land van herkomst, weergeeft (zonder 

vermelding van een eigendomshistoriek), geeft geen informatie over de toestand van verzoekende partij 

in de relevante tijdsperiode. Het is dan ook niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om te oordelen 

dat dit attest geen bewijs vormt van het onvermogen van verzoekende partij. 

 

Gelet op het feit dat door de verzoekende partij geen documenten werden voorgelegd waaruit kon 

worden afgeleid dat zij reeds voorafgaand aan de huidige aanvragen tot gezinshereniging en reeds van 

in het land van herkomst ten laste was van de referentiepersoon, heeft de gemachtigde terecht 

vastgesteld dat niet voldaan is aan de voorwaarden van artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 41 van het Handvest betreffende de 

grondrechten van de Europese Unie, alsook van het algemeen beginsel van het hoorrecht. 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft meermaals gesteld dat artikel 41 van het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie niet is gericht tot de lidstaten maar uitsluitend tot de instellingen, 

organen en instanties van de Unie. De aanvrager van een verblijfstitel kan er bijgevolg geen recht aan 

ontlenen om in elke procedure betreffende zijn aanvraag te worden gehoord (HvJ 11 december 2014, 

Boudjlida, C-249/13; HvJ 5 november 2014, Mukaburega, C-166/13; HvJ 17 juli 2014, Ys e.a., C-141/12 

en C-372/12). Dit standpunt wordt uitdrukkelijk bevestigd door de Raad van State in het arrest nr. 

233.719 van 3 februari 2016. 

 

Het recht te worden gehoord betekent niet dat de overheid op eigen initiatief een onderhoud moet 

organiseren of de vreemdeling moet uitnodigen om zijn standpunt kenbaar te maken. Het Hof van 

Justitie van de Europese Unie bepaalt ter zake: 

“Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden (zie met name 

arresten van 9 juni 2005, Spanje/Commissie, C‑287/02, Jurispr. blz. I‑5093, punt 37 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak; Sopropé, reeds aangehaald, punt 37; van 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C‑141/08 P, Jurispr. blz. I‑9147, punt 83, en 21 december 
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2011, Frankrijk/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, nog niet gepubliceerd in de 

Jurisprudentie, punten 64 en 65).” (HvJ, 22 november 2012, M., C-277/11, punt 87). 

 

De rechten van verdediging zijn op het administratiefrechtelijke vlak alleen toepasselijk in tuchtzaken, en 

derhalve niet van toepassing zijn op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van 

de wet van 15 december 1980, zodat verzoekster de schending ervan dan ook niet dienstig kan 

inroepen (RvS 16 februari 2006, nr. 155.170). Derhalve is ook de hoorplicht, als bestreden beslissing 

niet van toepassing op beslissingen genomen in het raam van de wet van 15 december 1980 (RvS 26 

maart 2003, nr. 117.575). 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 29 april 2020 een aanvraag voor een 

verblijf van meer dan drie maanden indiende in toepassing van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet. 

De verzoekende partij beschikte uiteraard over de mogelijkheid om naar aanleiding van deze aanvraag 

alle nuttige elementen aan te voeren. Verzoekende partij heeft de mogelijkheid gehad om naar behoren 

en daadwerkelijk haar standpunt kenbaar te maken. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van 

artikel 40bis van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. De verzoekende partij voert een tweede middel aan: 

 

“Deuxième Moyen pris de ta violation des articles 8 de ta CEDH et 7 de la Charte des Droits 

Fondamentaux de l'Union Européenne. La décision querellée porte atteinte au droit au respect de la vie 

privée et familiale de Madame E. B. (...). La partie adverse en rendant la décision litigieuse fait preuve 

d'ingérence et n'a pas effectué, avant de prendre pareille décision, un examen rigoureux de la cause, en 

fonction des circonstances dont elle a connaissance ou devrait avoir connaissance. Elle n'a pas eu 

égard à un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts de Madame E. B. (...) laquelle a le droit de 

vivre légalement auprès de son beau-fils et fille, de leur enfant. L'acte attaqué est pris en violation des 

dispositions reprises au moyen. Il convient par conséquent de l'annuler.” 

 

2.2.2. De beoordeling van de aanvraag gezinshereniging in het licht van de wettelijke bepalingen 

(waaronder artikel 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet) behelst reeds een beoordeling van de 

aangevoerde familiale situatie. De wettelijke voorwaarden die gesteld worden in artikel 40bis en 40ter 

van de Vreemdelingenwet waarborgen onder meer het recht op eerbiediging van het gezinsleven. Dit 

wordt expliciet bevestigd door het Grondwettelijk hof in het arrest nr. 121/2013: (Grondwettelijk hof nr. 

121/2013 van 26 september 2013, http://www.const-court.be). Artikel 8 EVRM verhindert niet de 

toepassing van de bepalingen, zoals van artikel 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet, die hiermee 

conform zijn en, middels het nakomen van bepaalde voorwaarden, het recht op eerbiediging van het 

privé- en gezinsleven van de vreemdeling in België garanderen (Raad van State nr. 231.772 van 26 juni 

2015, http://www.raadvst-consetat.be).  

De gemachtigde kan enkel indien er aan de verblijfsvoorwaarden voldaan is een recht op verblijf van 

meer dan drie maanden erkennen. In zoverre niet voldaan is aan de voorwaarden gesteld in artikel 

40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet, mag de gemachtigde wel degelijk een beslissing nemen tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Bovendien bevat de bestreden beslissing geen 

verwijderingsmaatregel, dus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden 

aangenomen. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.const-court.be/
http://www.raadvst-consetat.be/
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig april tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

  

 


