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 nr. 253 448 van 26 april 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. AKTEPE 

Amerikalei 95 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 20 januari 2021 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 15 december 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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

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

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 27 januari 2021 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 februari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat R. AKTEPE 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 

 

1.1. Verzoekster diende op 17 juni 2020 een derde aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie (bijlage 19ter) in functie van haar schoonzoon, van Duitse nationaliteit. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 15 december 2020 een beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoekster 

werd hiervan op 22 december 2020 in kennis gesteld. 
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Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 52 §4 5 :" lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot net 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 17.05 2020 werd ingediend door 

Naam E.(…) H.(…)  

Voorna(a)m(en) M.(…)  

Nationaliteit Marokko  

Geboortedatum (…) 

Geboorteplaats (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister (…) 

Verblijvende te (…) 

om de volgende reden geweigerd 

De betrokkene voldoet met 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 opnieuw gezinshereniging aan met haar schoonzoon zijnde B.(…) M.(…) van Duitse 

nationaliteit met rijksregisternummer (…) in toepassing van artikel 40 bis §2 eerste lid 4 van de wet van 

15/12/80 

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 m opgaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als 

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 net land van herkomst of origine. 

Ter staving hiervan werden volgende documenten voorgelegd 

- reispaspoort Marokko (KM8787259) op naam van betrokkene, afgeleverd op 30 08 2017 met 

visumsticker en diverse in- en uitreisstempels 

- attestation du revenu global 2019 n‘ 373 dd 29 07 2019 waarin de Marokkaanse belastingsdienst 

verklaart dat betrokkene geen belastingsaangiften indient en er geen gegevens gekend zijn betreffende 

haar inkomsten echter met alleen dateert dit attest van na het vertrek van betrokkene uit Marokko ook 

blijkt uit bijkomende gegevens van het administratieve dossier dat niet alle inkomsten dienen aangegeven 

te worden dit attest kan dan ook niet aanvaard worden als afdoende bewijs in het kader van de huidige 

aanvraag gezinshereniging 

- Attestation du Revenu N 616 dd 04.09.2020 waaruit blijkt dat zij geen enkele vorm van inkomsten had 

voor de periode vanaf 2018 tot 2020 Dit attest dateert ook van na het vertrek van betrokkene uit Marokko 

en spreekt over de periode vanaf 2018 het zegt dus niets over de voorgaande jaren. bovendien verblijft 

betrokkene sedert juli 2019 in België. Het is dan ook volstrekt logisch dat ze voor de periode vanaf juli 

2019 geen enkele vorm van belastingen diende te betalen Het attest kan dan ook met worden aanvaard 

als afdoende bewijs van onvermogen. 

- Attestation administrative Royaume Maroc Ministère de L’Intérieur Province de Driouch Cercle de Rif. 

Caidat de Bern Touzine N° 372/20 dd 10 07 2020 op naam van betrokkene waaruit blijk dat zij verbleef te 

Dour El Morabitine C d Ifarm alvorens Marokko te verlaten naar België ad 25 01 2019. 

- geldstortingen vanwege een derde aan betrokkene dd 02 11 2017 05 12 2017. 08 01.2018. 06 02 

2018 0503 2018 09 04.2018~03 05.2018 05.06.2018 09.07.2018 13.08 2018. 10 09.2018 02.10 2018. 06 

11 2018. 11 12.2018 04 01 2019 06.02 2019 07.03.2019. 10.04 2019 en 06.05 2019 deze geldstortingen 

zijn met afkomstig van de referentiepersoon Voor zover deze gegevens dienen aanvaard te worden als 

begin van bewijs, dient opgemerkt te worden dat uit het geheel van de voorgelegde documenten met 

afdoende blijkt dat betrokkene op deze sommen aangewezen was om te voorzien in haar 

levensonderhoud dan wel dat ze verzonden werden voor overige doeleinden  

- loonfiches op naam van de referentiepersoon van zijn tewerkstelling bij B. S. SRL 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan de 

huid.ge aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het gezin 

van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat hieromtrent geen documenten werden 

voorgelegd Het gegeven dat betrokkene op 08 07 2019 officieel gedomicilieerd werd op het adres van de 

referentiepersoon in België doet geen afbreuk aan deze vaststellingen. 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan de 

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

referentiepersoon dient opgemerkt te worden dat betrokkene met afdoende heeft aangetoond dat ze 

onvermogend was in haar land van herkomst of origine voor haar komst naar België er onvoldoende werd 
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aangetoond dat ZIJ voorafgaand aar de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine ten 

laste was van de referentiepersoon. 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert juli 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 met 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 met op deze in het land van herkomst of origine. 

Er kan dus niet worden besloten dat betrokkene aan de voorwaarden voldoet om het verblijfsrecht te 

kunnen uitoefenen 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. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 40bis en 62 

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), van het zorgvuldigheids-, het 

redelijkheids- en van het vertrouwensbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. Verzoekster 

formuleert haar grieven als volgt: 

 

“De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 (hierna: de Wet formele motivering bestuurshandelingen) 

en artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in 

rechte moeten worden gemotiveerd. 

Zo bepalen de artikel 2 en 3 van de Wet formele motivering bestuurshandelingen het volgende: 

“Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. ” 

Daarnaast bepaalt artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

‘De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed. [...]” 

Er moet bijgevolg worden benadrukt dat conform de voornoemde wetsbepalingen de administratieve 

beslissing steeds uitdrukkelijk melding moet maken van de feitelijke en juridische gronden, opdat de 

betrokken persoon kennis zou hebben van de gronden waarop de administratieve overheid zich baseert 

om de weigeringsbeslissing te nemen. 

Uit het samenlezen van voornoemde wetsbepalingen volgt immers duidelijk dat: 

1 ) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd; 

2) In de motivering, die wordt opgenomen in de bestreden, zowel de feitelijke als de juridische gronden 

dienen te worden vermeld; 

3) De motivering afdoende dient te zijn. 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn, rekening houdende met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig wordt geformuleerd, opdat de betrokken 

persoon in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is om de genomen beslissing aan te 

vechten. 

Er is bijgevolg sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer de betrokken persoon 

zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een dergelijke beslissing is gekomen. Met andere woorden, 

om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan 

waarvan men na de lezing ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 

Het is de taak van Uw Raad om het oordeel van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de 

administratieve beslissing tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde 

verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, arrest nr. 

82.301; RvV 25 mei 2010, arrest nr. 43.735; RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.602, punt 2.3 in fine en punt 

2.4 in fine). 

2. 
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Daarnaast legt het zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenbevinding (RvS 14 februari 2006, 

arrest nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, arrest nr. 167.411; RvV 25 mei 2010, arrest nr. 43.735). 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van de beslissing zich moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken (RvV 25 mei 2010, arrest nr. 43.735; RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.599, punt 2.4). 

3. 

Het rechtszekerheidsbeginsel in combinatie met het vertrouwensbeginsel houdt in dat een 

rechtsonderhorige erop moet kunnen vertrouwen dat de administratieve overheid een vaste gedragslijn 

zal blijven aanhouden en dat de rechtsonderhorige - bij het uitblijven van enig handelen van de 

administratieve overheid - ervan mag uitgaan dat er geen reden zal bestaan dat het bestuur anders zal 

handelen dan de schijn die zij heeft opgewekt door te verzuimen te handelen. De rechtsonderhorige mag 

er dan ook op rekenen dat hij niet langer in een rechtsonzekere positie verkeert, zodat hij erop kan 

vertrouwen dat er geen reden bestaat dat de administratie een andere gedragslijn zal aannemen. 

Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van de hoorplicht houdt in dat een rechtsonderhorige het 

recht heeft om te worden gehoord of om zijn standpunt naar voor te brengen wanneer een administratieve 

overheid het overweegt om ten aanzien van hem een ernstige maatregel te nemen gebaseerd op zijn 

persoonlijk gedrag, dat hem als een tekortkoming wordt aangerekend, en welke maatregel van aard is om 

zijn belangen zwaar aan te tasten. 

4. 

In casu is de bestreden beslissing op een niet op een afdoende wijze gemotiveerd, daar administratieve 

beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, 

precies en volledig geformuleerd wordt zodat de betrokken persoon in alle duidelijkheid kan oordelen of 

het al dan niet zinvol is om de genomen beslissing aan te vechten. 

Bovendien legt het zorgvuldigheidsbeginsel de verwerende partij de plicht op om beslissingen zorgvuldig 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (RvV 11 juni 2009, arrest nr. 

28.602, punt 2.3). Het zorgvuldigheidsbeginsel bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts 

na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag 

nemen (RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.599, punt 2.4). 

Overigens staat ook vast dat het redelijkheidsbeginsel Uw Raad het toelaat de bestreden beslissing 

onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat (RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.602, punt 

2.3 in fine; RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.599, punt 2.4 in fine). 

De bestreden beslissing is bijgevolg kennelijk onredelijk genomen, zoals hieronder blijkt. 

5. 

Verzoekster is, zoals hierboven gesteld, de schoonmoeder van dhr. B.(…) M.(…), de referentiepersoon, 

die de Duitse nationaliteit heeft. 

Zij deed een aanvraag tot gezinshereniging in functie van haar schoonzoon cf. artikel 40bis, §2, eerste 

lid, 4° Vreemdelingenwet. 

Haar aanvraag werd evenwel geweigerd, waarbij verwerende partij stelt dat verzoekster niet afdoende 

heeft aangetoond dat zij voldoet aan de voorwaarden van voornoemd wetsartikel. 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

“§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;” 

6. 

Verzoekster heeft op afdoende wijze de voorwaarde van ‘het ten laste zijn’ bewezen. 

Om te beginnen werden er maar liefst 19 bewijzen van geldstortingen overgemaakt, gericht aan 

verzoekster, in de periode 2017-2019 en dus vóór de aanvraag gezinshereniging (stuk 3). 

Verwerende partij aanvaardt deze geldverzendingen niet omdat deze afkomstig zouden zijn van een 

‘derde’. Dergelijke stelling wijst evenwel op een gebrekkig onderzoek, daar er weinig ernstig sprake kan 

zijn van een ‘derde’. 

De verzender van de gelden betreft immers de echtgenote van de referentiepersoon (stuk 4), en dus de 

dochter van verzoekster. De referentiepersoon en de dochter (mevr. E.(…) H.(…) S.(…)) vormen een 

gehuwd koppel en hebben een gemeenschappelijk vermogen. De geldverzendingen door de echtgenote 

van de referentiepersoon dienden dus wel degelijk door verwerende partij in rekening te worden gebracht. 

Ook de Raad van State oordeelde reeds in deze zin (RvS 14 juni 2016, arrest nr. 235.050) (stuk 5). In 

genoemd arrest werd beslist dat de echtgenote van de referentiepersoon niet ernstig als een derde kan 

worden beschouwd en dat er zodoende wel degelijk ook rekening dient te worden gehouden met 

geldverzendingen vanuit haar naam. 

Verzoekster heeft met andere woorden op afdoende wijze aangetoond dat zij ten laste is geweest van de 

referentiepersoon en dat er dus een financiële afhankelijkheidsrelatie bestaat, in die zin dat verzoekster 
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financieel afhankelijk was van de referentiepersoon om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. In 

een ruime periode, voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging, werd er immers op regelmatige 

tijdstippen geld overgemaakt aan verzoekster, waaruit een effectieve financiële steun blijkt. 

Verwerende partij heeft aldus haar motiveringsverplichting en zorgvuldigheidsverplichting geschonden. 

Dit laatste legt de overheid de verplichting op om haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden 

en te stoelen op een correcte feitenbevinding (RvS 14 februari 2006, arrest nr. 154.954; RvS 2 februari 

2007, arrest nr. 167.411; RvV 25 mei 2010, arrest nr. 43.735). Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het nemen van de beslissing 

zich moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken (RvV 25 

mei 2010, arrest nr. 43.735; RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.599, punt 2.4). 

Uit de voorgelegde stukken blijkt dus zeer duidelijk een financiële afhankelijkheid. Gelet op de hieronder 

aangetoonde onvermogendheid, wordt bijgevolg ook aangetoond dat verzoekster deze steun nodig had 

om in haar levensonderhoud te voorzien. 

7. 

Verzoekster toonde tevens haar onvermogendheid in het land van herkomst op afdoende wijze aan. 

Om te beginnen legde verzoekster een attest voor vanwege de Marokkaanse belastingdienst waaruit blijkt 

dat zij in het jaar 2019 (dit betreft dus inkomsten 2018 - toen verbleef verzoekster wel degelijk nog in 

Marokko) geen belastbare inkomsten heeft aangegeven (stuk 6). 

Verwerende partij stelt vooreerst dat dit attest werd opgemaakt na het vertrek van verzoekster uit Marokko. 

Dit kan wel zo zijn, doch doet niets ter zake, daar het attest duidelijk betrekking heeft op het aangiftejaar 

2019/inkomstenjaar 2018, toen verzoekster dus nog wel degelijk in Marokko verbleef. 

Daarnaast stelt verwerende partij dat niet alle inkomsten dienen te worden aangegeven. Deze stelling 

wordt verder niet gestaafd, terwijl uit het attest duidelijk blijkt dat het allesomvattend is qua inkomsten 

(professionele inkomsten, inkomsten uit landbouw, salaris, inkomsten uit roerende goederen, kapitaal, en 

anderen...). 

De inhoud van het attest diende dus wel degelijk aanvaard te worden. Het betreft ook geen verklaring op 

eer. 

Daarnaast legde verzoekster tevens een attest voor waaruit blijkt dat zij van 2018 (toen verbleef 

verzoekster wel nog in Marokko) tot 2020 geen enkele vorm van inkomsten heeft genoten (stuk 7). 

Ook dit attest wordt niet aanvaard door verwerende partij, omdat het werd opgemaakt toen verzoekster 

Marokko reeds had verlaten. Doch ook dit doet opnieuw ter zake, daar het óók betrekking heeft op het 

jaar 2018, toen verzoekster nog in Marokko verbleef (zij verliet Marokko begin 2019 - stuk 8). Zij genoot 

dus geen enkele vorm van inkomsten in Marokko, voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging, reden 

waarom zij financieel gesteund werd door de referentiepersoon. 

Tot slot werd er reeds bij de eerste aanvraag door verzoekster een attest voorgelegd, waaruit blijkt dat zij 

geen woon- en gemeentebelasting diende te betalen, waarmee wordt aangetoond dat zij geen onroerend 

goed had in Marokko. Over dit attest ontbreekt elke motivering in de huidige bestreden beslissing, 

waardoor men kan stellen dat dit aspect van de onvermogendheid impliciet wordt aanvaard door 

verwerende partij. 

De onvermogendheid van verzoekster in het land van herkomst werd met andere woorden op afdoende 

wijze aangetoond. 

Bovendien dient te worden gewezen op de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

waarbij wordt geoordeeld dat het bewijs van onvermogen een bijzaak is. Indien verzoekster bijgevolg haar 

onvermogendheid niet zou hebben aangetoond, quod non (verzoekster verwijst naar het voorgelegde 

attesten die erop wijzen dat zij geen inkomsten in Marokko had), is dit van ondergeschikt belang. 

In het betrokken arrest werd geoordeeld dat de kern van het begrip ‘ten laste zijn’ vooral een actieve 

ondersteuning door de referentiepersoon, financieel of materieel, vereist (RvV 26 oktober 2018, arrest nr. 

211 725 - stuk 9). Een bewijs van onvermogen toont dit op zichzelf niet aan en is bijgevolg als dusdanig 

slechts bijkomend. 

Conform deze rechtspraak dient er bijgevolg niet per definitie een bewijs van onvermogen te worden 

voorgelegd en dient er gekeken te worden naar de effectieve ondersteuning door de referentiepersoon, 

financieel of materieel. Verzoekster herhaalt dat er in casu werd bewezen dat er wel degelijk sprake was 

van een financiële ondersteuning, voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging, en verwijst hierboven 

naar hetgeen hierboven werd gesteld m.b.t. de bewijzen van geldverzendingen. 

Er dient evenwel benadrukt te worden dat voornoemd bewijs van onvermogendheid in casu wél voorligt. 

Het mag dus duidelijk zijn dat verzoekster over geen enkele vorm van inkomsten beschikt én dat zij dit op 

afdoende wijze heeft aangetoond. 

Uit het voorgaande blijkt bijgevolg dat verzoekster onvermogend was in het land van herkomst en hierbij 

ten laste is van de referentiepersoon. 

Verwerende partij heeft aldus haar motiverings- en zorgvuldigheidsverplichting geschonden. Dit laatste 

beginsel legt verwerende partij immers de plicht op om beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 



  

 

 

X 

stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.602, punt 2.3). Het 

zorgvuldigheidsbeginsel bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts na een behoorlijk 

onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen (RvV 11 

juni 2009, arrest nr. 28.599, punt 2.4). 

Dit is in casu duidelijk niet gebeurd... 

8. 

Wat het ‘ten laste’ zijn betreft, wenst verzoekster tot slot nog te verwijzen naar hetgeen het Hof van Justitie 

heeft gesteld in de arresten Lebon, Jia en Reyes. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in het arrest nr. 225 307 van 28 augustus 2019 

reeds het volgende (stuk 10). 

“De hoedanigheid van het “ten laste” komend familielid vloeit immers, zoals hoger weergegeven, voort uit 

een feitelijke situatie, die wordt gekenmerkt door de omstandigheid dat het familielid materieel wordt 

gesteund door de Unieburger omdat hij/zij niet in de eigen basisbehoeften kan voorzien (HvJ, Jia, C-1/05, 

9 januari 2007, punt 36). Het is dan ook aan de verweerder om na te gaan of de verzoeker een voldoende 

bewijs heeft aangebracht dat hij in zijn land van herkomst niet in zijn eigen basisbehoeften kan voorzien 

(dat hij aldaar onvermogend is) en afhankelijk is van de materiële/financiële steun van zijn Spaanse 

schoonzus. ” 

Deze invulling van het begrip ‘ten laste’ werd specifiek voor descendenten van 21 jaar en ouder bevestigd 

in het arrest Reyes van het Hof van Justitie (HvJ 16 januari 2014, C423/12, Flore May Reyes t. Zweden), 

waarin overigens verwezen wordt naar het arrest Jia: 

“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 aan gehaald, punt 42). 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). 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).” 

Uit de voormelde arresten Jia en Reyes blijkt dat de hoedanigheid van het “ten laste” komend familielid 

voortvloeit uit een feitelijke situatie, die wordt gekenmerkt door de omstandigheid dat het familielid 

materieel wordt gesteund door de Unieburger die gebruik heeft gemaakt van zijn verkeersvrijheid en dit 

omdat hij/zij niet in de eigen basisbehoeften kan voorzien (HvJ 9 januari 2007, C-1/05, “Jia”, punt 36). 

In casu heeft verzoekster, aan de hand van de bewijzen van geldstortingen en de attesten van 

onvermogendheid, wel degelijk deze feitelijke situatie aangetoond, i e. dat zij materieel wordt gesteund 

door de Unieburger omdat zij zelf niet in de eigen basisbehoeften kan voorzien en aldus onvermogend is 

in het land van herkomst. 

Verwerende partij heeft aldus haar motiveringsverplichting geschonden, alsook haar 

zorgvuldigheidsverplichting, daar zij de huidige aanvraag met de huidige stukken op afdoende wijze had 

moeten onderzoeken. 

Verzoekster heeft met andere woorden wel degelijk aangetoond, en dit blijkt zeer duidelijk uit de 

bijgevoegde stukken, dat zij financieel afhankelijk is van (het gezin van) de referentiepersoon omdat zij 

onvermogendheid is in het land van herkomst. Zij heeft met andere woorden op afdoende wijze 

aangetoond dat zij voldoet aan de voorwaarden van artikel 40bis Vreemdelingenwet. 

Het middel is dan ook gegrond. 

9. 

Daarnaast heeft verzoekster tevens aangetoond dat de referentiepersoon over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om verzoekster inderdaad ten laste te nemen. 

Hierover ontbreekt elke motivering in de bestreden beslissing, waardoor men kan stellen dat deze stukken 

worden aanvaard. 

Hiertoe werden aldus de volgende stukken voorgelegd: 

- Loonfiches van de referentiepersoon (stuk 11); 

- Attest OCMW op naam van betrokkenen waaruit blijkt dat zij geen steun van het OCMW genieten 

(stuk 12); 

- Inschrijvingsbewijs voor ziekte- en invaliditeitsverzekering op naam van betrokkenen (stuk 13). 

De referentiepersoon is dus wel degelijk in staat om verzoekster ten laste te nemen. Dit wordt bewezen 

door de stukken doch ook door het feit dat hij (samen met zijn echtgenote) dit reeds jaren doet zonder 

enig probleem. 
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Dit aspect wordt zoals gezegd niet betwist in de bestreden beslissing. 

10. 

Bovendien schendt de bestreden beslissing tot slot het Unierecht, in het bijzonder het recht van vrij verkeer 

van de referentiepersoon. 

Naast de vereiste dat verzoeker in het land van herkomst ofwel ten laste moet zijn van de burger van de 

Unie, ofwel deel moet uitmaken van het gezin van de Unieburger, heeft de Belgische wetgever tevens 

bepaald dat de aanvraag van het betrokken familielid erop moet zijn gericht om de burger van de Unie te 

begeleiden of zich bij hem te voegen. Dit blijkt duidelijk uit de bewoordingen van artikel 40bis 

Vreemdelingenwet. De bepalingen van de artikelen 47/1, 2° en 47/3, §2 Vreemdelingenwet (naar analogie 

die van artikel 40bis Vreemdelingenwet) “(moeten) verenigbaar zijn met de gebruikelijke betekenis van 

het woord „vergemakkelijkt' en van de bewoordingen die betrekking hebben op afhankelijkheid als bedoeld 

in artikel 3, lid 2 Burgerschapsrichtlijn en [zij mogen] die deze bepaling niet van haar nuttig effect beroven”, 

zoals het Hof van Justitie heeft gesteld in het arrest Rahman. De Belgische interne bepalingen moeten 

dus worden gelezen in het licht van de doelstellingen van artikel 3, lid 2, Burgerschapsrichtlijn; 

doelstellingen die erin bestaan om het vrij verkeer van de burgers van de Unie te vergemakkelijken en de 

eenheid van het gezin te bevorderen (cf. conclusie van advocaat-generaal Y. BOT van 27 maart 2012 in 

de zaak C-83/11 voor het Hof, nrs. 36 en 37). De eventuele weigering om een verblijf toe te staan aan 

een familielid van een burger van de Unie of aan een persoon die deel uitmaakt van het gezin of ten laste 

is van deze burger van de Unie zou, zelfs indien deze persoon geen nauwe verwant is, immers ertoe 

kunnen leiden dat de burger van de Unie wordt ontmoedigd om vrij naar een andere lidstaat van de 

Europese Unie te reizen. Dit zou bijgevolg een belemmering kunnen vormen voor het uitoefenen van het 

recht op vrij verkeer en verblijf, alsook afbreuk doen aan het nuttige effect van het burgerschap van de 

Unie. Het verlenen van een verblijfsrecht op grond van het artikel 40bis Vreemdelingenwet moet dus tot 

doel hebben te voorkomen dat de betrokken burger van de Unie mogelijk afziet van het uitoefenen van 

zijn recht op vrij verkeer omdat hij zich in België (dit is het gastland) niet zou kunnen laten vergezellen of 

vervoegen door welbepaalde familieleden die deel uitmaken van zijn gezin of te zijnen laste zijn. De in 

artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° Vreemdelingenwet voorziene voorwaarde dat de aanvraag van de 

verzoeker erop gericht moet zijn om de burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen, moet 

dan ook in het licht van deze doelstelling worden begrepen. Op deze manier is het genoemde wetsartikel 

van de vreemdelingenwet verenigbaar met de gebruikelijke betekenis van het woord “vergemakkelijkt” en 

van de bewoordingen die betrekking hebben op “afhankelijkheid”, zoals bedoeld in artikel 3, lid 2 

Burgerschapsrichtlijn, en beroven zij dit artikel 3, lid 2 ook niet van enig nuttig effect (RvV 30 maart 2020, 

arrest nr. 234 623). 

In dit aangehaalde arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd uiteindelijk beslist dat het 

vrij verkeer van de referentiepersoon (Nederlandse onderdaan) niet dreigde geschonden te worden door 

het niet-toekennen van het verblijfsrecht aan diens broer, omdat de referentiepersoon reeds sinds 

13.12.2013 ononderbroken in België verbleef. 

In casu is heeft referentiepersoon zich op 28.05.2019 gevestigd in België (stuk 4), en werd verzoekster 

ingeschreven op 08.07.2019. De referentiepersoon verhuisde dus speciaal naar België. 

Uit voornoemde rechtspraak kan men dus in casu zeer duidelijk een schending van het vrij verkeer van 

de referentiepersoon afleiden, omdat hij zich - door de weigeringsbeslissing ten aanzien van verzoekster 

- niet kan laten vergezellen door zijn schoonmoeder in België (en zijn echtgenote door haar moeder). 

Het middel is om alle bovengenoemde redenen gegrond.” 

 

2.2. Verzoekster voegt als bijlagen bij haar verzoekschrift bewijzen toe van geldstortingen, een uitprint 

van het rijksregister en loonfiches van de referentiepersoon, attestations du revenu van 2019 en 2020, 

een attestation administrative van 10 juli 2020, een getuigschrift van niet-steunverlening van het OCMW, 

een inschrijvingsbewijs voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en arresten van de Raad van State en de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Verzoekschrift, bijlagen 3-13). 

 

2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) mag zich bij het beoordelen van de 

redelijkheid van de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt 

te dezen slechts over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing 

strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat 

geen enkele redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

2.4. Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 

93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 179.021). 
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2.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

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

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

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

 

2.6. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, en bij uitbreiding artikel 62, §2, van de vreemdelingenwet, hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht en verplichten de administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op "afdoende" wijze. Het 

afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze 

duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat 

de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden 

van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin 

dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 27 augustus 2019, nr. 

245.324). 

 

2.7. Verzoekster voert tegelijk de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële 

motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op motieven waarvan 

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

aanmerking kunnen worden genomen. Bij de beoordeling van de naleving van de materiële 

motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn oordeel omtrent de feiten in de plaats te stellen van het 

oordeel van het bestuur. Hij is enkel bevoegd om na te gaan of de administratieve overheid is uitgegaan 

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

redelijkheid tot haar besluit is kunnen komen (RvS 13 augustus 2013, nr. 224.475). 

 

2.8. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 52, §4, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit) en artikel 40bis, §2, eerste lid, 4°, van de 

vreemdelingenwet als haar juridische grondslagen. 

 

Het door verzoekster geschonden geachte artikel 40bis, §2, eerste lid, van de vreemdelingenwet bepaalt 

het volgende: 

 

“§ 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; 

(…)” 

 

2.9. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 17 juni 2020 een derde aanvraag van een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie indiende als schoonmoeder ‘ten laste’ van 

dhr. B. M., die de Duitse nationaliteit heeft. Verzoekster legde een paspoort neer, haar geboorteakte, en 

deze van haar dochter. Middels een schrijven van haar raadsman voegde verzoekster op 9 september 

2020 bewijzen toe van geldstortingen via ‘Moneygram’ door mevr. S. E. H. vanuit Duitsland in de periode 

november 2017 – mei 2019, een attestation administrative waaruit blijkt dat verzoekster op 25 januari 

2019 haar land van herkomst verliet, attestations du revenu global van 2019 waaruit kan worden 

opgemaakt dat verzoekster geen belastbaar inkomen genoot, een inschrijvingsbewijs in de 

ziekteverzekering, een getuigschrift van niet-steunverlening van het OCMW van Malle en loonfiches van 

de schoonzoon van verzoekster van mei tot augustus 2020. Op 15 september 2020 voegde de raadsman 

nog een attestation du revenu toe waarin wordt bevestigd dat verzoekster van 2018 tot 2020 geen 

belastbaar inkomen genoot. 

 

2.10. In de bestreden beslissing wordt erop gewezen dat er reeds een afhankelijkheidsrelatie diende te 

bestaan tussen verzoekster en de referentiepersoon van in het land van herkomst. Met betrekking tot de 

documenten die dit moeten bewijzen, wordt in de beslissing het volgende gesteld: 

 

“(…) 
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- attestation du revenu global 2019 n‘ 373 dd 29 07 2019 waarin de Marokkaanse belastingsdienst 

verklaart dat betrokkene geen belastingsaangiften indient en er geen gegevens gekend zijn betreffende 

haar inkomsten echter met alleen dateert dit attest van na het vertrek van betrokkene uit Marokko ook 

blijkt uit bijkomende gegevens van het administratieve dossier dat niet alle inkomsten dienen aangegeven 

te worden dit attest kan dan ook met aanvaard worden als afdoende bewijs in het kader van de huidige 

aanvraag gezinshereniging 

- Attestation du Revenu N 616 dd 04.09.2020 waaruit blijkt dat zij geen enkele vorm van inkomsten had 

voor de periode vanaf 2018 tot 2020 Dit attest dateert ook van na het vertrek van betrokkene uit Marokko 

en spreekt over de periode vanaf 2018 het zegt dus niets over de voorgaande jaren. bovendien verblijft 

betrokkene sedert juli 2019 in België. Het is dan ook volstrekt logisch dat ze voor de periode vanaf juli 

2019 geen enkele vorm van belastingen diende te betalen Het attest kan dan ook met worden aanvaard 

als afdoende bewijs van onvermogen. 

- Attestation administrative Royaume Maroc Ministère de L’Intérieur Province de Driouch Cercle de Rif. 

Caidat de Bern Touzine N° 372/20 dd 10 07 2020 op naam van betrokkene waaruit blijk dat zij verbleef te 

Dour El Morabitine C d Ifarm alvorens Marokko te verlaten naar België ad 25 01 2019. 

- geldstortingen vanwege een derde aan betrokkene dd 02 11 2017 05 12 2017. 08 01.2018. 06 02 

2018 0503 2018 09 04.2018~03 05.2018 05.06.2018 09.07.2018 13.08 2018. 10 09.2018 02.10 2018. 06 

11 2018. 11 12.2018 04 01 2019 06.02 2019 07.03.2019. 10.04 2019 en 06.05 2019 deze geldstortingen 

zijn niet afkomstig van de referentiepersoon Voor zover deze gegevens dienen aanvaard te worden als 

begin van bewijs, dient opgemerkt te worden dat uit het geheel van de voorgelegde documenten niet 

afdoende blijkt dat betrokkene op deze sommen aangewezen was om te voorzien in haar 

levensonderhoud dan wel dat ze verzonden werden voor overige doeleinden 

(…)” 

 

2.11. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat het “ten laste” zijn voortvloeit uit een feitelijke 

situatie, die wordt gekenmerkt door de omstandigheid dat de derdelander in zijn land van herkomst of in 

de lidstaat van oorsprong materieel wordt gesteund door de Unieburger omdat hij/zij niet in de eigen 

basisbehoeften kan voorzien (cf. HvJ 16 januari 2014, Flora May Reyes t. Zweden, nr. C423/12, §§20-22; 

HvJ 9 januari 2007, Yunying Jia t. Migrationsverket, nr. C-1/05, §§35-37). 

 

2.12. In haar middel beweert verzoekster dat de voorwaarde van het “ten laste” zijn wel degelijk afdoende 

werd bewezen. 

 

Zo meent verzoekster in de eerste plaats dat de gemachtigde van de staatssecretaris de 

geldverzendingen in de periode 2017-2019 ten onrechte niet zou aanvaarden omdat deze zouden zijn 

verricht door een derde, met name haar dochter, die de echtgenote is van de referentiepersoon. 

Verzoekster stelt dat deze zienswijze van de verwerende partij onjuist is en verwijst hierbij naar een 

cassatiearrest van de Raad van State van 2016 (RvS 14 juni 2016, nr. 235.050). Dit cassatiearrest heeft 

echter betrekking op verwijderingsmaatregelen ten aanzien van familieleden van een Belgisch onderdaan 

en kan dus bezwaarlijk worden aangewend om aan te tonen dat de geldstortingen die door mevr. S. E. H. 

werden verricht, aanvaard zouden moeten als een bewijs van een afhankelijkheidsband tussen 

verzoekster en haar Duitse schoonzoon. De Raad stelt vast dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

niet kennelijk onredelijk te werk ging door op basis van de beschikbare gegevens onvoldoende bewezen 

te achten dat verzoekster materieel wordt gesteund door de Unieburger, zoals de rechtspraak vereist. 

Verzoekster gaat hierbij bovendien uit van een onvolledige lezing van de motieven van de bestreden 

beslissing omdat met betrekking tot de geldstortingen bijkomend wordt gesteld dat - indien de 

geldstortingen zouden worden aanvaard als een begin van bewijs - “uit het geheel van de voorgelegde 

documenten niet afdoende blijkt dat betrokkene op deze sommen aangewezen was om te voorzien in 

haar levensonderhoud dan wel dat ze verzonden werden voor overige doeleinden”. Verzoekster kan dus 

niet worden bijgetreden waar zij in haar middel stelt dat uit de voorgelegde stukken “zeer duidelijk een 

financiële afhankelijkheid” zou blijken. 

 

Vervolgens gaat verzoekster in op het bewijs van onvermogen dat ertoe strekt aan te tonen dat zij in haar 

land van herkomst niet in haar eigen basisbehoeften kan voorzien en bijgevolg afhankelijk is van de 

ondersteuning van de Unieburger. Volgens verzoekster hebben de neergelegde attesten ook betrekking 

op het jaar 2018, toen zij nog wel in Marokko verbleef en blijkt hieruit dat zij geen enkele vorm van 

inkomsten had. De Raad merkt echter op dat uit het attest inzake de “revenu global” van 29 juli 2019 

(Verzoekschrift, bijlage 6) in weerwil van haar beweringen, niet kan worden opgemaakt op welke periode 

het betrekking heeft. Voorts doet het gegeven dat het neergelegde attest van 4 september 2020 

(Verzoekschrift, bijlage 7) ook betrekking zou hebben op het jaar 2018 geen afbreuk aan de pertinente 

vaststelling dat niet alle inkomsten als “revenu imposable en matière d’impôt sur le revenu” kunnen worden 
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aangemerkt, waardoor de gemachtigde van de staatssecretaris redelijkerwijs kon concluderen dat de 

attesten niet kunnen worden aanvaard als afdoende bewijs van onvermogen in het kader van de aanvraag 

gezinshereniging. Het administratief dossier bevat bovendien internetinformatie vanwege de 

Marokkaanse overheid waaruit blijkt dat bepaalde categorieën van belastingplichtigen vrijgesteld zijn van 

aangifte (dispensés de la déclaration). Deze objectieve informatie wordt door verzoekster niet weerlegd, 

waardoor uit de attesten niet kan worden opgemaakt dat zij geen inkomen zou hebben. Verzoekster maakt 

dus niet aannemelijk dat uit de neergelegde gegevens zou kunnen worden afgeleid dat zij nood had aan 

de ondersteuning vanwege de Unieburger om in haar land van herkomst in haar basisbehoeften te kunnen 

voorzien.  

 

Tenslotte merkt de Raad op dat verzoekster niets inbrengt tegen de vaststelling dat het gegeven dat 

verzoekster reeds sedert juli 2019 op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd is niet impliceert 

dat zij reeds in het land van herkomst ten laste was van de referentiepersoon. 

 

2.13. In de bestreden beslissing wordt nergens betwist dat de referentiepersoon over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt. Bijgevolg is de bewering van verzoekster dat de referentiepersoon wel 

degelijk in staat is haar ten laste te nemen weinig relevant in het licht van de motieven van de bestreden 

beslissing.  

 

2.14. Ten overvloede stipt de Raad aan dat verzoekster in haar middel te kennen geeft dat de 

referentiepersoon, haar Duitse schoonzoon, zich slechts op 28 mei 2019 in België heeft gevestigd, terwijl 

uit de door haar aangeleverde attestation administrative blijkt dat zijzelf reeds op 25 januari 2019 haar 

land van herkomst had verlaten om naar België te komen. De Unieburger-referentiepersoon is in casu 

dus de derdelander gevolgd in plaats van omgekeerd. Verzoekster kan dus onmogelijk aannemelijk 

maken dat de uitoefening van het vrij verkeer van de referentiepersoon zou worden belemmerd omdat 

deze laatste zich niet zou kunnen laten vergezellen door zijn schoonmoeder, zoals zij in haar middel 

beweert. Integendeel, verzoekster bevestigt dat de referentiepersoon (naderhand) speciaal naar België 

verhuisde. Het is dus duidelijk dat verzoekster niet naar België afreisde in de hoedanigheid van familielid 

ten laste van een in België verblijvende burger van de Unie, zoals bedoeld in artikel 40bis, §2, 4°, van de 

vreemdelingenwet. Verzoekster toont niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris onredelijk te 

werk ging door op basis van de aangevoerde gegevens te besluiten dat verzoekster niet voldoet aan de 

vooraarden om het verblijfsrecht uit te oefenen op grond van artikel 40bis, §2, 4°, van de 

vreemdelingenwet. 

 

2.15. Er werd geen schending aangetoond van artikel 40bis van de vreemdelingenwet. De bestreden 

beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen en de motieven staan niet in 

kennelijke wanverhouding tot het besluit. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat er in haren hoofde 

rechtmatige verwachtingen zouden zijn gewekt die niet zouden zijn gehonoreerd of dat de gemachtigde 

bepaalde elementen niet of niet afdoende zou hebben onderzocht. Er is geen sprake van een 

motiveringsgebrek, noch van een schending van het redelijkheids-, het vertrouwens- of het 

zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Het enig middel is ongegrond 

 

3. Kosten 

 

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

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 



  

 

 

X 

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

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 


