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 nr. 254 429 van 12 mei 2021 

in de zaak RvV x / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS 

Eindgracht 1 

3600 GENK 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 25 januari 2021 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van 16 november 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 maart 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 maart 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat T. MOSKOFIDIS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker dient op 10 juli 2020 voor de tweede maal een aanvraag in van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie. Op 16 november 2020 wordt een beslissing genomen tot 

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

20). Dit is de bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is:  

 

“(…)  

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel 58 of 69ter van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
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verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, die op 10.07.2020 werd ingediend door: 

 

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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

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

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vroeg op 10.07.2020 voor de tweede keer gezinshereniging aan met dezelfde 

referentiepersoon, met name zijn schoonbroer zijnde M. H., van Nederlandse nationaliteit, met 

rijksregisternummer (…). 

 

Betrokkene vroeg de gezinshereniging aan op basis van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12.1980: ‘de 

niet in artikel 40bis, §2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; …’ 

 

Artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 stelt dat ‘de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, 

moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij 

zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn gezin. De documenten die aantonen dat het andere 

familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de burger van de Unie moet uitgaan van de 

bevoegde overheden van het land van oorsprong of van herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit 

ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de burger van de Unie bewezen worden met elk 

passen middel’. 

 

Ter staving van bovenstaande voorwaarden van artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 werden 

volgende documenten voorgelegd: 

 

- Marokkaans paspoort op naam van betrokkene, afgegeven in Marokko op 29.01.2019, met visum 

geldig voor kort verblijf, afgegeven door de diplomatieke autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk in 

Marokko, en een inreisstempel in het V.K. op 15.08.2019. 

- Stortingen van de referentiepersoon aan betrokkene in België dd. 01.02.2020 en 29.02.2020 en 

twee stortingen die de de referentiepersoon mogelijk deed ten behoeve van betrokkene dd. 20.01.2020 

(betaling aan De Lijn) en op 22.01.2020 (betaling an het Centrum voor Volwassenonderwijs in Genk). 

- Geldstortingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene in Marokko dd. 10.09.2016, 

15.09.2016, 15.01.2019, 15.04.2019, 04.06.2019, 13.07.2019, 27.08.2019,13.09.2019, 13.10.2019, 

08.11.2019, 13.11.2019, 12.12.2019. 

- “Certificat de Non Propriété” van het kadaster van de gemeente Berkane van 26.12.2019 

- attesten van het ocmw dd. 17.02.2020. 

- Documenten met betrekking tot de inkomsten van de referentiepersoon (loonfiche en 

arbeidscontract). 

 

Deze documenten werden reeds voorgelegd in het kader van de aanvraag gezinshereniging dd. 

23.12.2019 en besproken en weerlegd in de bijlage 20 dd. 26.06.2020. Er kan dan ook dienstig naar 

verwezen worden.  

 

In het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging werd enkel een geactualiseerde loonfiche voor 

juni 2020 op naam van de referentiepersoon voorgelegd. Dit document gene afbreuk aan de 

vaststellingen die werden gedaan in het kader van de vorige procedure gezinshereniging. 

 

Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt dan ook nog steeds niet niet afdoende dat betrokkene 

reeds in het land van herkomst ten laste was van de burger van de Unie of in het land van herkomst 

reeds deel uitmaakte van het gezin van de burger van de Unie, en dit in de periode voorafgaand aan de 

huidige aanvraag gezinshereniging. Betrokkene toont dus niet afdoende aan te voldoen aan de 

voorwaarden van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen 

op basis van gezinshereniging. 

De aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd. Het Al van betrokkene dient te worden ingetrokken. 

 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven onmiddellijk het grondgebied van het Rijk te verlaten. 
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Wettelijke basis: 

 

- artikel 7, 1, 2° van de wet van 15.12.1980 

 

Legaal verblijf in België is verstreken. Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de 

wet van 15.12.1980. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat hij ook 

een leven kan opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van de 

referentiepersoon en ondanks het precaire verblijf in België. Nergens uit het dossier blijkt dat hij daar 

niet toe in staat zou zijn. Er dient tevens opgemerkt te worden dat de huidige beslissing geen weigering 

van voortgezet verblijf inhoudt. Er is geen sprake van minderjarige kinderen in België, noch van enige 

aangetoonde medische problematiek op naam van betrokkene. 

 

- Artikel 74/14 van de wet van 15.12.1980: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt 

toegestaan: 

 

Artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken: 

 

6° Betrokkene heeft onmiddellijk na de beslissing weigering verblijf en verwijderingsmaatregel een 

nieuwe verblijfsaanvraag ingediend. 

 

Betrokkene diende 2 keer vlak na elkaar een gezinshereniging aan op basis van artikel 47/1, 2° met zijn 

aangehaalde schoonbroer. De eerste aanvraag ingediend op 23.12.2019, werd geweigerd op 

26.06.2020. Deze weigering (bijlage 20) werden op 29.06.2020 aan betrokkene betekend met een bevel 

om uiterlijk op 28.07.2020 het grondgebied te verlaten. Betrokkene ging niet in beroep tegen deze 

beslissing en diende op 10.07.2020 opnieuw een aanvraag gezinshereniging in op basis van artikel 

47/1, 2° met dezelfde referentiepersoon. Hij legde daarbij nagenoeg dezelfde stukken neer als bij de 

eerste aanvraag. Betrokkene misbruikt de procedure van art 47/2 van de wet van 15.12.1980 louter om, 

via een andere weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, aldus tegen de finaliteit van de 

vreemdelingenwet in. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan, dat hij uiteenzet als volgt:  

 

“A. Schending van artikel 40 en 42, artikel 47/3 van de Vreemdelingenwet het arrest van het Hof van 

Justitie van 9 januari 2007 (zaak nr. C-1/05, Yunying Jia v Migrationsverket) de zorgvuldigheidsplicht 

iuncto de motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de Wet Uitdrukkelijke Motivering van 

Bestuurshandelingen van 29 juli 1991 

 

1. In feite 

 

Verzoeker woont al enige tijd in België en heeft een aanvraag gezinshereniging ingediend jegens de 

heer M. H., van Nederlandse nationaliteit. 

 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken evenwel de beslissing heeft genomen tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Daar verzoeker zich hierin geenszins kan vinden, wenst verzoeker hiertegen beroep in te dienen. 

2. In rechte 

 

Verwerende partij heeft volledig ten onrechte tav verzoeker een beslissing genomen tot weigering van 

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

 

De aanvraag werd geweigerd omdat verzoeker niet heeft kunnen aantonen dat hij in het land van 

herkomst samenwoonde of ten laste was van de referentiepersoon. 

 

Verzoeker betwist met klem dat hij niet zou aangetoond hebben om ten laste te zijn van de heer M. H. 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in zijn arrest van 9 januari 2007 (zaak nr. 

C-1/05, Yunying Jia v Migrationsverket, NJ 2007, 304) als volgt geoordeeld: 
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‘Artikel 1, lid 1, sub d, van richtlijn 73/148/EEG van de Raad van 21 mei 1973 inzake de opheffing van 

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

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

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

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

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

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

moment dat hij verzoekt om hereniging met die onderdaan.’ 

 

Hieruit blijkt dat het feit dat ‘te hunnen laste komen’ moet worden geoordeeld op het moment dat hij 

verzoekt om hereniging met die onderdaan. Gezien verzoeker op het moment van de aanvraag in België 

verbleef, dient het dan op dit moment beoordeeld te worden. 

 

Gezien het feit dat verzoeker samenwoont samen met de heer M. H., dient inderdaad erkend te worden 

dat dit voldoende aantoont dat verzoeker ten laste is van de heer M. H. 

 

De overgeleverde documenten bewijzen afdoende dat verzoeker ten laste is van de heer M. H. 

 

Doch verzoeker kan ook aantonen ten laste te zijn geweest van zijn Nederlandse schoonbroer terwijl 

verzoeker nog verbleef in zijn land van herkomst, Marokko. Verzoeker heeft met name 12 (!) 

geldstortingen vanwege zijn Nederlandse schoonbroer aan hemzelf als bewijs van ten laste aan de 

Dienst Vreemdelingenzaken overgelegd. Dit toont dan ook afdoende aan dat verzoeker ook in zijn land 

van herkomst ten laste was van zijn Nederlandse schoonbroer. 

 

In het kader van zijn huidige, tweede aanvraag, brengt verzoeker een geactualiseerde loonfiche voor 

juni 2020 op naam van de referentiepersoon bij. Verzoeker wenst hiermee aan te tonen dat zijn 

schoonbroer nog steeds voldoende inkomsten heeft om verzoeker ten laste te nemen. 

 

De verklaringen van de Dienst Vreemdelingenzaken in de bestreden beslissing komen aldus niet 

overeen met de werkelijkheid. 

 

Dat de motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken dan ook niet correct is. Dat deze motivering een 

wezenlijk onderdeel uitmaakt van de beslissing, zodat de beslissing dan ook geen enkel antwoord geeft 

op de wezenlijke problematiek van verzoeker. 

 

De beslissing maakt dan ook een wezenlijke inbreuk uit op de zorgvuldigheidsplicht iuncto de 

motiveringsplicht, zoals vervat in artt. 2-3 Wet Uitdrukkelijke Motivering van Bestuurshandelingen van 

1991. 

 

Het dient dan ook benadrukt te worden dat deze beslissing als nietig dient beschouwd te worden en 

dient vernietigd te worden.  

 

Er werd door de Belgische Staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van verzoeker. 

 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

 

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de Minister van Binnenlandse Zaken. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

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

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

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

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

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

beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in 
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artikel 3 van de bovengenoemde wet, impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de 

determinerende motieven weergeeft op basis waarvan deze is genomen. Verzoeker wordt een 

verblijfsrecht van meer dan drie maanden als “ander familielid” van een burger van de Unie geweigerd, 

met verwijzing naar de bepalingen van artikel 47/1, 2° en artikel 47/3, § 2, van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

De gemachtigde heeft in zijn motivering de facto de stukken opgesomd die verzoeker heeft voorgelegd 

en heeft voor een deel van de stukken, die reeds in het kader van de eerdere aanvraag werden 

voorgelegd, verwezen naar de eerdere bijlage 20 van 26 juni 2020.  

 

Over het enige nieuwe stuk dat de verzoeker heeft voorgelegd, een loonfiche van juni 2020 op naam 

van de referentiepersoon, wordt gemotiveerd dat dit stuk geen afbreuk doet aan de vaststellingen die 

werden gedaan in de eerdere procedure tot gezinshereniging.  

 

Verzoeker betoogt dat ten onrechte werd geoordeeld dat hij niet ten laste is van de referentiepersoon. 

Hiermee richt verzoeker zich evenwel tegen de motieven van de eerdere beslissing van 26 juni 2020. 

De thans bestreden beslissing strekt er enkel toe vast te stellen dat de nieuwe loonfiche de reeds 

gemaakte beoordeling niet wijzigt en geen ander licht werpt op de vraag of verzoeker ten laste was van 

de referentiepersoon. Verzoekers betoog, dat hij met de geldstortingen wel degelijk heeft aangetoond 

ten laste te zijn van de referentiepersoon, kan niet leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing 

en is dan ook niet dienstig.  

 

Verzoeker voert met betrekking tot het nieuwe stuk, de loonfiche, aan dat dit aantoont dat zijn 

schoonbroer nog steeds over voldoende inkomsten beschikt. Aldus blijkt uit verzoekers betoog zelf dat 

het nieuwe stuk geen betrekking heeft op de vraag of verzoeker ten laste was van zijn schoonbroer. De 

verwerende partij kon dan ook terecht verwijzen naar haar eerdere beoordeling in de bijlage 20 van 26 

juni 2020.  

 

Het enig middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf mei tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 


