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 nr. 254 657 van 18 mei 2021 

in de zaak RvV X II  

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 3 februari 2021 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 14 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 8 februari 2021 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

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

voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, 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 

 

De verwerende partij geeft het volgende feitenrelaas correct weer in haar nota met opmerkingen: 

 

“Verzoekende partij verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, geboren te Paramaribo op 

22.02.1992.  
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Op 16.12.2019 diende verzoekster een eerste aanvraag in voor het bekomen van een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie, in functie van haar vader, de heer E. D. S. (Nederlandse 

nationaliteit).  

Op 04.06.2020 nam de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van 

Asiel en Migratie een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

Op 03.07.2020 diende verzoekster een tweede aanvraag in voor het bekomen van een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie, in functie van haar vader, de heer E. D. S. (Nederlandse 

nationaliteit).  

Op 14.12.2020 nam de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een beslissing tot 

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

20). 

(…)” 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 14 december 2020 

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

bestreden beslissing, die op 4 januari 2021 ter kennis is gegeven, met volgende redengeving: 

 

“(…) 

BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN ZONDER BEVEL 

OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

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 03.07.2020 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 ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vraagt opnieuw gezinshereniging aan met haar Nederlandse vader, de genaamde S. E. D. 

(RR: (…)) in toepassing van artikel 40 bis, §2, eerste lid, 3° van de wet van 15/12/80. 

 

Artikel 40bis §2, eerste lid, 3° van de wet van 15.12.1980 stelt het volgende: 'Als familielid van de burger 

van de Unie worden beschouwd: 3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de 

echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te 

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

 

Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen 'ten laste’ te zijn van de Europese 

referentiepersoon. Het concept ten laste veronderstelt dat betrokkene reeds ten laste was van de 

referentiepersoon in het land van herkomst of origine, m.a.w. dat er reeds een afhankelijkheidsrelatie 

bestond en heden ook in België ten laste komt. 

 

Ter staving hiervan werden volgende documenten voorgelegd: 

 

- Arbeidsovereenkomst dd. 27.01.2016 met bijhorende loonfiche (juni 2020) S. R&R B. S. op naam 

van de referentiepersoon 

- Geldstortingen (leefgeld) vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd. 04.03.2020 (300 euro), 

03.02.2020 (300 euro), 02.09.2020 (125 euro), 01.08.2020 (200 euro), 03.07.2020 (150 euro), 

02.12.2020 (210 euro) en 27.10.2020 (250 euro) 

- Bewijzen pakjesverzending naar betrokkene in Suriname dd, 15.09.2017 (150 euro), dd. 25.08.2017 

(300 euro), dd. 02.2017 (200 euro), 14.06.2017 (250 euro), 10.03.2017 (250 euro), 25.07.2017 (250 

euro), 25.01.2017 (40 euro), 02.01.2017 (45 euro), 14.04.2017 (niets opgestuurd), onleesbare 

datum en bedrag, 10.05.2016(40 euro), 05.04.2016 (25 euro), 14.10.2016 (geen bedrag). Het gaat 

telkens om verzending van kledij en/of huishoudmiddelen. 
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- Verzendbewijzen van geld via WesternUnion vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd. 

20.02.2015 (300 euro), 28.12.2016 (300 euro), 30.06.2017 (300 euro), 21.02.2017 (300 euro) 

- Attest van het 'Managment Instituut Grondregistratie en Landinformatie systeem’ dd 24.01.2020 

waarin is opgenomen dat uit onderzoek is gebleken dat voor betrokkene geen onroerend goed of 

beperkt zakelijk recht staat geregistreerd. 

- Verklaring van de Inspecteur van direkte belastingen dd. 14.09.2020 en dd. 11.03.2020: dat 

betrokkene voor de jaren 2017 tot 2020 geen zuiver inkomen geniet /heeft genoten. 

 

Uit het geheel van de voorgelegde bewijzen kan niet worden besloten dat betrokkene reeds ten laste 

was van de referentiepersoon voorafgaandelijk aan haar komst naar België. 

 

Voorafgaandelijk aan de komst naar België heeft betrokkene inderdaad enkele malen een bedrag van 

de referentiepersoon ontvangen, alsook een aantal postpakketten met kledij en huishoudmiddelen. 

Vooreerst dient daarbij opgemerkt te worden dat de frequentie en de waarde van het overgemaakte geld 

en de overgemaakt goederen niet van die orde van grootte is, dat er kan gesteld worden dat betrokkene 

er op was aangewezen om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. De meeste pakketten en 

geldstortingen waren van in 2016 en 2017. Dit is onvoldoende om de afhankelijkheid aan te tonen. Er 

worden geen bewijzen voorgelegd van de overige jaren. Verder, wat betreft de attesten van 

onvermogen, zowel wat betreft de verklaring van de belastingsinspectie als van het kadaster in 

Suriname, kan niet worden aanvaard worden. Uit het attest 'Verklaring van de Inspekteur van direkte 

belastingen’, kan niet opgemaakt worden wat dit 'zuiver’ inkomen inhoudt. Heeft zij geen inkomsten uit 

arbeid, maar ontving zij wel financiële steun van de overheid te Suriname? 

 

Geen van de ander voorgelegde documenten, zoals het bewijs dat sinds kort betrokkene bijna elke 

maand geld van de referentiepersoon op haar bankrekening ontvangt, doet afbreuk aan bovenstaande 

vaststellingen. De afhankelijkheid dient immers al te worden aangetoond van in het land van herkomst 

of origine, direct voorafgaandelijk aan de aanvraag tot gezinshereniging. 

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene, de voorwaarden van art. 40bis, §2, eerste lid, 3° 

van de wet van 15.12.1980 zijn niet voldan. Het Al van betrokkene dient te worden ingetrokken. 

 

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

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

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere voorwaarden niet volledig onderzocht. 

Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe 

aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse 

die zij nodig acht. 

De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe 

aanvraag in te dienen. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 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 artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het materieel motiveringsbeginsel.  

 

Het enig middel wordt in eerste instantie als volgt louter theoretisch uiteengezet: 

 

“ENIG MIDDEL: SCHENDING VAN ARTIKELEN 2 EN 3 VAN DE WET VAN 29 JULI 1991 

BETREFFENDE DE UITDRUKKELIJKE MOTIVERING VAN BESTUURSHANDELINGEN: VAN 

ARTIKEL 62 VAN DE VREEMDELINGENWET: VAN HET ZORGVULDIGHEIDS-, HET 

REDELIJKHEIDS- EN HET VERTROUWENSBEGINSEL: SCHENDING VAN HET MATERIEEL 

MOTIVERINGSBEGINSEL: EN VAN ARTIKEL 40BIS VAN DE VREEMDELINGENWET 

 

1. 
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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. 

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 
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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 dochter van dhr. S. E. D., die de Nederlandse nationaliteit 

heeft. 

 

Verzoekster deed een aanvraag tot gezinshereniging cf. artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° 

Vreemdelingenwet. 

 

De aanvraag werd geweigerd, waarbij verwerende partij meent dat verzoekster niet voldoet aan de 

voorwaarden van voornoemd wetsartikel. 

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

 

“§2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

 

3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die heb begeleiden of zich bij 

hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde 

geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 

gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 

gegeven;” 

 

2.1.2. Meer concreet zet het enig middel uiteen wat volgt: 

 

“6. 

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

werden er maar liefst 11 bewijzen van geldverzendingen overgemaakt vanwege de referentiepersoon 

aan verzoekster, waarvan 4 dateren van in het verleden (stuk 3) en de overige dateren van in de 

periode dat verzoekster reeds in België was (stuk 4). 

 

Daarnaast werden er tevens bewijzen van 14 postpakketverzendingen met kledij en levensmiddelen (en 

geen 12 zoals verwerende partij stelt) voorgelegd (stuk 5). 

 



  

 

 

X - Pagina 6 

Verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat de frequentie en de waarde van deze 

overgemaakte gelden en goederen niet van die orde zijn dat er kan worden gesteld dat verzoekster er 

op was aangewezen op in haar levensonderhoud te voorzien. 

 

Nochtans werd er in de periode voorafgaand aan de (eerste) aanvraag tot gezinshereniging op zeer 

regelmatige basis financiële en materiële steun verleend door de referentiepersoon aan verzoekster. In 

de periode 2016-2017 gaat het over quasi maandelijkse hulp door geldverzendingen of het verzenden 

van levensmiddelen en kledij. 

 

Bovendien creëert verwerende partij met dergelijke motivering een voorwaarde die niet bij wet is 

voorzien. 

 

Noch de tekst uit artikel 40bis Vreemdelingenwet, noch enige andere bepaling in de Vreemdelingenwet 

stellen immers voorwaarden m.b.t. frequentie, periode of grootheid. 

 

Ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde reeds in deze zin (RvV 28 augustus 2019, 

arrest nr. 225 307 - stuk 6): 

 

‘‘Zoals de verzoeker terecht aanvoert, leggen deze artikelen immers geen enkele voorwaarde op met 

betrekking tot de tijdspanne (maanden, jaren) gedurende dewelke de aanvrager, voorafgaand aan de 

aanvraag, in het land van herkomst reeds “ten laste” diende te zijn van de referentiepersoon. [] De 

Belgische wetgever heeft echter hieromtrent geen bijzondere voorwaarden gesteld. Het gaat dan ook 

niet op om, bij gebrek aan nationaalrechtelijke bijzondere voorwaarden omtrent de duur van de 

afhankelijkheid, aan de verzoeker het gevraagde inreisvisum te weigeren zonder een duidelijke 

uitspraak te doen over de vraag of de geldoverschrijvingen gedurende zeven maanden voor de 

visumaanvraag wijzen op een effectieve en duurzame afhankelijkheid dan wel dat zij louter werden 

aangewend in het kader van de huidige visumaanvraag. Door aldus te motiveren, weigert de verweerder 

om zich uit te spreken in de ene dan wel in de andere zin. Bijgevolg kan ook dit motief niet 

verantwoorden waarom het inreisvisum moet worden geweigerd. ” 

 

In casu werden er in een ruime periode voorafgaand aan de aanvraag tot gezinshereniging gelden en 

levensmiddelen overgemaakt door de referentiepersoon aan verzoekster. 

 

Verzoekster heeft met andere woorden op afdoende wijze aangetoond dat zij in het verleden (en in het 

heden trouwens ook) ten laste is geweest van de referentiepersoon en dat er dus een financiële 

afhankelijkheidsrelatie bestaat, in die zin dat verzoekster financieel wordt onderhouden door de 

referentiepersoon om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Het betreffen immers regelmatige 

bewijzen van financiële en materiële hulp waaruit een effectieve 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, en dat van haar kinderen, 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 waaruit blijkt dat zij in Suriname niets van onroerende 

eigendommen bezit (stuk 7). 

 

Verwerende partij stelt enkel dat dit attest niet kan worden aanvaard, doch om welke reden dit zou 

moeten zijn wordt niet vermeld... Dit betreft duidelijk een gebrekkige motivering. 
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Het attest stelt immers letterlijk dat verzoekster geen enkel onroerend goed of zakelijk recht heeft in 

Suriname, waardoor dit aspect van de onvermogendheid wel degelijk op afdoende wijze wordt bewezen. 

 

Verder legde verzoekster verklaringen voor waaruit blijkt dat zij in de jaren 2017 tot 2020 geen enkele 

vorm van inkomsten heeft genoten in Suriname (stuk 8), reden waarom zij financieel en materieel werd 

onderhouden door de referentiepersoon. 

 

Verwerende partij stelt dat deze verklaringen niet kunnen worden aanvaard omdat het woord ‘zuiver’ 

inkomen staat vermeld en dit dus niet aangeeft of zij andere inkomsten had. 

 

Dergelijke attesten betreffen evenwel de standaard verwoording in Suriname (men ziet dit dus op deze 

manier terugkomen in tal van dossiers) en wijzen op de officiële inkomsten die de Surinaamse 

autoriteiten kunnen nagaan, zoals inkomsten uit arbeid, vervangingsinkomsten, leefloon, inkomsten uit 

roerende en onroerende goederen, ... 

 

Uit deze verklaringen blijkt dus wel degelijk dat verzoekster geen enkele vorm van inkomsten genoot in 

Suriname! Dit kan niet op een andere manier worden aangetoond! 

 

Verzoekster heeft met andere woorden haar onvermogendheid in het land van herkomst aangetoond. 

 

Verwerende partij had op een afdoende wijze moeten motiveren waarom deze stukken niet in 

aanmerking zouden kunnen komen (en dus niet kortweg stellen dat deze stukken niet kunnen worden 

aanvaard) en heeft hiermee dus haar motiverings- en zorgvuldigheidsverplichting geschonden. 

 

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 6). 

 

“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 aangehaald, 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). 
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In casu heeft verzoekster, aan de hand van de bewijzen van geldstortingen/pakketverzendingen en de 

attesten van onvermogendheid, wel degelijk deze feitelijke situatie aangetoond, i.e. dat zij financieel en 

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 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. 

 

Hiertoe werden de volgende stukken voorgelegd: 

- Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur (voltijds) (stuk 9);  

- Loonfiches (stuk 10); 

- Verklaring van lidmaatschap bij ziektefonds (stuk 11). 

 

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 dit reeds jaren doet zonder enig probleem. 

 

Dit aspect wordt niet betwist in de bestreden beslissing. 

 

Het middel is om alle bovengenoemde redenen gegrond.” 

 

2.2. De verzoekende partij stelt niet dat zij deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon in 

Nederland of in België voor haar komst in België, alwaar zij op 16 december 2019 een eerste maal een 

gezinsherenigingsaanvraag op grond van artikel 40bis, §2, 3°, van de Vreemdelingenwet indient in 

functie van dezelfde referentiepersoon, zijnde haar Nederlandse vader. Haar tweede 

gezinsherenigingsaanvraag werd ingediend op 3 juli 2020, ook in functie van haar vader. 

 

De eerste gezinsherenigingsaanvraag werd op 4 juni 2020 afgewezen op grond van de volgende 

motieven: 

 

“(…) 

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 burger van de Unie. 

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan met haar Nederlandse vader, de genaamde S. E. D. (RR:…) in 

toepassing van artikel 40 bis, §2, eerste lid, 3° van de wet van 15/12/80. 

Artikel 40bis §2, eerste lid, 3° van de wet van 15.12.1980 stelt het volgende: Als familielid van de burger 

van de Unie worden beschouwd: 3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de 

echtgenoot of partner als bedoeld onder 1 ° of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te 

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

Betrokkene is ouder dan 21 jaar en dient dus aan te tonen 'ten laste’ te zijn van de Europese 

referentiepersoon. 

Het concept ten laste veronderstelt dat betrokkene reeds ten laste was van de referentiepersoon in het 

land van herkomst of origine, m.a.w. dat er reeds een afhankelijkheidsrelatie bestond en heden ook in 

België ten laste komt. 

Ter staving hiervan werden volgende documenten voorgelegd: 

Inkomstenbewijzen van de referentiepersoon: arbeidsovereenkomst voor arbeiders (onbepaalde duur 

voltijds bij NV S. W. S., loonfiches december 2019, januari, februari 2020, 

Bewijzen pakjesverzendingen naar betrokkene in Suriname Het gaat telkens om verzending van kledij 

namelijk op 4.01.2016, 5.04.2016, 10.05.2016, 14.10.2016, 25.01.2017 (2 pakjes), 14.04.2017 (niets 

verstuurd), 8.08.2017. De vermelding van de waarde van de pakjes varieert van 0 tot 45 euro. 
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Verklaring van de Inspecteur van direkte belastingen dd 11/03/2020: dat betrokkene over 2019 geen 

zuiver inkomen geniet /heeft genoten 

Rekeninguittreksel van betrokkene dd 3/02/2020, 4/03/2020 overmaking van geld van 300€ (leefgeld) 

Het bewijs van het overmaken van geld van de referentiepersoon aan betrokkene via Western Union: dd 

20/02/2015 twv van 300€, 28/12/2016 twv van 300€, 30/06/2017 twv van 300€, 21/02/2017 twv van 

300€ Attest van het 'Managment Instituut Grondregistratie en Landinformatie systeem’ dd 24/01/2020 

waarin is opgenomen dat uit onderzoek is gebleken dat voor betrokkene geen onroerend goed of 

beperkt zakelijk recht staat geregistreerd. 

Attest van ongehuwde staat dd. 30.07.2019 

Uit het geheel van de voorgelegde bewijzen kan niet worden besloten dat betrokkene reeds ten laste 

was van de referentiepersoon voorafgaandelijk aan haar komst naar België. 

Voorafgaandelijk aan de komst naar België heeft betrokkene inderdaad enkele malen een bedrag van 

de referentiepersoon ontvangen, alsook een aantal postpakketten met kledij. 

Vooreerst dient daarbij opgemerkt te worden dat de frequentie en de waarde van het overgemaakte geld 

en de overgemaakt goederen niet van die orde van grootte is, dat er kan gesteld worden dat betrokkene 

er op was aangewezen om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Verder, wat betreft de attesten 

van onvermogen, zowel wat betreft de verklaring van de belastingsinspectie als van het kadaster in 

Suriname, kan niet worden ingeschat of deze documenten enige relevantie hebben. Het is ons immers 

onbekend op welke datum mevrouw Schengen is binnengereisd en waar zij zich, alvorens zich aan te 

melden in België, heeft verbleven. De documenten zijn enkel relevant voor zover zij getuigen van de 

situatie van betrokkene van toen zij nog in het land van origine verbleef. Indien ze reeds in de loop van 

2018 naar Schengen zou zijn gereisd of misschien zelfs al in 2017, zijn de attesten uiteraard niet 

relevant. De bewijslast dienaangaande ligt bij mevrouw. 

Geen van de ander voorgelegde documenten, zoals het bewijs dat sinds kort betrokkene elke maand 

300 euro van de referentiepersoon op haar bankrekening ontvangt, doet afbreuk aan bovenstaande 

vaststellingen De afhankelijkheid dient immers al te worden aangetoond van in het land van herkomst of 

origine, direct voorafgaandelijk aan de aanvraag tot gezinshereniging. 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene, de voorwaarden van art. 40bis, §2, eerste lid, 3° 

van de wet van 15.12.1980 zijn niet voldan. Het Al van betrokkene dient te worden ingetrokken. 

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

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

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere voorwaarden niet volledig onderzocht. 

Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe 

aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse 

die zij nodig acht. 

De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe 

aanvraag in te dienen. 

(…)” 

 

Minstens blijkt uit het administratief dossier dat de verzoekende partij niet aantoonde deel uit te maken 

van het gezin van de referentiepersoon voor het indienen van haar eerste gezinsherenigingsaanvraag. 

 

2.3. Na een uitgebreide theoretische uiteenzetting betwist de verzoekende partij dat zij niet afdoende 

heeft aangetoond dat zij voldoet aan de voorwaarden van artikel 40bis, §2, eerste lid, 3°, van de 

Vreemdelingenwet. Zij meent wel degelijk de nodige bewijsstukken voorgelegd te hebben om de 

tenlasteneming door de referentiepersoon aan te tonen. Vooreerst zijn er de 11 bewijzen van 

geldverzendingen voorhanden, waarvan 4 dateren toen de verzoekende partij verbleef in het 

herkomstland. Daarnaast houdt de verzoekende partij voor dat zij 14 postpakketten ontving en kledij en 

levensmiddelen. Zij meent aangetoond te hebben dat haar regelmatig financiële en materiële steun 

werd verleend door haar vader en merkt op dat in de periode 2016-2017 dit quasi maandelijks was. Zij 

wijst erop dat artikel 40bis van de Vreemdelingenwet niet voorziet in voorwaarden die de frequentie, 

periode of grootheid bepalen. De gemachtigde heeft geen rekening gehouden met de aan haar 

verleende steun. Verder gaat de verzoekende partij in op haar onvermogen in het herkomstland, waar 

zij geen onroerende goederen bezit en geen inkomsten. 

 

De verzoekende partij verwijst naar rechtspraak van het Hof van Justitie en van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

2.4. Vooreerst merkt de Raad op dat verzoekster wel een theoretische uitleg geeft over het 

rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het fair-play-beginsel, maar niet concreet toelicht 
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op welke wijze de bestreden beslissing deze beginselen van behoorlijk bestuur schendt, dermate dat dit 

onderdeel van het middel onontvankelijk is.  

 

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

bestuurshandelingen en in artikel 62, § 2, van de Vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen. Hij moet kunnen beoordelen 

of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Deze artikelen verplichten 

de administratieve 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 (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 

166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motivering van deze bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel: artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, zodat de beslissing is gemotiveerd in 

rechte. Daarnaast is de beslissing ook gemotiveerd in feite door erop te wijzen dat volgens de 

gemachtigde uit het geheel van de voorgelegde gegevens niet blijkt dat verzoekster reeds van in het 

land van herkomst ten laste was van de referentiepersoon dit in de periode voorafgaand aan de 

aanvraag gezinshereniging. De gemachtigde heeft dit ook toegelicht door in te gaan op alle voorgelegde 

stukken en te duiden waarom die stukken voor haar niet volstaan om aan te tonen dat voldaan is aan de 

vereisten van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen.  

 

2.6. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de 

Raad om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in 

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 

beoordeling 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. 

 

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

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

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

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

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

vervatte dienstige stukken. 

 

Het onderzoek naar het afdoende karakter van de motivering en naar het zorgvuldigheidsbeginsel 

gebeurt in het licht van de toepasselijke wetsbepalingen, in casu artikel 40bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 40bis van de Vreemdelingenwet voorziet voor bloedverwanten in neerdalende lijn dat: 

 

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : […]  

3° 3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 

1° of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich 

bij hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde 

geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 

gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 

gegeven;” 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partij moet aantonen reeds van in het land van herkomst 

ten laste te zijn van haar Nederlandse vader. Verzoekende partij moet dit aantonen met stukken van de 

Surinaamse autoriteit of, bij ontstentenis hiervan, kan zij dit aantonen met elk passend middel.  

 

De Raad wijst erop dat, bij gebreke aan wettelijke bewijsregeling inzake het bewijs van “ten laste zijn”, 

het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden vrij is. Deze vrije feitenvinding en appreciatie 

impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair oordeelt of de verzoekende partij het 

bewijs van de voorwaarden levert. Aldus kan de bevoegde overheid, in het raam van deze ruime 
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appreciatiebevoegdheid, rechtmatig het voldaan zijn aan de wettelijke voorwaarden afleiden uit de 

daartoe relevante stukken en verklaringen die zij zelf bepaalt en waarvan zij de overlegging vereist. Op 

de uitoefening van deze discretionaire bevoegdheid houdt de Raad een wettigheidstoezicht.  

 

De verzoekende partij verwijst met betrekking tot het begrip “ten laste zijn” naar de rechtspraak van het 

Hof van Justitie. 

  

Uit de rechtspraak blijkt dat het begrip ‘ten laste’ eerder een financiële betekenis heeft (RvS 1 maart 

2006, nr. 155.694) en dat het bestaan van een situatie van reële afhankelijkheid moet worden 

aangetoond (HvJ 9 januari 2007, nr. C-1/05, Yunying Jia. t. Migrationsverket, § 42) die wordt 

gekenmerkt door de omstandigheid dat het familielid materieel wordt gesteund door de 

referentiepersoon (HvJ 16 januari 2014, nr. C-423-12, Reyes t. Migrationsverket, § 21). De noodzaak 

van materiële steun moet bestaan op het moment dat de betrokkene verzoekt zich bij de 

referentiepersoon te voegen en is een feitenkwestie waardoor de bewijsvoering in beginsel vrij is. Het 

bestuur gaf echter geen kennelijk onredelijke invulling aan het begrip ‘ten laste’ uit de wet door te 

suggereren dat dit moet aangetoond worden middels een bewijs van ten laste zijn in het verleden. De 

bewijslast rust op dit punt in de eerste plaats op de verzoekende partij, die met concrete elementen de 

noodzaak aan materiële steun en de reële afhankelijkheid aannemelijk moet maken. Het is niet kennelijk 

onredelijk om – in het kader van de beoordeling van de actualiteit en de realiteit van het ten laste zijn – 

te stellen dat een vreemdeling die niet kan aantonen dat hij in de periode onmiddellijk voorafgaand aan 

zijn afreis naar België, die er op gericht was een verblijfsrecht van meer dan drie maanden in België te 

verwerven, materieel gesteund werd door zijn in België verblijvende familielid, de referentiepersoon, niet 

kan beschouwd worden als zijnde ten laste van dit familielid. De vereiste van het ten laste zijn, op 

actuele wijze, dus recent, voor de komst naar België is geen bijkomende voorwaarde. Bij gebreke aan 

een wettelijke bewijsregeling inzake het bewijs van “ten laste” zijn, is het bewijs van het vervuld zijn van 

de voorwaarden tot vestiging vrij en rust de bewijslast daartoe op de aanvrager.  

 

Voorts 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 Yunying Jia (HvJ C-1/05, Yunying Jia 

t. Migrationsverket, 9 januari 2007, 37 en43), 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 (HvJ C-1/05, Yunying Jia t. Migrationsverket, 2007, 43). Het daadwerkelijk karakter van 

dergelijke ondersteuning kan slechts aangetoond worden door het recent verleden van de steun. 

 

Ook moet verwezen worden naar het arrest Reyes van het Hof van Justitie (zaak C-423112 van 16 

januari 2014), dat stelt: 

 

“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 

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 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,  

punt 37).” (eigen onderlijning). 

 

Er blijkt uit deze rechtspraak duidelijk dat onderzocht moet worden of er sprake is van een “een situatie 

van reële afhankelijkheid van een familielid” (cf. HvJ 9 januari 2007, C-1105, Jia). Indien onvoldoende 
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recente gegevens worden voorgelegd, ziet de Raad niet in hoe het reële karakter van de afhankelijkheid 

kan worden bewezen. 

 

Verder wijst de Raad erop dat dit arrest het belang van het bewijs van onvermogen niet heeft 

uitgesloten, doch met verwijzing naar rechtspraak van het Hof van Justitie van 16 januari 2014, C-

423/12 punten 23, 26 en 27, erop heeft gewezen dat dit bewijs vaak moeilijk kan geleverd worden en in 

dat licht als bijkomend moet worden beschouwd.  

 

In het arrest Reyes worden door het Hof van Justitie de richtlijnen van het arrest Jia bevestigd en stelt 

het Hof opnieuw dat niet hoeft bepaald te worden waarom er sprake is van afhankelijkheid aangezien de 

bepalingen, waarin zoals in de Richtlijn 2004/38 het vrije verkeer van de unieburgers verankerd ligt, ruim 

moeten worden uitgelegd. Het Hof stelt dat het feit dat een unieburger over een lange periode 

regelmatig een som geld betaalt aan de bloedverwant, die voor hem noodzakelijk is om in zijn 

basisbehoeften te voorzien in het herkomstland, kan aantonen dat er sprake is van een situatie van 

reële afhankelijkheid. Het Hof stipt aan dat de vereiste van een bijkomend bewijs van onvermogen in de 

praktijk soms niet makkelijk kan geleverd worden. Deze problematiek stelt zich in casu evenwel niet, 

aangezien de verzoekende partij zelf erop wijst dat zij wel bewijzen van onvermogen van haar 

autoriteiten heeft voorgelegd.  

 

2.7. De Raad stelt vooreerst vast dat slechts 4 geldverzendingen teruggevonden worden, zowel in het 

administratief dossier, als toegevoegd bij het verzoekschrift die betrekking hebben op de periode voor 

de komst van de verzoekende partij. Verder zijn er inderdaad 14 postpakketten verzonden, thans ook 

toegevoegd als stuk 5 bij het verzoekschrift. Sommige daarvan, die zich in het administratief dossier 

bevinden, lijken blanco, wellicht door de slechte kopies. Voor zover kan ontcijferd worden, dateert het 

meest recente postpakket van 15 september 2017. 

 

De bestreden beslissing stelt over deze postpakketten: 

 

“Bewijzen pakjesverzending naar betrokkene in Suriname dd, 15.09.2017 (150 euro), dd. 25.08.2017 

(300 euro), dd. 02.2017 (200 euro), 14.06.2017 (250 euro), 10.03.2017 (250 euro), 25.07.2017 (250 

euro), 25.01.2017 (40 euro), 02.01.2017 (45 euro), 14.04.2017 (niets opgestuurd), onleesbare datum en 

bedrag, 10.05.2016(40 euro), 05.04.2016 (25 euro), 14.10.2016 (geen bedrag). Het gaat telkens om 

verzending van kledij en/of huishoudmiddelen. (…) 

Voorafgaandelijk aan de komst naar België heeft betrokkene inderdaad enkele malen een bedrag van 

de referentiepersoon ontvangen, alsook een aantal postpakketten met kledij en huishoudmiddelen. 

Vooreerst dient daarbij opgemerkt te worden dat de frequentie en de waarde van het overgemaakte geld 

en de overgemaakt goederen niet van die orde van grootte is, dat er kan gesteld worden dat betrokkene 

er op was aangewezen om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. De meeste pakketten en 

geldstortingen waren van in 2016 en 2017. Dit is onvoldoende om de afhankelijkheid aan te tonen. Er 

worden geen bewijzen voorgelegd van de overige jaren.” 

 

De Raad dient deze motieven bij te treden. Van de verzoekende partij is niet geweten wanneer ze 

precies in België is toegekomen. Het eerste spoor terug te vinden is in december 2019 ter gelegenheid 

van het indienen van haar eerste gezinsherenigingsaanvraag. Van de verzoekende partij mag verwacht 

worden dat zij recente bewijzen bijbrengt van een eventuele tenlasteneming door haar vader. 

 

Hetzelfde geldt voor wat de geldverzendingen betreft: de verzoekende partij brengt een geldverzending 

van 20 februari 2015 a rato van 300 euro bij, één van 28 december 2016 a rato van 300 euro, één van 

30 juni 2017 a rato van 300 euro en één van 21 februari 2017 a rato van 300 euro. De verzoekende 

partij laat de verwerende partij en de Raad in het ongewisse van wat er zich voordeed in 2018 en 2019 

voor de komst naar België. Enige financiële afhankelijkheid voor deze jaren is niet aangetoond. 

 

De verzoekende partij verwijst naar haar onvermogen in het herkomstland. Zij verwijst naar de 

verklaring van de bewaarder in Suriname van 24 januari 2020 die stelt dat uit onderzoek in de openbare 

registers niet is gebleken dat enig onroerend goed of een beperkt zakelijk recht bestaat, ten name van 

de verzoekende partij geregistreerd. Ook dit attest staat vermeld in de bestreden beslissing. Zij verwijst 

naar de verklaring van de inspecteur der directe belastingen van 14 september 2020 die stelt dat de 

verzoekende partij in de periode 2017-2020 “geen zuiver inkomen geniet/heeft genoten”. 

 

De bestreden beslissing stelt op niet kennelijk onredelijke wijze en in het licht van de voorgaande 

elementen: 
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“Verder, wat betreft de attesten van onvermogen, zowel wat betreft de verklaring van de 

belastingsinspectie als van het kadaster in Suriname, kan niet worden aanvaard worden. Uit het attest 

'Verklaring van de Inspekteur van direkte belastingen’, kan niet opgemaakt worden wat dit 'zuiver’ 

inkomen inhoudt. Heeft zij geen inkomsten uit arbeid, maar ontving zij wel financiële steun van de 

overheid te Suriname?” 

 

De verzoekende partij betwist niet dat zij dergelijke tenlasteneming moet aantonen maar houdt niet juist 

voor dat zij dat afdoende heeft aangetoond. De financiële situatie van de verzoekende partij recent voor 

haar komst in België is ongekend. Stukken hierover zijn summier en beperkt. 

 

Het gebrek aan onroerend goed en het gebrek aan een beperkt zakelijk recht is op zich niet afdoende 

om het onvermogen in het herkomstland vast te stellen. Weerom minimaliseert de verzoekende partij 

het motief dat erop wijst dat van de jaren 2018 en 2019 geen stukken worden voorgelegd. 

 

De verzoekende partij is zelf nalatig geweest temeer de weigeringsbeslissing van 4 juni 2020 hierop 

wees. 

 

Ten onrechte leidt de verzoekende partij een schending af van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de 

motiveringsverplichting. 

 

Verder zijn bewijzen van financiële steun, gegeven na de eerste ingediende 

gezinsherenigingsaanvraag, niet dienstig. 

 

2.8. De verzoekende partij stelt dat de referentiepersoon voldoende inkomsten heeft om haar ten laste 

te nemen, dat een bewijs voorligt van het OCMW “geen financiële steun” en een aansluitingsattest bij de 

mutualiteit. Deze opmerkingen zijn niet dienstig. De bestreden beslissing wijst de aanvraag niet af 

omwille van het gebrek aan inkomsten van de referentiepersoon of omwille van het niet verlenen van 

steun na de komst van de verzoekende partij in België of bij gebreke aan een aansluiting bij de 

mutualiteit. 

 

2.9. De Raad is dan ook van oordeel dat de gemachtigde op zorgvuldige wijze de door de verzoekende 

partij voorgelegde stukken heeft onderzocht en hier op afdoende wijze over heeft gemotiveerd. De Raad 

kan niet vaststellen dat de gemachtigde bij zijn beoordeling is uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens, 

of dat zij die incorrect heeft beoordeeld of dat zij op grond daarvan in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. De materiële motiveringsplicht is niet geschonden. 

 

2.10. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat het redelijkheidsbeginsel geschonden is. 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), wat niet het geval is. 

 

2.11. Wat de hoorplicht betreft, houdt dit beginsel van behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een 

ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om 

zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op 

nuttige wijze te doen kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 

mei 2006, nr. 158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 167.887). Bestuurshandelingen die een weigering 

inhouden om een door de verzoekende partij gevraagd voordeel te verlenen, zijn niet onderworpen aan 

tegenspraak daar deze niet zijn gesteund op een tekortkoming van de betrokkene (RvS 15 februari 

2007, nr. 167.887; I. Opdebeek, “De hoorplicht” in Beginselen van behoorlijk bestuur in Administratieve 

rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247). De bestreden beslissing betreft het weigeren van een 

gezinsherenigingsaanvraag. Deze is niet gestoeld op een persoonlijke tekortkoming van de 

verzoekende partij, maar houdt een weigering in om een door haar gevraagd voordeel – m.n. verblijf in 

het Koninkrijk – te verlenen. Dus kan de verzoekende partij niet op een dienstige wijze de schending 

van de hoorplicht als algemeen rechtsbeginsel aanvoeren (RvS 21 september 2009, nr. 196.233). 

 

2.12. Een schending van de artikelen 40bis en 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 

van de voormelde wet van 29 juli 1991, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel 

of van het materiële motiveringsbeginsel blijkt niet.  
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2.13. Het enig middel is, zo ontvankelijk, 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. 

 

 

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

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN  

 

 


