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 nr. 255 106 van 26 mei 2021 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. VAN DE VELDE 

Wijngaardlaan 39 

2900 SCHOTEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 8 februari 2021 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 18 december 2020 tot 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat G. VAN DE VELDE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat W. DE MULDER, die loco advocaten C. 

DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 24 januari 2019 dient verzoeker een aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, met name in functie van zijn broer, van Spaanse nationaliteit. Op 5 juli 

2019 neemt de bevoegde gemachtigde de beslissing tot weigering van het verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Tegen voormelde beslissing dient 

verzoeker geen annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna de Raad).  

 

Op 27 juli 2019 dient verzoeker een tweede aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, met name in functie van zijn broer, van Spaanse nationaliteit. Op 

23 januari 2020 neemt de bevoegde gemachtigde de beslissing tot weigering van het verblijf van meer 
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dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Tegen voormelde beslissing 

dient verzoeker geen annulatieberoep in bij de Raad.  

 

Op 31 januari 2020 dient verzoeker een derde aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, met name in functie van zijn broer, van Spaanse nationaliteit. Op 

23 juli 2020 neemt de bevoegde gemachtigde de beslissing tot weigering van het verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Tegen voormelde beslissing dient 

verzoeker geen annulatieberoep in bij de Raad.  

 

Op 25 augustus 2020 dient verzoeker een vierde aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, met name in functie van zijn broer, van Spaanse nationaliteit.  

 

Op 18 december 2020 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van 

het verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de 

bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN 

MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel58 of 69ter 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 25.08.2020 werd ingediend door:  

 

Naam: E. A.  

Voornaam: M.  

Nationaliteit: Marokko  

Geboortedatum: (…)1975  

Geboorteplaats: Midar  

Identificatienummer in het Rijksregister: (…)  

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…)  

 

om de volgende reden geweigerd:  

 

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

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

familielid van een burger van de Unie.  

 

Betrokkene vroeg op 25.08.2020 voor de vierde maal gezinshereniging aan met zijn broer E. A. E. F. F., 

van Spaanse 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:  

- reispaspoort Marokko (n° onleesbaar) op naam van betrokkene, afgeleverd op 31.07.2017  

-‘certificat administratif n°xxx dd. 20.12.2018 

- bewijzen geldstortingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd. 05.04.2019, 02.05.2019, 

19.06.2019, 12.08.2019 en 18.09.2019  

- schrijven Onafhankelijk Ziekenfonds en bijbehorende witte kleefzegels op naam van betrokkene  
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Deze documenten werden reeds voorgelegd in het kader van de aanvraag gezinshereniging dd. 

24.01.2019, 27.07.2019 en/of 31.01.2020, en besproken en weerlegd in de bijlage 20 dd. 05.07.2019, 

23.01.2020 en/of 23.07.2020.  

 

In het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging werden volgende bijkomende documenten 

voorgelegd:  

- Geactualiseerde loonfiches van 2020 op naam van de referentiepersoon. Uit het geheel van deze 

stukken blijkt niet dat dit inkomen gebruikt werd ten behoeve van betrokkene. Hoedanook dateren deze 

stukken van na de aankomst van betrokkene in België, en kunnen dan ook niet aanvaard worden als 

afdoende bewijs in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging.  

- Certificat de charge de familie (nr. xxx van 09.11.2020), waarin de lokale autoriteiten van Midar 

verklaren dat betrokkene in de periode 2008 en 2009 ten laste was van de referentiepersoon. Er werden 

echter geen bijkomende, objectieve en verifieerbare documenten ter staving van dit attest voorgelegd. 

Dit attest wordt dan ook beschouwd als een verklaring op eer, welke niet kan aanvaard worden als 

afdoende bewijs in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

Deze documenten doen geen afbreuk aan de vaststellingen van de bijlagen 20 dd. 05.07.2019, 

23.01.2020 en 23.07.2020.  

Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt niet 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 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..  

 

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 zonderde 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 4 keer vlak na elkaar in Antwerpen een gezinshereniging aan met zijn broer op basis 

van artikel 47/1,2° van de wet van 15.12.1980. De eerste drie aanvragen, ingediend op 24.01.2019, 

27.07.2019 en 31.01.2020, werden geweigerd op 05.07.2019, 23.01.2020 en 23.07.2020. Deze 

weigeringen (bijlage 20) werden telkens aan betrokkene betekend met een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Betrokkene ging tegen geen enkele weigeringsbeslissing in beroep en diende op 25.08.2020 

een vierde aanvraag gezinshereniging in met dezelfde referentiepersoon, waarbij hij dezelfde stukken 

neerlegde als bij de drie vorige aanvragen. 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.” 

 

Op 18 december 2020 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens een inreisverbod voor drie 

jaar. Tegen voormelde beslissing dient verzoeker een annulatieberoep in bij de Raad, gekend onder het 

rolnummer 257 755.  

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1 In het enige middel voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht, 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 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Verzoeker heeft voorafgaand aan de laatste aanvraag op 25/08/2020, nog aanvragen op dezelfde 

grond, art. 47/1,2° ingediend; nl op 24/01/2019; 27/07/2019 en 31/01/2020.  

 

Bij de voorgaande aanvragen weden de volgende stukken meegedeeld:  

1. Reispaspoort Marokko op naam van betrokkene , afgeleverd op 31/07/2017  

2. Certificat Administratif n° xxx dd. 20/12/2018  

3. Bewijzen van geldstortingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd. 05/04/2019; 

02/05/2019; 19/06/2019; 12/08/2019 en 18/09/2019  

4. Schrijven Onafhankelijk Ziekenfonds en bijhorende witte kleefzegels op naam van betrokkene .  

 

Bij beslissing dd. 23/01/2020 werd op basis van deze elementen gemotiveerd dat niet afdoende uit deze 

documenten blijkt dat verzoeker voorafgaand aan de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds in het 

land van herkomst deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon. Tevens werd geoordeeld dat 

verzoeker op basis van deze documenten niet aantoonde dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds 

in het land van herkomst of origine ten laste was van de referentiepersoon.  

 

Bij de laatste aanvraag dd. 25/08/2020 voegde verzoeker dan volgende nieuwe documenten :  

1. Geactualiseerde loonfiches van de referentiepersoon  

2. Certificat de charge de familie ( nr xxx van 09/11/2020 ) waarin de lokale autoriteiten van Midar 

verklaren dat betrokkene in de periode 2008 en 2009 ten laste was van de referentiepersoon.  

 

Stuk nr 2 betreft een officieel document , afgeleverd door de lokale autoriteiten van Midar. Toch wordt 

de bewijswaarde van dit document niet aangenomen door de gemachtigde van de Staatssecretaris om 

reden dat er geen bijkomende , objectieve en verifieerbare documenten ter staving van dit attest worden 

voorgelegd. het attest wordt dan ook beschouwd als een verklaring op eer, welke niet kan aanvaard 

worden als afdoende bewijs van de aanvraag gezinshereniging.  

 

Nochtans betreft het een authentiek document afgeleverd door de lokale autoriteiten van Midar. Er wordt 

niet aangetoond dat het om een fout, vervalst of eventueel onjuist document zou gaan; noch dat het niet 

zou afgeleverd zijn door de vermelde bevoegde autoriteit. Derhalve kan de gemachtigde van 

Staatssecretaris de bewijswaarde ervan niet naast zich neerleggen noch stellen dat de inhoud van het 

document niet afdoende naar recht bewezen is ; mn de verklaring dat verzoeker in de periode 2008 en 

2009 ten laste was van de referentiepersoon.  

 

Het meegedeeld " Certificat de charge de familie " ( nr xxx van 09/11/2020 ) betreft een objectief en 

verifieerbaar document.  

 

Het is dan ook onredelijk van de gemachtigde van de Staatssecretaris om te stellen dat bijkomende, 

objectieve en verifieerbare documenten ter staving van dit attest zouden moeten voorgelegd worden.  

 

Door te stellen dat dit attest "het certificat administratif" afgeleverd door de lokale autoriteiten van Midar 

alleen maar kan beschouwd worden als een verklaring op eer en dat het niet kan aanvaard worden als 

afdoende bewijs in het kader van de aanvraag gezinshereniging , negeert de gemachtigde van de 

Staatssecretaris de bewijswaarde van het attest. Dit is onzorgvuldig om reden dat geen rekening wordt 

gehouden met de juiste bewijswaarde van het meegedeelde attest.  

 

Een verklaring op eer heeft volle bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel en/of valsheid, zeker nu zij 

uitgaat van de bevoegde lokale autoriteit van Midar. Conform art. 47/3 par 2 van de wet van 15/12/1980 

moeten daarbij de documenten die aantonen dat het andere familielid ten laste is of deel uitmaakt van 

het gezin van de burger van de Unie uitgaan van de bevoegde overheden van het land van oorsprong of 

van herkomst. Een attest afgeleverd door de lokale overheid van Midar, zoals in casu, voldoet aan deze 

voorwaarde en heeft dan ook volledige bewijswaarde. Er anders over oordelen druist is tegen de van 
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toepassing zijn de wettelijke bepalingen of voegt er minstens voorwaarden aan toe die er niet in 

opgenomen zijn.  

 

Verzoeker diende er zich niet aan te verwachten dat de gemachtigde van de Staatssecretaris, het attest 

dat afgeleverd werd door de lokale autoriteit van Midar naast zich zou neerleggen; als zijnde een 

verklaring op eer, welke niet kan aanvaard worden als afdoende bewijs in hete kader van de aanvraag 

gezinshereniging. De rechtsonderhorigen moeten kunnen vertrouwen op de standvastigheid van het 

bestuur.  

 

Het middel is gegrond.  

 

Mbt het bevel om het grondgebied te verlaten  

 

Daar de beslissing over de grond van de aanvraag op basis van art 47/1,2° nietig moet verklaard 

worden omwille van de hiervoor aangehaalde redenen, werd het bevel ten onrechte gegeven en dient 

het tevens vernietigd te worden.  

 

Daarbij is het onredelijk om het bevel af te leveren om het grondgebied onmiddellijk te verlaten en om 

derhalve geen termijn voor vertrek toe te staan.  

 

Er kan in casu geen enkel risico op onderduiken weerhouden worden. Verzoeker heeft inderdaad al 

meerdere aanvragen gezinshereniging ingediend en dit juist om reden dat hij niet illegaal en 

ondergedoken wenst te verblijven in België. Verzoeker heeft steeds zijn verblijfsplaats meegedeeld. Hij 

wenst integendeel zijn verblijfssituatie te regulariseren.  

 

Het indienen van opeenvolgende aanvragen is niet verboden en kan ook niet aanzien worden als een 

misbruik van de bestaande procedures. In haar opeenvolgende afwijzende beslissingen dd. 05/07/2019; 

23/01/2020 en 23/07/2020, stelde de overheid immers steeds dat bepaalde elementen en/of bewijzen 

ontbraken in het dossier; dan wel dat bepaalde voorwaarden voor de gezinshereniging niet afdoende 

werden bewezen.  

 

Verzoeker heeft als gevolg daarvan steeds gepoogd om bijkomende bewijzen mee te delen in de hoop 

van zijn dossier zou goedgekeurd worden als hij de gevraagde ontbrekende documenten / bewijzen zou 

meedelen.  

 

Verzoeker heeft echter moeten ervaren dat alle argumenten goed zijn voor de gemachtigde van de 

Staatssecretaris om zijn bewijzen als zogezegd waardeloos en onvoldoende af te doen.” 

 

2.2  De formele motiveringsplicht, zoals voorzien in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

verplicht de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit 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, met name dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan, of de overheid is uitgegaan van 

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

perken van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken 

zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 

30 oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. In casu is hieraan voldaan. 

 

Zo verwijst de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden naar de artikelen 47/1, 2° 

en 47/3, § 2 van de vreemdelingenwet. Tevens bevat deze beslissing een motivering in feite, met name 

dat de verzoeker de gezinshereniging aanvraagt met zijn broer, van Spaanse nationaliteit, doch dat hij 

niet aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 47/1, 2° van de vreemdelingenwet om het 

verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. Deze feitelijke vaststelling wordt in 
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de bestreden akte op uitgebreide wijze toegelicht. De gemachtigde somt alle documenten op die de 

verzoeker bij zijn drie eerdere aanvragen heeft neergelegd en die hij in de huidige vierde aanvraag heeft 

voorgelegd, geeft telkens concreet aan waarom deze documenten niet volstaan in het licht van de 

voorwaarden van de artikelen 47/1, 2° en 47/3, § 2 van de vreemdelingenwet. De gemachtigde 

concludeert aldus, op basis van een concreet onderzoek van het geheel van de voorliggende gegevens, 

dat niet afdoende blijkt dat de verzoeker “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.” 

 

De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten verwijst naar artikel 7, eerste lid, 

2° van de vreemdelingenwet en motiveert dat het legaal verblijf van de verzoeker in België is verstreken. 

Er wordt bovendien op grond van artikel 74/14 van de vreemdelingenwet verzoeker geen termijn voor 

vrijwillig vertrek toegestaan omdat er een risico op onderduiken bestaat. In de beslissing wordt 

gemotiveerd dat verzoeker vier keer na elkaar een gezinshereniging aanvroeg met zijn broer en dat de 

drie voorgaande beslissingen niet werden aangevochten in beroep. De gemachtigde oordeelt dat 

verzoeker misbruik maakt van de procedure van artikel 47/2 van de vreemdelingenwet, om via een 

andere weg, een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen. Daarnaast wordt rekening gehouden met het 

bepaalde in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en wordt uiteengezet dat verzoeker een volwassen 

persoon is waarvan verwacht mag worden dat hij ook een leven kan opbouwen in het land van herkomst 

zonder de nabijheid van de referentiepersoon en nergens uit het dossier blijkt dat hij daar niet toe in 

staat zou zijn. Er is verder “geen sprake van minderjarige kinderen in België”, noch van enige medische 

problematiek. 

 

De schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond.  

 

Waar de verzoeker inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert hij in wezen 

de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit 

oogpunt wordt onderzocht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

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

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 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. 

 

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 zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op 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 zij met kennis 

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

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

Ook het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

De Raad benadrukt vooreerst dat de thans bestreden beslissing het resultaat is van een aanvraag tot 

gezinshereniging en dat overeenkomstig artikel 47/3, §2, eerste lid van de vreemdelingenwet de 

bewijslast op verzoekers schouders rust. In die zin komt het de verzoeker toe om zijn aanvraag te 

stofferen met alle bewijselementen die naar zijn mening de aanspraken die hij meent te kunnen maken 

ondersteunen. Verzoeker is hierbij vrij om de situatie van afhankelijkheid in het land van herkomst aan 
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te tonen met elk passend middel (cf. artikel 47/3, § 2, tweede lid van de vreemdelingenwet). Het is ook 

legitiem en redelijk om het “ten laste zijn” in het land van herkomst mede af te meten aan de 

behoeftigheid of de onvermogendheid van de verzoeker in het land van herkomst, zodat de ruime 

beoordelingsmarge waarover de verweerder beschikt het toelaat om ook een bewijs van deze staat van 

behoeftigheid of onvermogen te verwachten en dit in het kader van de vereiste dat de verzoeker in zijn 

land van herkomst werkelijk en duurzaam was aangewezen op de (financiële) ondersteuning van de 

referentiepersoon om in zijn basisbehoeften te kunnen voorzien. De Raad herinnert er tevens aan dat in 

casu de zorgvuldigheidsverplichting, die rust op de bestuursoverheid, evenzeer geldt ten aanzien van de 

rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger (cf. RvS 28 april 2008, 

nr. 182.450). Van de gemachtigde kan dan ook niet worden verwacht dat deze, wanneer hij vaststelt dat 

onvoldoende bewijzen van het “ten laste zijn” voorgelegd werden, zou aangeven hoe de verzoeker wél 

zou kunnen aantonen dat hij ten laste was van de referentiepersoon. 

 

Verzoeker voert aan dat de gemachtigde het ‘certificat de charge de famille’ niet zomaar aan de kant 

kan schuiven met als argument dat het een loutere verklaring op eer betreft. Verzoeker benadrukt dat dit 

attest werd afgeleverd door de lokale autoriteiten van Midar zodat de bewijswaarde ervan niet zomaar 

naast zich neergelegd kan worden en de gemachtigde niet kan stellen dat de inhoud niet afdoende naar 

recht bewezen is. Het is een objectief en verifieerbaar document en de gemachtigde negeert de 

bewijswaarde van het document door het te beschouwen als een loutere ‘verklaring op eer’.  

 

In de bestreden beslissing wordt in dit verband als volgt gemotiveerd: 

 

“- Certificat de charge de familie (nr. xxx van 09.11.2020), waarin de lokale autoriteiten van Midar 

verklaren dat betrokkene in de periode 2008 en 2009 ten laste was van de referentiepersoon. Er werden 

echter geen bijkomende, objectieve en verifieerbare documenten ter staving van dit attest voorgelegd. 

Dit attest wordt dan ook beschouwd als een verklaring op eer, welke niet kan aanvaard worden als 

afdoende bewijs in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging.” 

 

De Raad benadrukt dat wat betreft het “ten laste” zijn van de referentiepersoon in het land van 

herkomst, er geen specifieke wettelijke bewijsregeling voorhanden is en het bewijs van het vervuld zijn 

van deze voorwaarde aldus vrij is. Deze vrije feitenvinding en -appreciatie impliceren dat de bevoegde 

administratieve overheid discretionair oordeelt of de verzoeker het bewijs van deze vereiste levert. 

Hierop oefent de Raad een marginale wettigheidstoetsing uit. In casu vermocht de verweerder aldus de 

bewijswaarde van het voorgelegde “attestation de charge de famille” van 9 november 2020 te 

beoordelen. 

 

Het komt de Raad niet kennelijk onredelijk voor dat werd geoordeeld dat een stuk, afkomstig van de 

lokale Marokkaanse autoriteiten stellende dat de verzoeker ten laste is van zijn broer, op zich genomen 

niet voldoende bewijskrachtig is waar het niet vergezeld gaat van bijkomende, objectieve en 

verifieerbare documenten. Dit geldt in casu des te meer waar dit stuk is opgesteld op een ogenblik dat 

verzoeker, net als de referentiepersoon, reeds in België verbleef. Zoals in de bestreden beslissing wordt 

geduid heeft verzoeker zijn eerste aanvraag ingediend op 24 januari 2019 voor een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie, met name in functie van zijn broer. Dit versterkt het belang 

om een concreet zicht te hebben op de feitelijke gegevens die hebben geleid tot de vaststelling door de 

lokale Marokkaanse autoriteiten op 9 november 2020 dat de verzoeker ten laste is van de 

referentiepersoon. De Raad benadrukt in dit verband ook dat de beoordeling van het ten laste zijn een 

heel concrete en feitelijke beoordeling betreft waarin het cruciaal is dat er voldoende duidelijkheid 

bestaat omtrent de feitelijkheden die de concrete zaak kenmerken. Het begrip “ten laste” heeft ook een 

heel specifieke betekenis in de Europeesrechtelijke context, waarvan niet blijkt dat deze op dezelfde 

wijze wordt begrepen door de Marokkaanse autoriteiten. De vaststelling blijft dan ook overeind dat het 

niet kennelijk onredelijk is om op basis van de vaststelling dat er geen bijkomende, objectieve en 

verifieerbare documenten ter staving van het ‘attestation de charge de famille’ van 9 november 2020 

werden voorgelegd, dit attest beschouwd wordt als een verklaring op eer, welke niet aanvaard kan 

worden als afdoende bewijs in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. De verwerende 

partij voegt overigens in de nota met opmerkingen nog toe dat het attest vermeldt dat de 

referentiepersoon woonachtig is te Midar terwijl hij reeds geruime tijd in België verblijft en dat het attest 

ook niet vermeldt voor welke periode verzoeker ten laste zou zijn (geweest) van de referentiepersoon. 

Verder wijst de bestreden beslissing erop dat in de weigeringsbeslissingen van 5 juli 2019, 23 januari 

2020 en 23 juli 2020 reeds werd geoordeeld dat niet blijkt dat verzoeker reeds in het land van herkomst 

ten laste was van de referentiepersoon en dat de ‘nieuwe’ documenten niet volstaan om dit oordeel om 

te vormen. Zo legde verzoeker in de vorige aanvragen geldstortingen voor, voor de periode na de 
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aankomst in België maar niet voor de periode dat hij nog in het land van herkomst verbleef 

(weigeringsbeslissing van 23 januari 2020). Het is niet kennelijk onredelijk om het ‘attestation de charge 

de famille’ niet te aanvaarden als afdoende bewijs dat verzoeker reeds in het land van herkomst ten 

laste was van zijn broer, nu verzoeker geen enkel ander stuk ten bewijze van de ten laste neming in zijn 

land van herkomst en voorafgaand aan zijn binnenkomst in België, kan voorleggen.  

 

Uit wat voorafgaat blijkt dat de verzoeker niet aantoont dat de gemachtigde de voorgelegde 

verblijfsaanvraag op basis van artikel 47/1, 2° van de vreemdelingenwet niet correct heeft beoordeeld of 

dat hij het in de artikelen 47/1, 2° en 47/3, § 2 van deze wet voorziene begrip “ten laste” niet correct zou 

hebben geïnterpreteerd en het ‘certificat’ niet zou mogen beoordelen op zijn bewijswaarde. Er werd niet 

aannemelijk gemaakt dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze werd genomen, of dat 

met bepaalde elementen in het dossier ten onrechte geen rekening werd gehouden. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht en van het 

redelijkheidsbeginsel is niet aangetoond.   

 

Waar verzoeker met betrekking tot het bevel om het grondgebied te verlaten, stelt dat het vernietigd 

moet worden omdat de eerste bestreden beslissing vernietigd moet worden, merkt de Raad op dat 

verzoeker met betrekking tot de eerste bestreden beslissing de schending van de aangehaalde 

bepalingen en beginselen van behoorlijk niet aannemelijk heeft gemaakt zodat er evenmin een reden is 

om de bestreden beslissing te vernietigen.  

 

Verzoeker betoogt verder dat het onredelijk is om het bevel om het grondgebied te verlaten af te geven 

zonder termijn voor vrijwillig vertrek. Hij betwist dat er een risico op onderduiken bestaat. Hij heeft 

inderdaad meerdere aanvragen gezinshereniging ingediend net om de reden dat hij niet illegaal en 

ondergedoken wenst te verblijven in België. Het indienen van opeenvolgende aanvragen is ook niet 

verboden en is om reden dat er telkens bepaalde elementen of bewijzen ontbraken in het dossier. 

Verzoeker heeft bij elke nieuwe aanvraag bijkomende bewijzen medegedeeld in de hoop dat zijn dossier 

zou worden goedgekeurd.  

 

Vooreerst merkt de Raad op dat het bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen met 

toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet omdat zijn legaal verblijf is verstreken. 

Dit wordt niet betwist door verzoeker.  

 

Het niet verlenen van een termijn van vrijwillig vertrek is een toepassing van artikel 74/14, § 3 van de 

vreemdelingenwet. 

 

Artikel 74/14 van de vreemdelingenwet bepaalt dat: 

 

“§ 1. 

De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

[…] 

§ 2. 

Zolang de termijn voor vrijwillig vertrek loopt, is de onderdaan van een derde land beschermd tegen 

gedwongen verwijdering. 

Om het risico op onderduiken tijdens deze termijn te vermijden, kan de onderdaan van een derde land 

worden verplicht tot het vervullen van preventieve maatregelen. 

De Koning bepaalt deze maatregelen, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

§ 3. 

Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien: 

1° er een risico op onderduiken bestaat, of; 

2° de onderdaan van een derde land de opgelegde preventieve maatregel niet heeft gerespecteerd, of; 

3° de onderdaan van een derde land een bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid, 

of; 

4° (opgeheven) 

5° het verblijf van de onderdaan van een derde land werd beëindigd of ingetrokken met toepassing van 

de artikelen 11, § 2, 4°, 13, § 4, 5°, 74/20 of 74/21, of; 

6° het verzoek om internationale bescherming van een onderdaan van een derde land werd niet-

ontvankelijk verklaard op grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 5°, of werd als kennelijk ongegrond 

beschouwd op grond van artikel 57/6/1, § 2. 
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In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn.” 

 

Uit artikel 74/14 van de vreemdelingenwet blijkt dat indien er een risico op onderduiken bestaat, de 

verwerende partij nog steeds een termijn voor vrijwillig vertrek kan toekennen en dit kan koppelen aan 

preventieve maatregelen. Deze termijn voor vrijwillig vertrek kan ook korter dan zeven dagen zijn. 

Uiteindelijk kan de gemachtigde ook beslissen om geen termijn voor vrijwillig vertrek toe te kennen. In 

casu heeft de gemachtigde geen termijn voor het vrijwillig vertrek toegelaten omdat er in hoofde van 

verzoeker een risico op onderduiken bestaat (artikel 74/14, § 3, 1° van de vreemdelingenwet). 

 

Inzake het motief voor het niet toekennen van een termijn, namelijk het risico op onderduiken, wordt 

vastgesteld dat dit risico wordt gedefinieerd in artikel 1, § 1, 11° van de vreemdelingenwet: 

 

“11° risico op onderduiken: het feit dat er redenen bestaan om aan te nemen dat een vreemdeling die 

het voorwerp uitmaakt van een verwijderingsprocedure, een procedure voor toekenning van 

internationale bescherming of een procedure tot vaststelling van of tot overdracht naar de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, met het oog op 

de criteria die opgesomd worden in § 2 zal onderduiken;” 

 

De criteria opgesomd in artikel 1, § 2 van de vreemdelingenwet zijn de volgende: 

 

“§ 2. 

Het in paragraaf 1, 11°, bedoelde risico op onderduiken moet actueel en reëel zijn. Het wordt na een 

individueel onderzoek en op basis van een of meer volgende objectieve criteria vastgesteld, rekening 

houdend met alle omstandigheden die eigen zijn aan elk geval : 

1° de betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag 

ingediend, of heeft zijn verzoek om internationale bescherming niet binnen de door deze wet voorziene 

termijn gedaan; 

2° de betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, 

verwijdering of terugdrijving valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten gebruikt, 

of heeft fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt; 

3° de betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt in het kader van zijn betrekkingen met de 

overheden die belast zijn met de uitvoering van en/of het toezicht op de naleving van de reglementering 

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

4° de betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan een van de volgende maatregelen wil 

houden of heeft zich reeds niet aan een van deze maatregelen gehouden: 

a) een overdrachts-, terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel; 

b) een inreisverbod dat noch opgeheven, noch opgeschort is; 

c) een minder dwingende maatregel dan een vrijheidsberovende maatregel die erop gericht is om zijn 

overdracht, terugdrijving of zijn verwijdering te garanderen, ongeacht of het om een vrijheidsbeperkende 

maatregel of een andere maatregel gaat; 

d) een vrijheidsbeperkende maatregel die erop gericht is om de openbare orde of de nationale veiligheid 

te garanderen; 

e) een door een andere lidstaat genomen maatregel die gelijkwaardig is aan de maatregelen bedoeld in 

a), b), c) of d); 

5° de betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk en/of in een andere lidstaat dat 

noch opgeheven, noch opgeschort werd; 

6° de betrokkene heeft onmiddellijk na het voorwerp te hebben uitgemaakt van een beslissing tot 

weigering van binnenkomst of verblijf of een beslissing die een einde heeft gemaakt aan zijn verblijf, of 

onmiddellijk na het voorwerp te hebben uitgemaakt van een terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel, 

een nieuwe verblijfsaanvraag of een nieuw verzoek om internationale bescherming ingediend; 

7° terwijl hij in verband met dat punt ondervraagd werd, heeft de betrokkene verborgen dat hij zijn 

vingerafdrukken reeds heeft gegeven in een andere Staat die gebonden is door de Europese 

reglementering met betrekking tot de bepaling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een verzoek om internationale bescherming, na een verzoek om internationale bescherming te 

hebben ingediend; 

8° de betrokkene heeft in het Rijk of in een of meerdere andere lidstaten meerdere verzoeken om 

internationale bescherming en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een 

negatieve beslissing of die niet tot de afgifte van een verblijfstitel hebben geleid; 

9° terwijl hij in verband met dat punt ondervraagd werd, heeft de betrokkene verborgen dat hij vroeger 

reeds een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend in een andere staat die gebonden is 
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door de Europese reglementering met betrekking tot de bepaling van de staat die verantwoordelijk is 

voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming; 

10° de betrokkene heeft verklaard of uit zijn dossier blijkt dat hij voor andere doeleinden dan de 

doeleinden waarvoor hij een verzoek om internationale bescherming of een verblijfsaanvraag heeft 

ingediend naar het Rijk gekomen is; 

11° de betrokkene maakt het voorwerp uit van een geldboete omdat hij een kennelijk onrechtmatig 

beroep heeft ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.” 

 

Deze objectieve criteria betreffen feiten of handelwijzen die aan de betrokkene kunnen worden 

toegeschreven of die hem kunnen worden verweten en die, omwille van hun aard of hun ernst, kunnen 

verklaren waarom er redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de betrokkene een reëel en actueel 

risico vormt dat hij zich zal onttrekken aan de verwijderings-, terugdrijvings- of overdrachtsmaatregel die 

ten opzichte van hem genomen of voorzien wordt (Parl.St. Kamer 2016-17, doc nr. 54-2548/001, p. 18). 

 

Artikel 1, § 2 van de vreemdelingenwet bepaalt verder dat het risico op onderduiken “actueel en reëel” 

moet zijn. “Het wordt na een individueel onderzoek en op basis van een of meer volgende objectieve 

criteria vastgesteld, rekening houdend met alle omstandigheden die eigen zijn aan elk geval.” 

 

Aldus bevat artikel 1, § 2 van de vreemdelingenwet enerzijds een subjectieve component (individueel 

onderzoek van het geval) en anderzijds een objectieve component (gebaseerd op objectieve, in 

wetgeving vastgelegde criteria). Het risico op onderduiken houdt dus twee cumulatieve vereisten in, 

namelijk dat het bestuur de individuele en concrete omstandigheden van de situatie van elke 

vreemdeling geval per geval moet onderzoeken en dit op een actuele wijze, en er daarbij over moet 

waken dit onderzoek te baseren op objectieve, op algemene wijze vastgestelde criteria. 

 

In de bestreden beslissing wordt aan de verzoeker op basis van artikel 74/14, § 3, 1° van de 

vreemdelingenwet geen termijn voor vrijwillig vertrek toegekend omdat er een risico op onderduiken 

bestaat, omdat hij – zoals wordt bepaald in artikel 1, § 1, 11° en § 2, 6° van de vreemdelingenwet – vier 

keer vlak na elkaar een gezinshereniging met toepassing van artikel 47/1, 2° van de vreemdelingenwet 

indiende. Tegen de eerste drie weigeringsbeslissingen ging verzoeker niet in beroep. Verzoeker diende 

daarentegen een vierde aanvraag gezinshereniging in met dezelfde referentiepersoon. Verzoeker 

betwist dit niet doch hij verklaart dat hij geen misbruik maakte van deze procedure omdat hij telkens 

nieuwe documenten bijbracht. Het betoog van de verzoeker laat evenwel niet toe te concluderen dat de 

bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de verweerder beschikt, nu verzoeker niet 

betwist dat hij vier keer vlak na elkaar een gezinshereniging heeft ingediend. Verzoeker stelt weliswaar 

dat hij telkens bijkomende documenten indiende evenwel blijkt uit de stukken van het administratief 

dossier dat deze documenten dateren van na zijn binnenkomst in België waarmee hij niet op nuttige 

wijze kan aantonen dat hij 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 aanvragen. Het oordeel van de gemachtigde dat verzoeker de procedure 

van artikel 47/2 van de vreemdelingenwet misbruikt om, via een andere weg, een verblijfsrechtelijk 

voordeel te verkrijgen, is niet kennelijk onredelijk nu de gemachtigde vaststelt dat verzoeker “dezelfde 

stukken neerlegde als bij de drie vorige aanvragen”.  

 

Ten overvloede wordt nog opgemerkt dat niet blijkt welk actueel belang de verzoeker nog heeft bij zijn 

grief. Sinds de betekening van de bestreden beslissing zijn immers reeds meer dan dertig dagen (zijnde 

de maximumtermijn) verstreken en het blijkt niet dat de verzoeker thans het grondgebied heeft verlaten. 

Bijkomend kan nog worden opgemerkt dat de verzoeker steeds de mogelijkheid heeft om bij 

gemotiveerd verzoek om de verlenging van de termijn om het grondgebied te verlaten te verzoeken 

conform artikel 74/14, § 1, derde lid van de vreemdelingenwet, wat hij niet lijkt gedaan te hebben. 

 

Het enige middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. 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. Er dient derhalve geen uitspraak 
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gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

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 zesentwintig mei tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 

 

 

 


