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 nr. 256 019 van 9 juni 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 11 maart 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 8 februari 2021 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 16 maart 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 29 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. 

DECORDIER & T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 19 april 2018 toe op het Belgische grondgebied met een visum type C in het 

kader van familiebezoek. 

 

1.2. Op 16 augustus 2018 diende verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie in functie van zijn vader, die Nederlands staatsburger is (bijlage 19ter). 

 

1.3. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

trof op 12 februari 2019 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 
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1.4. Verzoeker diende op 30 april 2019 wederom een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie in functie van zijn vader, die Nederlands staatsburger is (bijlage 19ter). 

 

1.5. De gemachtigde van de toenmalig bevoegde minister trof op 25 oktober 2019 een beslissing tot 

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

20). 

 

1.6. Verzoeker diende op 13 augustus 2020 een derde aanvraag in van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie in functie van zijn vader, die Nederlands staatsburger is (bijlage 

19ter). 

 

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde van de 

staatssecretaris) trof op 8 februari 2021 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoeker werd hiervan op 11 februari 

2021 per aangetekend schrijven in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

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 13.8.2020 werd ingediend 

door: 

Naam: E.(…) 

Voorna(a)m(en): J.(…) 

Nationaliteit: Marokkaan 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

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 

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan in functie van zijn vader, de genaamde E.(…) M.(…) (RR: (…)) 

van Nederlandse nationaliteit in toepassing van artikel 40bis van de wet van 15.12.1980.   

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“§ 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 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 

Aangezien betrokkene ouder is dan 21 jaar, dient hij, om aan de door de wet gestelde vereisten voor een 

verblijf van meer dan drie maanden te voldoen, het bewijs te leveren dat hij ten laste is van zijn 

Nederlandse vader, in functie van wie hij het verblijfsrecht vraagt.  Betrokkene legt volgende documenten 

neer als bewijs dat hij ten laste is van zijn vader: 

- Attest OCMW Antwerpen dd 12.11.2020 waaruit blijkt dat zowel betrokkene als de referentiepersoon tot 

op datum van het attest geen financiële steun ontvingen. 

- Attestation de non-imposition a la TH-TSC N°(…) dd. 11/11/2020: betrokkene is niet onderworpen aan 

belasting op huisvesting en gemeentebeasting in Marokko. Dit attest is opgesteld in tegenwoordige tijd. 

Het getuigt niet van de situatie van toen betrokkene nog in Marokko woonde. Dit attest is dan ook niet 

relevant in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging en kan niet aanvaard worden als 

afdoende bewijs. 

- Document ‘Composition de menage historiques dd.26.02.2019: samenstelling gezin in Marokko voor de 

periode van 01.02.2011 tot 15.12.2017 

- Document ‘le conservateur des biens immobilliers et des hypotheques’ Taza dd. 26.02.2020 : dit attest 

stelt dat tot op datum van opmaak van het attest betrokkene geen landstitel bezit 

- Arbeidscontract onbepaalde tijd bij de ‘D(…) nv' van 36 uur/week dd.06.09.2017+loonstroken van 

september 2019 tot maart 2020 op naam van de referentiepersoon 
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- Attest vervangingsinkomen (Socialistische Mutaliteit): Belastingsfiche nr.281.12 inkomsten 2019 

dd.30.03.2020 op naam van de referentiepersoon 

- Document RVJ: vakantiegeld 2020 (prestaties 2019), berekend op tewerkstelling van D(…) SA op naam 

van de referentiepersoon 

-Volledig uittreksel van de kruispuntbank der ondernemingen dd.13.11.2019 op naam van de 

referentiepersoon (oprichting van eenmansbedrijf op 1.12.2019) 

- Loonstroken met loonberekening van januari 2020 tem april 2020 + augustus 2020: 2500 euro netto. 

Geen vermelding van bedrijfsvoorheffing of sociale bijdragen 

- Boekhoudkundig resultaat: boekjaar 2020 op naam van de referentiepersoon 

- Document RSZ dd.14.05.2020 waarin staat dat de referentiepersoon tem 4de kwartaal 2019 geen 

bijdrageschuld heeft. 

- Inventaris stukken, document opgesteld door de advocaat 

We kunnen opmerken dat de geldverzendingen, voorgelegd bij één van de vorige aanvragen, niet opnieuw 

werden voorgelegd. Om als ten laste te kunnen worden beschouwd, dienen ze echter wel in overweging 

te worden genomen. Uit de overschrijvingen blijkt dat betrokkene sinds april 2017 tot en met februari 2018 

geld heeft ontvangen van een bankrekening op naam van zijn vader met de vermelding ‘Salary’ en B(…) 

P)(…). Uit zijn visumaanvraag blijkt eveneens dat betrokkene tewerkgesteld was bij B(…) P(…). 

Meerbepaald werd een arbeidscontract voorgelegd, alsook loonstroken. Betrokkene toonde bovendien 

aan een bankrekening te hebben met een vrij aardig bedrag op. Betrokkene had dus wel degelijk een 

economische activiteit in het land van herkomst waarvan redelijkerwijze mag worden verwacht dat hij er 

mee in zijn levensonderhoud voorzag. De andere bedragen die occasioneel werden overgemaakt via 

Money Gram, Western Union en Ria van de referentiepersoon aan betrokkene waren in waarde duidelijk 

ondergeschikt aan het loon dat betrokkene in die periode heeft ontvangen. Vandaar dat niet kan gesteld 

worden dat betrokkene op deze kleine (extra) bedragen die werden overgemaakt door de 

referentiepersoon aangewezen was om in zijn levensonderhoud te voorzien. 

De andere voorgelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststelling 

Wat het ten laste zijn in België betreft, uit het administratief dossier van betrokkene, blijkt dat hij sinds 

02/01/2019 tot op 30.12.2020 zelf tewerkgesteld is geweest bij verschillende werkgevers. Dit betekent dat 

betrokkene ook niet ten laste is van zijn vader in België, gezien hij zelf over een inkomen beschikt. 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de wet van 15.12.1980 

om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging 

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

Het heeft geen zin een nieuwe aanvraag in te dienen voor zover geen geloofwaardige verklaring, voorzien 

van de nodige bewijsstukken, kan worden geboden voor de totaal tegengestelde aanvraag tegenover de 

visumaanvraag. Betrokkene kreeg een visum om op bezoek te komen bij zijn vader, net omdat hij 

voldoende solvabel was, een professionele bezigheid had in Marokko en bijgevolg zijn reisdoel nl 

familiebezoek (enkel bezoek geen verblijf) voldoende geloofwaardig was. De aanvraag tot 

gezinshereniging als kind ouder dan 21 jaar, is tegenstrijdig met het oorspronkelijke reisdoel. Men kan 

niet om een visum te verkrijgen vermogend zijn, maar om verblijfsrecht te krijgen, onvermogendheid 

aantonen. Dat is niet verzoenbaar met elkaar. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Ter terechtzitting legt verzoeker een schrijven neer van 29 april 2021 waarin hij te kennen geeft 

onvoldoende Nederlands te beheersen om het verzoekschrift nader toe te lichten. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) neemt akte van deze brief. Met de bijstand van de 

raadsman van de verwerende partij wordt getracht verzoeker zo goed mogelijk te informeren. 

 

2.2. Verzoeker diende op 11 maart 2021 per aangetekend schrijven bij de Raad een gedinginleidend 

verzoekschrift in tot schorsing en nietigverklaring van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris van 8 februari 2021, die op 11 februari 2021 per aangetekend schrijven ter kennis werd 

gebracht. 

 

Op 21 en 22 april 2021, dus ruim buiten de wettelijke beroepstermijn van 30 dagen, verzond verzoeker 

naar de Raad identieke aangetekende zendingen houdende “AANVULLING DAN WEL WIJZIGING VAN 

VERZOEKSCHRIFT TER INDIENING VAN HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING BIJ DE RAAD 

VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN”. 

 

2.3. Ter terechtzitting wijst de Raad verzoeker erop dat noch de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 
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de vreemdelingenwet), noch het koninklijk besluit van 21 november 2006 houdende de rechtspleging voor 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) voorziet dat buiten de beroepstermijn een 

aanvullend of wijzigend verzoekschrift zou kunnen worden ingediend.  

 

De Raad stipt aan dat een stuk dat niet door de toepasselijke regelgeving werd voorzien en dat buiten de 

beroepstermijn werd ingediend uit de debatten moet worden geweerd (cf. RvS 5 juli 2012, nr. 220.178; 

RvS 12 maart 2002, nr. 104.571). De regeling die werd voorzien in artikel 39/68-2, eerste lid, van de 

vreemdelingenwet is immers enkel van toepassing op “ontvankelijke verzoekschriften”. 

 

2.4. Verzoeker stemt in met het feit dat de aanvulling uit de debatten zal moeten worden geweerd en dat 

enkel het gedinginleidend verzoekschrift van 11 maart 2021 zal worden beoordeeld. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In twee onderscheiden middelen voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van 

vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden 

(hierna: de richtlijn 2004/38/EG). Verzoeker stelt in zijn middelen het volgende: 

 

“2.1. Eerste middel 

Schending van artikel 2 en 3 van de richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 van het Europees Parlement 

en de Raad. 

Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat verzoeker niet behoeftig was vóór zijn aankomst in 

België in april 2018 en dat niet de gevraagde machtiging tot verblijf op grond van de richtlijn 2004/38/ EG 

is geweigerd omdat verzoeker niet ten laste was van zijn vader met Nederlandse nationaliteit. Bovendien 

heeft de Dienst Vreemdelingenzaken gesteld dat het verblijf in Belgie van verzoeker wordt geweigerd 

omdat verzoeker diverse arbeidsverhoudingen heeft gehad sinds zijn aankomst in België. 

Terwijl verzoeker voldoende middeln in het geding heeft gebracht waaruit mag worden geconcludeerd dat 

hij zowel vóór als na zijn aankomst in België onder last viel en valt van zijn vader. Hij heeft dit voldoende 

aannemelijk gemaakt door het document Composition de Ménage Historique waarin tevens is opgenomen 

dat hij ten laste was van zijn vader gdurende de periode van 01-02-2011 tot 15-12-2017. 

Dat verzoeker door de genoemde beslissing is benadeeld en de aan hem toekomende rechten die 

voortvloeien uit de richtlijn 2004/38/EG zijn geschonden. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

2.2. Tweede middel 

Dat verzoeker voldoende heeft aangetoond met bewijsstukken dat hij niet beschikt oveinkomen en 

vermogen in Marokko, zodat de weigering van de machtiging tot verblijf in België op onjuiste gronden 

heeft berust en in strijd met de bepalingen van de aangehaalde richtlijn.” 

 

3.2. Verzoeker stelt in wezen dat hij ressorteert onder de begunstigden van de richtlijn 2004/38/EG omdat 

hij als bloedverwant in neergaande lijn (ouder is dan 21 jaar) ten laste van zijn vader dient te worden 

beschouwd.  

 

3.3. De Raad stipt aan dat voor de interpretatie van het begrip ‘ten laste’, zoals voorzien in artikel 40bis, 

§ 2, eerste lid, 3°, van de vreemdelingenwet, kan worden verwezen naar de rechtspraak van het Hof van 

Justitie. Het Hof van Justitie oordeelde reeds dat bij het onderzoek of een vreemdeling ten laste is van 

een familielid moet worden beoordeeld of deze vreemdeling gezien zijn economische en sociale toestand 

niet in staat is om in zijn basisbehoeften te voorzien, waarbij de noodzaak van steun in de lidstaat van 

oorsprong of van herkomst moet bestaan op het moment dat hij verzoekt om de hereniging met de 

referentiepersoon (cf. HvJ 9 januari 2007, C-1/05, Jia; HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman; HvJ 16 

januari 2014, C-423/12, Reyes). 

 

3.4. In de bestreden beslissing worden de verschillende documenten, die verzoeker in het kader van zijn 

aanvraag van 13 augustus 2020 had neergelegd, besproken. Hierin wordt het volgende gesteld: 

 

“Betrokkene legt volgende documenten neer als bewijs dat hij ten laste is van zijn vader: 

- Attest OCMW Antwerpen dd 12.11.2020 waaruit blijkt dat zowel betrokkene als de referentiepersoon tot 

op datum van het attest geen financiële steun ontvingen. 

- Attestation de non-imposition a la TH-TSC N°(…) dd. 11/11/2020: betrokkene is niet onderworpen aan 

belasting op huisvesting en gemeentebeasting in Marokko. Dit attest is opgesteld in tegenwoordige tijd. 

Het getuigt niet van de situatie van toen betrokkene nog in Marokko woonde. Dit attest is dan ook niet 
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relevant in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging en kan niet aanvaard worden als 

afdoende bewijs. 

- Document ‘Composition de menage historiques dd.26.02.2019: samenstelling gezin in Marokko voor de 

periode van 01.02.2011 tot 15.12.2017 

- Document ‘le conservateur des biens immobilliers et des hypotheques’ Taza dd. 26.02.2020 : dit attest 

stelt dat tot op datum van opmaak van het attest betrokkene geen landstitel bezit 

- Arbeidscontract onbepaalde tijd bij de ‘D(…) nv' van 36 uur/week dd.06.09.2017+loonstroken van 

september 2019 tot maart 2020 op naam van de referentiepersoon 

- Attest vervangingsinkomen (Socialistische Mutaliteit): Belastingsfiche nr.281.12 inkomsten 2019 

dd.30.03.2020 op naam van de referentiepersoon 

- Document RVJ: vakantiegeld 2020 (prestaties 2019), berekend op tewerkstelling van D(…) SA op naam 

van de referentiepersoon 

-Volledig uittreksel van de kruispuntbank der ondernemingen dd.13.11.2019 op naam van de 

referentiepersoon (oprichting van eenmansbedrijf op 1.12.2019) 

- Loonstroken met loonberekening van januari 2020 tem april 2020 + augustus 2020: 2500 euro netto. 

Geen vermelding van bedrijfsvoorheffing of sociale bijdragen 

- Boekhoudkundig resultaat: boekjaar 2020 op naam van de referentiepersoon 

- Document RSZ dd.14.05.2020 waarin staat dat de referentiepersoon tem 4de kwartaal 2019 geen 

bijdrageschuld heeft. 

- Inventaris stukken, document opgesteld door de advocaat 

We kunnen opmerken dat de geldverzendingen, voorgelegd bij één van de vorige aanvragen, niet opnieuw 

werden voorgelegd. Om als ten laste te kunnen worden beschouwd, dienen ze echter wel in overweging 

te worden genomen. Uit de overschrijvingen blijkt dat betrokkene sinds april 2017 tot en met februari 2018 

geld heeft ontvangen van een bankrekening op naam van zijn vader met de vermelding ‘Salary’ en B(…) 

P(…). Uit zijn visumaanvraag blijkt eveneens dat betrokkene tewerkgesteld was bij B(…) P(…). 

Meerbepaald werd een arbeidscontract voorgelegd, alsook loonstroken. Betrokkene toonde bovendien 

aan een bankrekening te hebben met een vrij aardig bedrag op. Betrokkene had dus wel degelijk een 

economische activiteit in het land van herkomst waarvan redelijkerwijze mag worden verwacht dat hij er 

mee in zijn levensonderhoud voorzag. De andere bedragen die occasioneel werden overgemaakt via 

Money Gram, Western Union en Ria van de referentiepersoon aan betrokkene waren in waarde duidelijk 

ondergeschikt aan het loon dat betrokkene in die periode heeft ontvangen. Vandaar dat niet kan gesteld 

worden dat betrokkene op deze kleine (extra) bedragen die werden overgemaakt door de 

referentiepersoon aangewezen was om in zijn levensonderhoud te voorzien. 

De andere voorgelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststelling 

Wat het ten laste zijn in België betreft, uit het administratief dossier van betrokkene, blijkt dat hij sinds 

02/01/2019 tot op 30.12.2020 zelf tewerkgesteld is geweest bij verschillende werkgevers. Dit betekent dat 

betrokkene ook niet ten laste is van zijn vader in België, gezien hij zelf over een inkomen beschikt. 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de wet van 15.12.1980 

om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging 

(…)” 

 

3.5. Waar verzoeker in zijn middel benadrukt dat hij ten laste was van zijn vader in de periode van 1 

februari 2011 tot 15 december 2017 door te verwijzen naar het document “Composition de Ménage 

Historique” van 8 december 2020 (Verzoekschrift, bijlage 3), merkt de Raad op dat dit niet uit het 

desbetreffende stuk kan worden opgemaakt. Bovendien blijkt niet dat dit stuk aan de gemachtigde van de 

staatssecretaris werd overgemaakt. Uit het administratief dossier blijkt evenwel dat verzoeker eerder een 

gelijkaardige “Composition de Ménage Historique” van 26 februari 2019 had neergelegd, die zich wel in 

het administratief dossier bevindt. Ook uit dit stuk blijkt enkel dat verzoeker in de aangegeven periode (als 

meerderjarig kind) samen met zijn vader, zijn moeder en zijn 3 zussen op hetzelfde adres in Taza 

(Marokko) verbleven heeft, maar hieruit kan niet worden opgemaakt dat hij zowel vóór als na zijn 

aankomst in België ten laste was van zijn vader, zoals hij beweert. De gemachtigde van de 

staatssecretaris beperkt zich in zijn beslissing dan ook tot de weergave van wat uit het document kan 

worden opgemaakt: “samenstelling gezin in Marokko voor de periode van 01.02.2011 tot 15.12.2017”. 

Terloops merkt de Raad op dat de vermelding op het document, dat verzoeker samen met de andere 

gezinsleden in de periode 2011-2017 ten laste was van zijn vader, niet betekent dat hij anno 2020, ten 

tijde van zijn gezinsherenigingsaanvraag, ook ten laste zou zijn van zijn vader en doet geen afbreuk aan 

de pertinente vaststelling dat hij in de periode tussen 2017 en de huidige aanvraag een eigen inkomen 

verwierf. 

 

3.6. In zoverre verzoeker in zijn ‘tweede middel’ oppert dat hij voldoende heeft aangetoond niet over een 

inkomen te beschikken in Marokko, merkt de Raad op dat het niet volstaat aannemelijk te maken dat men 
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onvermogend is in een land waar men niet langer verblijft om een deugdelijk bewijs te leveren van het 

‘ten laste’ zijn van een ascendent in het kader van de richtlijn 2004/38/EG. 

 

3.7. Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij poneert dat de beslissing op onjuiste gronden berust en 

in strijd zou zijn met de richtlijn 2004/38/EG. 

 

In zijn beslissing grijpt de gemachtigde van de staatssecretaris immers in de eerste plaats terug naar de 

gegevens die verzoeker in 2018 in het kader van zijn aanvraag voor een visum kort verblijf had 

aangebracht (zie punt 1.1.). Uit deze gegevens bleek dat verzoeker in Marokko loon ontving uit 

tewerkstelling. De gemachtigde van de staatssecretaris ging geenszins kennelijk onredelijk te werk door 

hieruit af te leiden dat verzoeker in Marokko in zijn levensonderhoud kon voorzien en dat hij hiervoor niet 

was aangewezen op de summiere bedragen die via ‘Moneygram’, ‘Western Union’ en ‘Ria’ werden 

overgemaakt. Voorts wordt in de beslissing ingegaan op verzoekers situatie in België, waaruit volgens de 

gemachtigde van de staatssecretaris evenmin kan worden geconcludeerd dat verzoeker ten laste is van 

zijn vader. Het administratief dossier bevat informatie uit de Dolcis-applicatie waaruit blijkt dat verzoeker 

tussen begin 2019 en eind 2020 voor verschillende werkgevers tewerkgesteld is geweest in België en dus 

bij machte is eigen inkomsten te genereren. Verzoeker kan dus niet dienstig voorhouden afhankelijk te 

zijn van de materiële ondersteuning van zijn vader om in zijn basisbehoeften te kunnen voorzien. De 

gemachtigde van de staatssecretaris kon dan ook op goede gronden besluiten dat “(b)etrokkene (dan ook 

niet) voldoet (…) aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de wet van 15.12.1980 om het 

verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging”. 

 

3.8. Ten overvloede merkt de gemachtigde van de staatssecretaris het volgende op in zijn beslissing: “Het 

heeft geen zin een nieuwe aanvraag in te dienen voor zover geen geloofwaardige verklaring, voorzien 

van de nodige bewijsstukken, kan worden geboden voor de totaal tegengestelde aanvraag tegenover de 

visumaanvraag. Betrokkene kreeg een visum om op bezoek te komen bij zijn vader, net omdat hij 

voldoende solvabel was, een professionele bezigheid had in Marokko en bijgevolg zijn reisdoel nl 

familiebezoek (enkel bezoek geen verblijf) voldoende geloofwaardig was. De aanvraag tot 

gezinshereniging als kind ouder dan 21 jaar, is tegenstrijdig met het oorspronkelijke reisdoel. Men kan 

niet om een visum te verkrijgen vermogend zijn, maar om verblijfsrecht te krijgen, onvermogendheid 

aantonen. Dat is niet verzoenbaar met elkaar.” 

 

3.9. Er werd geen schending aangetoond van de artikelen 2 en/of 3 van de richtlijn 2004/38/EG. De 

bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijk en juridische overwegingen.  

 

Beide aangevoerde middelen zijn ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

5. 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 

 

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

 

Artikel 2 
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De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen juni tweeduizend eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


