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 nr. 257 399 van 29 juni 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. VANNEUVILLE 

Catharina Lundenhof 9/13 

2660 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 6 april 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 1 maart 2021 tot weigering van 

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

 

Gezien titel Ibis, 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 9 april 2021 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 mei 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juni 2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat VANDENBERGHE, die loco advocaat V. VANNEUVILLE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. RAUX, die loco advocaten D. MATRAY en S. 

VAN ROMPAEY verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij, van Marokkaanse nationaliteit, is op 4 april 2019 het Schengengebied 

binnengekomen via Spanje met een visum type C afgegeven door de Spaanse diplomatieke autoriteiten 

in Marokko.  

 

Op 22 november 2019 diende de verzoekende partij een eerste aanvraag in voor een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie in functie van de echtgenoot van haar tante, H. N. E., van 

Spaanse nationaliteit, op basis van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd 
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geweigerd in een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20) van 23 maart 2020. Tegen deze beslissing werd geen beroep 

ingesteld.  

 

Op 10 april 2020 diende de verzoekende partij een tweede aanvraag gezinshereniging in, opnieuw in 

functie van de echtgenoot van haar tante. Deze aanvraag werd geweigerd in een beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) 

van 30 juli 2020. Tegen deze beslissing werd opnieuw geen beroep ingesteld. 

 

De verzoekende partij diende op 24 september 2020 opnieuw een aanvraag gezinshereniging in, in 

functie van dezelfde referentiepersoon.  

 

Deze aanvraag maakte het voorwerp uit van een derde beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) genomen op 1 maart 2021.  

 

Het betreft de bestreden beslissing, en ze is als volgt gemotiveerd:   

 

“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 1, die op 24 09.2020 werd ingediend door 

Naam: E. A.  

Voorna(a)m(en) Z.  

Nationaliteit Marokko  

Geboortedatum: X  

Geboorteplaats: Tetouan 

Identificatienummer in het Rijksregister (…) 

Verblijvende 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 24 09.2020 voor de derde keer gezinshereniging aan met de echtgenoot van zijn 

tante, zijnde H., N. E., 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 

- Marokkaans paspoort op naam van betrokkene met een visum type C afgegeven door de Spaanse 

diplomatieke autoriteiten in Marokko en een inreisstempel te Ceuta (Spanje) dd 04.04.2019 

- Stortingen van een derde persoon (betrokennes tante, de echtgenote van de referentiepersoon aan 

betrokkene in Marokko dd 13 06 2018, 26 07 2018, 10 08.2018, 06 09 2018, 18 10 2018,17.11.2018, 

11.12 2018 

- Administratief attest (met n° 236/2020) dd 01.06 2020 

- « attestation de non-impostion a la TH-TSC’ n°1523/19 dd 26 06 2019 » 

- Uittreksel uit het Marokkaans strafregister op naam van betrokkene voor de periode 22.05.2019 tot 

22 08 2019 
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Deze documenten werden reeds voorgelegd in het kader van de aanvraag gezinshereniging dd 

22.11.2019 en/of 10.04.2020 besproken en weerlegd in de bijlage 20 dd 23.03.2020 en/of 30.07.2020. 

Betrokkene ging niet in beroep tegen deze beslissingen. Er kan dan ook dienstig naar verwezen 

worden. In het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging werden geen bijkomende documenten 

voorgelegd die afbreuk doen de aan de vaststellingen die werden gemaakt in het kader van de vorige 

aanvragen gezinshereniging. Betrokkene legde in het kader van de huidige aanvraag volgende 

bijkomende documenten voor: 

 

- stukken met betrekking tot in België gevolgde cursussen maatschappelijke oriëntatie en Nederlands: 

loonfiches op naam van de referentiepersoon voor de periode 2017 - 2018; geactualiseerde attesten dat 

de referentiepersoon en betrokkene geen financiële steun ontvangen van het ocmw; attesten van 

scholing en universitaire studies in Marokko op naam van betrokkene deze documenten hebben 

geenszins betrekking op een mogelijke situatie van afhankelijkheid of onvermogendheid in hoofde van  

betrokkene en zijn dan ook niet relevant relevant in het kader van deze aanvraag gezinshereniging 

- Stortingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene in België dd 16.09.2020, 14.10.2020, 

18.11.2020 en 14.12 2020 Deze stukken hebben betrekking op een situatie na betrokkenes aankomst in 

België en zijn dan ook niet relevant in het kader van de huidge aanvraag gezinshereniging. 

 

Er dient in eerste instantie opgemerkt te worden dat de referentiepersoon sedert maart 2015 in België 

verblijft. Van een schending van het recht op vrij verkeer van de referentiepersoon kan dus geen sprake 

zijn 

 

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

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het 

gezin van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet afdoende blijkt uit het geheel van 

de beschikbare gegevens. Het gegeven dat betrokkene op 22 11 2019 gedomicilieerd werd op het adres 

van de referentiepersoon in België doet geen afbreuk aan deze vaststellingen 

 

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

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

referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond dat hij 

onvermogend was in zijn land van herkomst of origine voor zijn komst naar België, er onvoldoende werd 

aangetoond dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine ten 

laste was van de referentiepersoon 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert 22.11.2019 tot op heden op het adres van de referentiepersoon 

gedomicilieerd is, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen Immers, louter het gegeven dat 

betrokkene op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot 

gevolg dat hij ook ten laste was/is van de referentiepersoon. Immers, de voorwaarde van het ten laste 

zijn dient op een actieve wijze te worden aangetoond en valt niet impliciet af te leiden uit het feit dat men 

onder hetzelfde dak woont (arrest RvV nr 145 912 dd 21 05.2015) Bovendien heeft deze situatie 

betrekking op de toestand in Belgie, niet op deze in het land van herkomst of origine. 

 

Het komt toe aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren. 

 

Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt met afdoende dat betrokkene reeds in het land van 

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

het gezin van de burger van de Unie, en dit in de periode voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging Betrokkene toont dus met afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 

47/1,2° van de wet van 15 12 1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging 

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

 

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

Wettelijke basis: 

- artikel 7, 1,2° van de wet van 15 12.1980 

 

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

wet van 15.12 1980 Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat hij ook 

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

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

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich met aan de verwijderingsmaatregel wil houden 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten De bijlage 

20 van 30 07 2020 werd op 06 08.2020 aangetekend verzonden aan betrokkene met een bevel om 

uiterlijk op 11 09.2020 het grondgebied te verlaten. Betrokkene gaf geen gehoor aan dit bevel. 

Betrokkene werd nochtans door de stad Antwerpen aan de hand van een Sefor brochure geïnformeerd 

over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot 

ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 

2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een 

onderdaan van een derde land (Belgisch Staatsblad 16 juni 2011) Het is weinig waarschijnlijk dat hij 

vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

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

nieuwe verblijfsaanvraag ingediend. 

Betrokkene diende 3 keer vlak na elkaar in Antwerpen een gezinshereniging aan met de Spaanse 

echtgenoot van zijn tante op basis van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12 1980 De eerste twee 

aanvragen, ingediend op 22.11.2019 en op 10.04.2020. werden geweigerd op 23.03.2020 en op 30.07 

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 24 09.2020 een derde aanvraag gezinshereniging in met dezelfde referentiepersoon, waarbij hij 

nagenoeg dezelfde stukken voorlegde als bij de andere 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.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In wat als een enig middel kan aangemerkt worden voert de verzoekende partij de schending aan 

van de artikelen 44ter, 44quater, en 74/14 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 de materiële motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van 29 juli 1991, van de motiveringsplicht in het 

algemeen, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van het 

evenredigheidsbeginsel.  

 

De verzoekende partij licht haar enig middel als volgt toe:  

 

“2.1. De afgifte van een bevel om het grondgebied onmiddellijk te verlaten in plaats van binnen 

een termijn van een maand 

 

Artikel 44ter luidt als volgt (eigen onderlijning): 

 

§ 1. Wanneer een burger van de Unie of zijn familielid niet of niet meer het recht heeft om op het 

grondgebied te verblijven, kan de minister of zijn gemachtigde hem, met toepassing van artikel 7, eerste 

lid, een bevel geven om het grondgebied te verlaten. 

Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een bevel om het grondgebied te verlaten te geven, 

houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid op het 

grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezinssituatie en economische situatie, 

sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van 

oorsprong. 

§ 2. Het bevel om het grondgebied te verlaten, afgegeven aan een burger van de Unie of zijn familielid, 

vermeldt de termijn binnen welke hij het grondgebied van het Rijk moet verlaten. Behalve in naar 
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behoren aangetoonde dringende gevallen, mag deze termijn niet korter zijn dan een maand te rekenen 

vanaf de kennisgeving van de beslissing. 

De in het eerste lid bedoelde termijn kan door de minister of zijn gemachtigde worden verlengd wanneer 

: 

1 ° de vrijwillige terugkeer niet kan worden gerealiseerd binnen deze termijn, of 2° de omstandigheden 

die specifiek zijn voorde situatie van de betrokkene dit rechtvaardigen. 

De aanvraag voor een verlenging van de termijn om het grondgebied van het Rijk te verlaten moet door 

de burger van de Unie of zijn familielid worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde. 

 

Artikel 44quater luidt als volgt: 

 

“Zolang de in artikel 44ter, § 2 bedoelde termijn loopt, mag de burger van de Unie of zijn familielid niet 

gedwongen worden verwijderd. 

Om elk risico op onderduiken tijdens de in artikel 44ter, § 2 bedoelde termijn te vermijden, kan de burger 

van de Unie of zijn familielid worden verplicht tot het vervullen van preventieve maatregelen. De Koning 

is gemachtigd deze maatregelen te bepalen bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. “ 

 

Verzoeker is in casu een familielid van een Spaanse onderdaan die woonachtig is in België. 

 

Dit is ter dege bekend bij verweerder vermits dat ook blijkt uit de bijlage 20 die verweerder liet afleveren 

aan verzoeker verwijzend naar de aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van 

de Unie. 

 

In casu kon er derhalve geen bevel om het grondgebied te verlaten met onmiddellijke ingang en zonder 

termijn voor vrijwillig vertrek worden betekend aan verzoeker vermits er (1) geen sprake is van een naar 

behoren aangetoond dringend geval is om dat wel te doen overeenkomstig artikel 44ter § 2 van de 

Vreemdelingenwet en (2) dat er hierover in de bestreden beslissing geen enkele motivering terug te 

vinden is. Er was geen wettelijke reden om een bevel om het grondgebied te verlaten in het specifieke 

geval van verzoeker met onmiddellijk ingang en zonder termijn voor vrijwillig vertrek te betekenen. 

 

Indien er in casu een bevel om het grondgebied te verlaten mocht afgeleverd worden, diende dit een 

termijn van 30 dagen te voorzien wat in casu niet het geval was. 

 

De bestreden beslissing is dan ook strijdig met artikel 44ter en 44quater van de vreemdelingenwet. 

 

 

2.2. Het risico op onderduiken 

 

Verweerder geeft aan dat er een risico op onderduiken is zonder dit verder te motiveren. Verzoeker 

heeft er dan ook het raden naar waaruit het risico op onderduiken wel zou blijken in dit dossier. 

 

De gegeven motivering is bijgevolg niet afdoende vermits zij noch duidelijk, noch juist, noch pertinent, 

noch concreet, noch precies, noch volledig is. 

 

Bovendien luidt artikel 44quater als volgt: 

 

“Zolang de in artikel 44ter, § 2 bedoelde termijn loopt, mag de burger van de Unie of zijn familielid niet 

gedwongen worden verwijderd. 

 

Om elk risico op onderduiken tijdens de in artikel 44ter, § 2 bedoelde termijn te vermijden, kan de burger 

van de Unie of zijn familielid worden verplicht tot het vervullen van preventieve maatregelen. De Koning 

is gemachtigd deze maatregelen te bepalen bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. ” 

 

In casu, indien de verwerende partij meent dat er sprake is van een risico op onderduiken, quod certe 

non, heeft de verwerende partij nagelaten om eventueel te vervullen preventieve maatregelen op te 

leggen ondanks zij die mogelijkheid wel heeft. 

 

De verwerende partij gaat in de bestreden beslissing vervolgens nog bijkomend verwijzen naar 

achterhaalde wetgeving. 

 

Art. 74/14 luidt als volgt: 
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“ § 1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te 

verlaten. 

Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend. 

Indien de onderdaan van een derde land een gemotiveerd verzoek indient bij de minister of diens 

gemachtigde, wordt de termijn, vermeld in het eerste lid, en die is toegekend om het grondgebied te 

verlaten, verlengd, op grond van het bewijs dat de vrijwillige terugkeer niet kan worden gerealiseerd 

binnen de toegekende termijn. 

Zo nodig, kan deze termijn worden verlengd om rekening te houden met de specifieke omstandigheden 

eigen aan zijn situatie, zoals de duur van het verblijf, het bestaan van schoolgaande kinderen, het 

afronden van de organisatie van het vrijwillig vertrek en andere familiale en sociale banden, indien de 

onderdaan van een derde land een gemotiveerd verzoek indient bij de minister of diens gemachtigde. 

De minister of zijn gemachtigde deelt de onderdaan van een derde land schriftelijk mee dat de termijn 

van vrijwillig vertrek is verlengd. 

§ 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°... 

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-

ontvankeliik 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. 

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn.” 

 

In de bestreden beslissing verwijst de verwerende partij naar een oude inhoud van art. 74/14 §3, 4° die 

inmiddels bij artikel 59 van de Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën 

van vreemdelingen van 21 november 2017 werd opgeheven. 

 

Van een overheid mag men verwachten dat deze verwijst naar de huidig geldende toepasselijke 

wetgeving en niet naar oude wetgeving die reeds meer dan 3 jaar opgeheven werd. 

 

De verwijzing naar art. 74/14 §3, 6° is eveneens irrelevant omdat die verwijst naar verzoekers van 

internationale bescherming, wat in het geval van verzoeker niet aan de orde is vermits hij 

gezinshereniging heeft gevraagd moet de Spaanse echtgenoot van zijn tante. 

 

Ook hier verwijst de verwerende partij in de bestreden beslissing naar een oude inhoud van art. 74/14 

§3, 6° die inmiddels bij artikel 59 in fine van de Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van 

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen van 21 november 2017 werd gewijzigd. 

 

De gegeven motivering van de bestreden beslissing is bijgevolg niet afdoende vermits zij noch duidelijk, 

noch juist, noch pertinent, noch concreet, noch precies, noch volledig is. 

 

De verwerende partij zet verzoeker op een verkeerd spoor door te verwijzen naar oude niet meer 

toepasselijke wetgeving. 

 

De beslissing werd niet op een zorgvuldige wijze voorbereid en berust op de foutieve interpretatie van 

feitelijke en wettelijke gegevens voorhanden in het dossier. 
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De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de inhoud van de beslissing en de 

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er 

aanleiding toe bestaat een beroep in te stellen waarover hij beschikt. 

 

De materiële motiveringsplicht waaraan moet voldaan worden bij het nemen van de bestreden 

beslissing impliceert dat dit besluit gedragen moet zijn door motieven die zowel feitelijk als juridisch 

correct zijn, wat in casu niet het geval is. 

 

Gezien het halfslachtig, onzorgvuldig onderzoek van verwerende partij wordt het 

zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. 

 

Dat de bestreden beslissing de beginselen van behoorlijk bestuur derhalve schendt. De motivering van 

de bestreden beslissing kan geenszins afdoende genoemd worden en houdt een schending in van de 

motiveringsplicht waaraan de verwerende partij als administratief bestuur aan onderworpen is. De 

opgegeven motieven kunnen de bestreden beslissing niet schragen. 

 

Verzoeker woont op de bij verweerder gekend adres alwaar hij door de wijkagent in het kader van de 

woonstcontroles werd aangetroffen. 

 

Het risico op onderduiken is niet aangetoond en is bovendien op geen enkele wijze gemotiveerd in de 

bestreden beslissing. De bestreden beslissing is dan ook strijdig met art. 74/14 van de 

vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing waarbij geen termijn voor vrijwillig vertrek is voorzien is echter wel de grondslag 

om een inreisverbod op te leggen eveneens gedateerd op 1 maart 2021 en per aangetekende post 

gedateerd op 02.03.2021 verzonden aan verzoeker. 

 

Eveneens tegen voormeld inreisverbod tekent verzoek beroep aan bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

 

*** 

 

Besluit 

 

De verwerende partij maakt zich in de bestreden beslissing schuldig aan een schending van artikel 

44ter, artikel 44quater en artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet, schending van artikel 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen. Schending van de 

beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de materiële motiveringsplicht, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. 

 

Bijgevolg is dit middel ernstig. 

 

2.3. Bewijs ten laste van de referentiepersoon in het land van herkomst 

 

Verzoeker voegde bij de bewijzen dat hij ten laste is van de referentiepersoon in het land van herkomst 

voorafgaand aan zijn verblijf o.a. bewijzen dat hij financieel gesteund werd door het gezin van de 

referentiepersoon in België door stortingsbewijzen bij te voegen samen met de bewijzen dat hij op dat 

ogenblik dat hij financieel gesteund werd een opleiding volgde Université Abdelmalek Essaâdi. De 

bijgebrachte stukken hadden betrekking op het academiejaar 2017- 2018 en 2018-2019 zijnde 

eveneens de periode waarin de financiële stortingen gebeurd zijn. 

 

Doch volgens de verwerende partij hebben deze documenten geenszins betrekking op een mogelijke 

situatie van afhankelijkheid of onvermogendheid in hoofde van betrokkene en zijn dan ook niet relevent 

in het kader van deze aanvraag gezinshereniging. 

 

De verwerende partij meent dat deze motivering niet afdoende is. 

 

Een persoon die voltijds studeert, kan geenszins ook voltijds werken. 
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Deze documenten betreffende derhalve minstens een begin van bewijs dat verzoeker op dat ogenblik 

financieel werd onderhouden door de referentiepersoon in België. 

 

Verzoeker voegde eveneens een attest bij dat hij verblijft op hetzelfde adres dat de referentiepersoon 

verblijft wanneer deze in Marokko is. 

 

Zie ook RvV 198.310 van 22 januari 2018 

 

“Van verzoeker kan niet worden verwacht dat hij het negatieve bewijs levert van het feit dat hij in 

Suriname niet over een bepaalde uitkering of andere vormen van inkomsten zou genieten. Uit het arrest 

Reyes volgt dat dergelijk bewijs van onvermogen als ‘bijkomend’ moet worden beschouwd, in de praktijk 

niet makkelijk kan worden geleverd en het een verzoeker uiterst moeilijk kan maken om een 

verblijfsrecht te verkrijgen omdat het hem dwingt gecompliceerde stappen te ondernemen. ” 

 

Ten onrechte werden de voorgebrachte bewijzen niet aanzien als voldoende bewijzen dat verzoeker ten 

laste is van de referentiepersoon in het land van herkomst voorafgaand aan zijn verblijf in België.” 

 

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

bestuurshandelingen verplichten 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 afdoend 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 materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

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). 

 

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). 
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Het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe 

het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle 

redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126 520). De keuze die een bestuur in de uitoefening 

van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het proportionaliteitsbeginsel 

wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het 

maken van die keuze is kunnen komen. 

 

De verzoekende partij verwijst naar de artikelen 44ter en 44quater van de Vreemdelingenwet waar zij 

aanvoert dat er volgens haar geen bevel om het grondgebied te verlaten zonder termijn voor vrijwillig 

vertrek aan haar mocht afgegeven worden, omdat er volgens haar geen sprake is van een naar behoren 

aangetoond dringend geval om dat wel te doen overeenkomstig artikel 44ter, §2 van de 

Vreemdelingenwet. Bovendien bevat de bestreden beslissing hierover volgens de verzoekende partij 

ook geen enkele motivering.  

 

De verzoekende partij kan niet dienstig verwijzen naar de artikelen 44ter en 44quater van de 

Vreemdelingenwet. Deze artikelen ressorteren onder Hoofdstuk I van Titel II en heeft betrekking op 

“Vreemdelingen, burgers van de Unie en hun familieleden en vreemdelingen, familieleden van een 

Belg”. In casu heeft de verzoekende partij een aanvraag ingediend in toepassing van artikel 47/1, 2° van 

de Vreemdelingenwet. Dit artikel ressorteert onder het Hoofdstuk Ibis en dit hoofdstuk heeft betrekking 

op de “andere familieleden van een burger van de Unie”. Aangezien de verzoekende partij geen 

familielid is zoals omschreven in Hoofdstuk I, kan zij zich niet beroepen op de artikelen uit dit hoofdstuk. 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt bevat de bestreden beslissing wel degelijk een 

concrete motivering waarom er in casu geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan, namelijk:  

 

“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 

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich met aan de verwijderingsmaatregel wil houden 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten De bijlage 

20 van 30 07 2020 werd op 06 08.2020 aangetekend verzonden aan betrokkene met een bevel om 

uiterlijk op 11 09.2020 het grondgebied te verlaten. Betrokkene gaf geen gehoor aan dit bevel. 

Betrokkene werd nochtans door de stad Antwerpen aan de hand van een Sefor brochure geïnformeerd 

over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot 

ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 

2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een 

onderdaan van een derde land (Belgisch Staatsblad 16 juni 2011) Het is weinig waarschijnlijk dat hij 

vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

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

nieuwe verblijfsaanvraag ingediend. 

Betrokkene diende 3 keer vlak na elkaar in Antwerpen een gezinshereniging aan met de Spaanse 

echtgenoot van zijn tante op basis van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12 1980 De eerste twee 

aanvragen, ingediend op 22.11.2019 en op 10.04.2020. werden geweigerd op 23.03.2020 en op 30.07 

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 24 09.2020 een derde aanvraag gezinshereniging in met dezelfde referentiepersoon, waarbij hij 

nagenoeg dezelfde stukken voorlegde als bij de andere 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.” 

 

De in casu relevante bepalingen van artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet luiden als volgt:  

 

“§ 1. 

  

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

 

(…) 
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§ 3. 

  

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

  

1° er een risico op onderduiken bestaat, of; 

(…) 

  

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn.” 

 

Deze bepaling laat de verwerende partij dus wel degelijk toe geen enkele termijn voor vrijwillig vertrek te 

bepalen wanneer er een risico bestaat op onderduiken. Bovendien bevat de bestreden beslissing, in 

tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt, expliciete motieven waarom geen termijn voor 

vrijwillig vertrek wordt voorzien, namelijk omdat er volgens haar sprake is van een risico op onderduiken, 

en bovendien ook waarom de verwerende partij van oordeel is dat er in casu een risico op onderduiken 

bestaat. De verzoekende partij betwist in haar verzoekschrift bovendien niet in concreto dat er een 

dergelijk risico op onderduiken bestaat. De artikelen 44ter en 44quater van de Vreemdelingenwet, 

waarvan de verzoekende partij de schending aanhaalt, zijn in casu bovendien irrelevant en niet van 

toepassing. Wat het risico op onderduiken betreft beperkt de verzoekende partij zich tot de bewering dat 

de verwerende partij haar adres kent omdat de wijkagent haar daar heeft aangetroffen in het kader van 

de woonstcontroles. De verzoekende partij betwist daarmee echter niet de concrete motieven waarom 

de verwerende partij van oordeel is dat er een risico op onderduiken bestaat ten aanzien van de 

verzoekende partij, en die bovendien uitdrukkelijk in de bestreden beslissing zijn opgenomen. De Raad 

acht deze motieven bovendien helemaal niet kennelijk onredelijk. De verwerende partij maakt het 

tegendeel ook niet aannemelijk. De verwerende partij verwijst naar de volgende twee elementen, zoals 

bepaald bij artikel 1, §2, 4° en 6° van de Vreemdelingenwet:  

 

“4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich met aan de verwijderingsmaatregel wil houden 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten De bijlage 

20 van 30 07 2020 werd op 06 08.2020 aangetekend verzonden aan betrokkene met een bevel om 

uiterlijk op 11 09.2020 het grondgebied te verlaten. Betrokkene gaf geen gehoor aan dit bevel. 

Betrokkene werd nochtans door de stad Antwerpen aan de hand van een Sefor brochure geïnformeerd 

over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot 

ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 

2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een 

onderdaan van een derde land (Belgisch Staatsblad 16 juni 2011) Het is weinig waarschijnlijk dat hij 

vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

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

nieuwe verblijfsaanvraag ingediend. 

Betrokkene diende 3 keer vlak na elkaar in Antwerpen een gezinshereniging aan met de Spaanse 

echtgenoot van zijn tante op basis van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12 1980 De eerste twee 

aanvragen, ingediend op 22.11.2019 en op 10.04.2020. werden geweigerd op 23.03.2020 en op 30.07 

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 24 09.2020 een derde aanvraag gezinshereniging in met dezelfde referentiepersoon, waarbij hij 

nagenoeg dezelfde stukken voorlegde als bij de andere 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.” 

 

Artikel 1, §2, 4° en 6° van de Vreemdelingenwet bepaalt immers:  

 

“§ 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 : 

  

(…) 

  

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 : 

  



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

a) een overdrachts-, terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel; 

  

(…) 

   

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; 

 

(…)” 

 

De verzoekende partij betwist de motieven van de bestreden beslissing niet waar de verwerende partij 

aangeeft dat de verzoekende partij volgens haar heeft duidelijk gemaakt dat zij zich niet aan een 

verwijderingsmaatregel wil houden, en dat de verzoekende partij een nieuwe verblijfsaanvraag heeft 

ingediend onmiddellijk na het voorwerp te hebben uitgemaakt van een beslissing tot weigering van 

verblijf en een verwijderingsmaatregel. Deze motieven blijven dan ook overeind. Waar de verzoekende 

partij verwijst naar artikel 74/14, §3, 4° en 6° van de Vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat uit de 

inhoud van de bestreden beslissing blijkt dat van deze bepalingen in casu geen toepassing werd 

gemaakt. De bestreden beslissing vermeldt onder de vaststelling dat er volgens de verwerende partij 

sprake is van een risico op onderduiken wel een puntje 4° en 6°, maar uit de inhoud van deze 

onderdelen zoals uitgewerkt in de bestreden beslissing en de opbouw van de bestreden beslissing op 

zich blijkt dat deze duidelijk betrekking hebben op het hierboven vermelde artikel 1, §2, 4° en 6° van de 

Vreemdelingenwet, dat betrekking heeft op het risico op onderduiken. De kritiek van de verzoekende 

partij met betrekking de eventuele toepassing van artikel 74/13, §3, 4° en 6° van de Vreemdelingenwet 

in de bestreden beslissing mist dan ook juridische grondslag en is om die reden niet ontvankelijk.  

 

Voorts stelt de verzoekende partij dat zij bewijzen voorlegde dat zij ten laste was van de 

referentiepersoon in het land van herkomst voorafgaand aan haar verblijf, en zij verwijst naar bewijzen 

dat zij financieel gesteund werd door het gezin van de referentiepersoon tijdens haar opleiding aan de 

universiteit. Volgens haar is het duidelijk dat iemand die voltijds studeert niet ook voltijds kan werken. Zij 

stipt aan dat de door haar aangebrachte documenten minstens een begin van bewijs zijn dat zij op dat 

ogenblik financieel werd onderhouden door de referentiepersoon in België. Daarnaast haalt de 

verzoekende partij aan dat zij eveneens een attest bijvoegde waaruit blijkt dat zij op hetzelfde adres als 

de referentiepersoon verblijft wanneer deze in Marokko is. De verzoekende partij stelt ten slotte dat van 

haar niet kan worden verwacht het negatieve bewijs te leveren van het feit dat zij in Marokko niet een 

bepaalde uitkering of andere vormen van inkomsten zou genieten. Uit het arrest Reyes volgt volgens 

haar dat dergelijk bewijs van onvermogen als ‘bijkomend’ moet worden beschouwd. Dergelijk bewijs kan 

in de praktijk niet makkelijk worden geleverd en het maakt haar uiterst moeilijk om een verblijfsrecht te 

verkrijgen omdat het haar dwingt gecompliceerde stappen te ondernemen.  

 

Het determinerend motief van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden stelt 

dat “Uit het geheel van de voorgelegde stukken niet afdoende (blijkt) dat betrokkene reeds in het land 

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

van het gezin van de burger van de Unie, en dit in de periode voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging. Betrokkene toont dus niet afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 

47/1,2° van de wet van 15 12 1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging”.  

 

De verwerende partij heeft in de bestreden beslissing in concreto de door de verzoekende partij 

voorgelegde bewijzen besproken als volgt:  

 

“Ter staving van bovenstaande voorwaarden van artikel 47/3, §2 van de wet van 15 12 1980 werden 

volgende documenten voorgelegd 

- Marokkaans paspoort op naam van betrokkene met een visum type C afgegeven door de 

Spaanse diplomatieke autoriteiten in Marokko en een inreisstempel te Ceuta (Spanje) dd 04.04.2019 

- Stortingen van een derde persoon (betrokennes tante, de echtgenote van de 

referentiepersoon aan betrokkene in Marokko dd 13 06 2018, 26 07 2018, 10 08.2018, 06 09 2018, 18 

10 2018,17.11.2018, 11.12 2018 

- Administratief attest (met n° 236/2020) dd 01.06 2020 

- « attestation de non-impostion a la TH-TSC’ n°1523/19 dd 26 06 2019 » 
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- Uittreksel uit het Marokkaans strafregister op naam van betrokkene voor de periode 

22.05.2019 tot 22 08 2019 

 

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

22.11.2019 en/of 10.04.2020 besproken en weerlegd in de bijlage 20 dd 23.03.2020 en/of 30.07.2020. 

Betrokkene ging niet in beroep tegen deze beslissingen. Er kan dan ook dienstig naar verwezen 

worden. In het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging werden geen bijkomende documenten 

voorgelegd die afbreuk doen de aan de vaststellingen die werden gemaakt in het kader van de vorige 

aanvragen gezinshereniging. Betrokkene legde in het kader van de huidige aanvraag volgende 

bijkomende documenten voor: 

 

- stukken met betrekking tot in België gevolgde cursussen maatschappelijke oriëntatie en 

Nederlands: loonfiches op naam van de referentiepersoon voor de periode 2017 - 2018; geactualiseerde 

attesten dat de referentiepersoon en betrokkene geen financiële steun ontvangen van het ocmw; 

attesten van scholing en universitaire studies in Marokko op naam van betrokkene deze documenten 

hebben geenszins betrekking op een mogelijke situatie van afhankelijkheid of onvermogendheid in 

hoofde van  betrokkene en zijn dan ook niet relevant relevant in het kader van deze aanvraag 

gezinshereniging 

- Stortingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene in België dd 16.09.2020, 

14.10.2020, 18.11.2020 en 14.12 2020 Deze stukken hebben betrekking op een situatie na betrokkenes 

aankomst in België en zijn dan ook niet relevant in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

 

Er dient in eerste instantie opgemerkt te worden dat de referentiepersoon sedert maart 2015 in België 

verblijft. Van een schending van het recht op vrij verkeer van de referentiepersoon kan dus geen sprake 

zijn 

 

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

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het 

gezin van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet afdoende blijkt uit het geheel van 

de beschikbare gegevens. Het gegeven dat betrokkene op 22.11.2019 gedomicilieerd werd op het adres 

van de referentiepersoon in België doet geen afbreuk aan deze vaststellingen 

 

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

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

referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond dat hij 

onvermogend was in zijn land van herkomst of origine voor zijn komst naar België, er onvoldoende werd 

aangetoond dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine ten 

laste was van de referentiepersoon 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert 22.11.2019 tot op heden op het adres van de referentiepersoon 

gedomicilieerd is, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen Immers, louter het gegeven dat 

betrokkene op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot 

gevolg dat hij ook ten laste was/is van de referentiepersoon. Immers, de voorwaarde van het ten laste 

zijn dient op een actieve wijze te worden aangetoond en valt niet impliciet af te leiden uit het feit dat men 

onder hetzelfde dak woont (arrest RvV nr 145 912 dd 21 05.2015) Bovendien heeft deze situatie 

betrekking op de toestand in Belgie, niet op deze in het land van herkomst of origine. 

 

Het komt toe aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren.” 

 

De verzoekende partij maakt op geen enkele concrete wijze aannemelijk op welke wijze de door haar 

voorgelegde bewijzen wél zouden aantonen dat zij 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 verzoekende partij heeft stortingen neergelegd die plaatsvonden tijdens haar studies aan de 

universiteit en die dateren van het academiejaar 2017-2018 en 2018-2019. Over de stortingen in die 

periode bevat de bestreden beslissing een concreet motief, namelijk “Deze documenten werden reeds 

voorgelegd in het kader van de aanvraag gezinshereniging dd 22.11.2019 en/of 10.04.2020 besproken 

en weerlegd in de bijlage 20 dd 23.03.2020 en/of 30.07.2020. Betrokkene ging niet in beroep tegen 

deze beslissingen.”.  
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In de bijlage 20 van 23 maart 2020, waarnaar de verwerende partij in de motieven van de bestreden 

beslissing verwijst, wordt wat betreft de stortingen gesteld wat volgt: 

 

“Stortingen van een derde persoon (betrokkenes tante, de echtgenote van de referentiepersoon aan 

betrokkene in Marokko d.d. (…). Deze stortingen zijn te beperkt en te onregelmatig om aanvaard te 

worden als afdoende bewijs in het kader van de voorgaande aanvraag gezinshereniging. Uit het geheel 

van de beschikbare gegevens blijkt tevens niet dat betrokkene op deze bedragen aangewezen was om 

te voorzien in zijn levensonderhoud, dan wel dat ze aangewend werden voor andere doeleinden.” 

 

Daargelaten de vraag of de verzoekende partij met haar verklaring dat ze voltijds studeerde en dus 

geenszins voltijds kan werken, heeft aangetoond dat ze op de bedragen aangewezen was om in haar 

onderhoud te voorzien, weerlegt ze geenszins de vaststelling van de verwerende partij dat de stortingen 

te beperkt en onregelmatig zijn om als een voldoende bewijs van het ten laste zijn, te worden 

beschouwd. 

 

Zoals de verwerende partij terecht vaststelt in de nota met opmerkingen, blijkt uit de stukken van het 

dossier dat de stortingen variëren tussen 490 MAD en 590 MAD, omgezet tussen de 45 en 55 euro. De 

verzoekende partij maakt op geen enkele wijze aannemelijk dat deze geldstortingen haar toelaten in 

haar basisbehoeften te voorzien.  

 

Verder doet het feit dat het bewijs van onvermogen in het land van herkomst moeilijk te leveren is, er 

niets aan af dat het niet kennelijk onredelijk is van de verwerende partij om minstens een begin van 

bewijs te vragen. De verzoekende partij toont niet aan dat de beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden op kennelijk onredelijke wijze werd genomen.  

 

Ten slotte betwist de verzoekende partij de overige motieven van de bestreden beslissing niet, zodat 

deze overeind blijven.  

 

Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij de schending van de door haar 

opgeworpen bepalingen en beginselen niet aannemelijk heeft gemaakt, noch heeft zij aannemelijk 

gemaakt dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze werd genomen.  

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.   

 

 

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 

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

door de verwerende partij. 

 

 

4. 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. 
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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 negenentwintig juni tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


