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 nr. 260 982 van 23 september 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. STAES 

Amerikalei 122 bus 14 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 30 april 2021 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 8 maart 2021 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met (bijlage 20). 

 

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 tot vaststelling van het rolrecht van 5 mei 2021 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 juli 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 augustus 2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. STAES, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak  

 

1.1. Verzoekster dient op 26 november 2015 een aanvraag in tot de afgifte van een verblijfskaart van 

een familielid van een Unieburger, in functie van haar Belgische vader.  

 

1.2. Verweerder neemt op 25 mei 2016 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Het door verzoekster hiertegen ingestelde beroep 

wordt door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verworpen bij arrest van 18 april 

2017 met nummer 185 520.  
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1.3. Verzoekster dient op 12 januari 2018 opnieuw een aanvraag in tot de afgifte van een verblijfskaart 

van een familielid van een Unieburger, in functie van haar Belgische vader.  

 

1.4. Verweerder neemt op 9 juli 2018 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden. Het door verzoekster hiertegen ingestelde beroep wordt door de Raad verworpen bij arrest 

van 27 maart 2019 met nummer 218 963.  

 

1.5. Verzoekster dient op 11 september 2020 opnieuw een aanvraag in tot de afgifte van een 

verblijfskaart van een familielid van een Unieburger, in functie van haar Belgische vader.  

 

1.6. Verweerder neemt op 8 maart 2021 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden. Deze beslissing, die de bestreden beslissing uitmaakt, luidt 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 11.09.2020 werd 

ingediend door: 

 

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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

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

Betrokkene vraagt opnieuw gezinshereniging aan in functie van haar Belgische vader, de genaamde 

A.M. (RR […]) in toepassing van artikel 40 ter, §2, eerste lid, 1° van de wet van 15/12/80. 

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: ‘de bloedverwanten in neergaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of 

partner als bedoeld onder 1° of 2°, beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn (...)’ 

 

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

referentiepersoon. 

Om als ‘ten laste’ te kunnen worden beschouwd dient er reeds een afhankelijkheidsrelatie te bestaan 

tussen betrokkene en de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine tot op het moment 

van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

 

Ter staving van het ten laste zijn worden de volgende documenten voorgelegd: 

 

- Schrijven advocaat 

- Certificat de non travail dd.17.03.2020 en dd.27.09.2019 : betrokkene oefent geen enkel bezoldigd 

beroep uit. Er dient opgemerkt te worden dat op datum van de attesten betrokkkene al in België 

verbleef. Deze attesten zijn dan ook niet relevant in het kader van de huidige aanvraag 

gezinshereniging. 

- Attest Sociaal Huis Mechelen dd.26.10.2020: betrokkene momenteel geen uitkering geniet 

- Attest Sociaal Huis Mechelen dd.03.12.2020: referentiepersoon tot op heden geen uitkeringen heeft 

genoten 

- Declaration et engagement dd.02.09.2019: verklaring op eer dat de referentiepersoon 

bankoverschrijvingen verricht heeft tussen 1999 en 2002 ten gunste van zijn dochter ter ondersteuning 

om in haar dagelijkse levensbehoefte te voorzien + overzicht van de debet en credit van de 

bankrekening op naam van de referentiepersoon. Er dient opgemerkt te worden dat uit deze 

documenten niet blijkt dat er overschrijvingen zijn gebeurd naar zijn dochter. Nergens staat de naam 

van betrokkene vermeldt. Het betreft hier dus louter een verklaring op eer waarvan het gesolliciteerd 

karakter niet kan worden uitgesloten. 

- Bewijs van overschrijving van Belgische rekening van de refrentiepersoon naar een Belgische rekening 

van betrokkene dd. 12.03.2020 (400 euro)+ doorlopende opdracht van 200 euro vanaf september 2020. 

Deze situatie heeft betrekking op de situatie in België. 

- Overzicht detailverrichtingen van stortingen van de F.P.D (februari -november 2020) tav de 

referentiepersoon Uit het administratief dossier blijkt dat zijn pensioen uit het grootste gedeelte bestaat 

uit IGO. 

- Loonfiches uit de tewerkstelling bvba Badr: december 2018 tot juni 2020. 
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Uit het geheel van de voorgelegde documenten blijkt niet afdoende dat betrokkene voorafgaand aan de 

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

referentiepersoon. 

Immers, zij heeft noch afdoende aangetoond effectief onvermogend te zijn, noch afdoende bewezen 

voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst financieel en/of materieel ten laste 

te zijn geweest van haar vader.  

 

Wat het onvermogen betreft in het land van herkomst met betrekking tot het al dan niet hebben van een 

eigendom in het land van herkomst werden er geen enkel bewijs voorgelegd. Uit de brief van de 

advocaat van betrokkene blijkt dat betrokkene reeds in België verblijft sinds 2002 en dat een heel aantal 

familieleden in België verblijven. Er is bovendien in de brief opgenomen dat mevrouw sindsdien ten laste 

is van haar vader. Uit het administratief dossier blijkt dat mevrouw is gerepatrieerd op 8.02.2010, na 

betrapping op zwartwerk bij de firma waar zogezegd heden de vader van betrokkene aan te slag is. 

Mijnheer is intussen 80 jaar! Nergens uit het dossier blijkt dat zij na de repatriëring financieel/materieel 

ten laste is geweest van de referentiepersoon in het land van origine en/of aldaar onvermogend was. 

Mevrouw is kennelijk teruggekeerd naar België, en heeft zo haar situatie van onvermogen in België zelf 

gecreëerd. Wat de situatie echt schrijnend maakt is dat, alhoewel bij de huidige aanvraag enkel 

rekeninguittreksels van de referentiepersoon worden voorgelegd ter staving van zijn inkomen uit 

pensioen, uit een voorgaande aanvraag blijkt dat het om inkomensgarantie voor ouderen gaat, 

behoudens 200 euro rustpensioen als werknemer. Dit wil dus zeggen dat de referentiepersoon reeds 

behoeftig is en daardoor zelf reeds beroep moet doen op de Belgische overheden. Inkomensgarantie 

voor ouderen kan niet in overweging worden genomen om iemand mee ten laste te nemen. 

 

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. 

 

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

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

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere 

voorwaarden niet volledig onderzocht. Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om 

bij de indiening van een nieuwe aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te 

gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw 

dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Verweerder werpt in de nota met opmerkingen een exceptie van onontvankelijkheid van het beroep 

wegens gebrek aan belang op. Hij stelt dat verzoekster op 21 mei 2021 een nieuwe verblijfsaanvraag 

heeft ingediend, in functie van dezelfde referentiepersoon, zodat zij blijk heeft gegeven van een intentie 

om opnieuw stukken voor te kunnen leggen aan verweerder en deze door hem beoordeeld te zien.  

 

2.2. Er is tot op heden nog geen beslissing getroffen voor deze nieuwe verblijfsaanvraag. De Raad 

vermag hierop niet vooruit te lopen. Er kan immers ook een beslissing door de gemeente worden 

getroffen omdat niet alle nuttige documenten werden neergelegd. Mocht de Raad huidig beroep 

voorafgaandelijk aan dergelijke beslissing onontvankelijk verklaren zoals de verwerende partij het vraagt 

in haar nota, dan zou de verzoekende partij onterecht het belang ontzegd worden in een betwisting ten 

gronde, met name of ze al dan niet als ten laste van de referentiepersoon kan worden beschouwd. De 

Raad vermag niet te speculeren op de uitkomst van de beslissing inzake de nieuwe verblijfsaanvraag, 

ook niet door te kijken naar de behandelingsduur van deze nieuwe aanvraag.  

 

De exceptie wordt derhalve verworpen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een eerste en enig middel een schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 

wet van 29 juli 1991), van de artikelen 40ter en 42, §1, tweede lid van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
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vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), 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: richtlijn 2004/38/EG), van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van “de motiveringsplicht” en van het redelijkheidsbeginsel.  

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij het middel:  

 

“[…] Eerste onderdeel (met betrekking tot het 'ten laste zijn'),  

 

Verwerende partij stelt dat uit het geheel van de voorgelegde documenten niet afdoende blijkt dat 

betrokkene voorafgaand aan de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds in het land van herkomst 

ten laste was van de referentiepersoon. Immers zij heeft noch afdoende aangetoond effectief 

onvermogend te zijn, noch afdoende bewezen voorafgaand aan de aanvraag en reeds in het land van 

herkomst financieel en/of materieel ten laste te zijn geweest van haar vader.  

 

Verder wordt gesteld dat met betrekking tot het al dan niet hebben van een eigendom geen enkel bewijs 

werd neergelegd, en dat zij haar situatie van onvermogendheid (in België) zelf heeft gecreëerd.  

 

Het 'ten laste zijn' mag worden bewezen op alle mogelijke manieren, zoals gesteld door het Hof van 

Justitie bij arrest van 16 januari 2014 C-432/12 (Reyes).   

 

De Mededeling van de Commissie aan Het Europees Parlement en De Raad betreffende richtsnoeren 

voor een betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer 

en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, stelt 

dat geval per geval beoordeeld dient te worden of aanvragers, gelet op hun financiële en sociale 

toestand, materiële steun nodig hebben om in hun basisbehoeftes te kunnen voorzien.  

 

In de Richtlijn zijn geen voorwaarden vastgesteld met betrekking tot de minimumduur van de 

afhankelijkheid of het bedrag van de verstrekte materiële steun. Het moet alleen gaan om een echte, 

structurele afhankelijkheid. Zoals bevestigd door het Hof, kan het bewijs met elk passend middel worden 

geleverd. Wanneer de betrokken familieleden hun afhankelijkheid kunnen aantonen met een ander 

middel dan een certificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land van herkomst of 

van het land vanwaar zij komen, mag het gastland niet weigeren hun rechten te erkennen.  

 

Teneinde de eenheid van het gezin in een verruimde betekenis te handhaven, moet overeenkomstig de 

nationale wetgeving de persoonlijke situatie van de aanvraagster zorgvuldig worden onderzocht, waarbij 

rekening moet worden gehouden met de relatie met de EU-burger of andere omstandigheden, zoals het 

feit dat zij financieel of lichamelijk afhankelijk zijn. Bij een afwijzend besluit moeten alle materiële en 

procedurele waarborgen van de richtlijn in acht worden genomen.  

 

Verzoekster is bijna twintig jaar in ons land. Het is helaas voor haar, ondanks verwoede pogingen, niet 

mogelijk om documenten van voor 2002 uit haar land van herkomst te bemachtigen.  

 

Desondanks heeft verzoekster toch bepaalde documenten uit Marokko kunnen verzamelen.  

 

Zo zijn er geldstortingen uitgevoerd door de referentiepersoon naar zijn dochter in Marokko in de 

periode tussen 1999-2002.  

 

Tevens werd aangetoond dat de gehele familie van verzoekster verblijfsrecht heeft in België, en zij in 

Marokko dus allen zou verblijven.  

 

Verzoekster diende dan ook naar ons land te komen, aangezien zij in Marokko niet kon overleven. Het 

is dus absoluut niet zo dat zij haar eigen onvermogenheid heeft gecreëerd, daar zij zich reeds in een 

uiterst precaire situatie bevond.  

 

Zij was derhalve reeds ten laste in het land van herkomst, en verder tevens de afgelopen 19 jaar in ons 

land. Het is begrijpelijk dat het voor verzoekster thans onmogelijk is om bepaalde documenten uit de 

20e eeuw aan te vragen bij de instanties in haar land van herkomst. Verzoekster heeft dit tevergeefs 

geprobeerd, maar helaas zonder resultaat.  

 



  

 

RvV X - Pagina 5 van 10 

Inzake deze financiële afhankelijkheid wenst verzoekster ook op te merken dat verwerende partij niet 

kennelijk onredelijk mag eisen dat de aanvraagster in het herkomstland ten laste moet zijn.  

 

Volgens Uw Raad vereist het begrip 'ten laste' daarenboven hoofdzakelijk een actieve ondersteuning 

door de referentiepersoon. Het bewijs van onvermogen is slechts bijzaak (RvV 26 oktober 2018, nr. 

211.725).   

 

Ten slotte dient gesteld te worden dat richtlijn 2004/38 in artikel 2, lid 2 sub c en d; descendenten niet 

verplicht om in het land van herkomst ten laste te zijn van de Unieburger. Wat overigens wel gedaan 

wordt bij 'andere' familieleden.  

 

Uit deze tegenstelling kan impliciet afgeleid worden dat de voorwaarde om in het herkomstland ten laste 

te zijn niet geldt voor descendenten.  

 

Tweede onderdeel (met betrekking tot de 'IGO'),  

 

De bestreden beslissing stelt dat uit de vorige aanvraag van verzoekster blijkt dat de referentiepersoon 

een IGO ontvangt. Volgens verwerende partij toont dit aan dat de referentiepersoon zelf behoeftig is, en 

daardoor beroep moet doen op de Belgische overheden. Er wordt gesteld dat Inkomensgarantie niet in 

overweging genomen kan worden om iemand mee ten laste te nemen.  

 

Verzoekster betwist deze motivering.  

Artikel 40ter Vreemdelingenwet stelt:  

 

§ 1. De familieleden bedoeld in artikel 40 bis, § 2, van een Belg die zijn recht op vrij verkeer heeft 

uitgeoefend overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als de familieleden van een 

burger van de Unie.  

§ 2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die 

niet zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend 

krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie :  

1 ° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1 ° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen;  

(...)  

De familieleden bedoeld in het eerste lid, 1 °, moeten bewijzen dat de Belg :  

1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt 

geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van 

het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het 

beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er 

wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leef loon, de financiële 

maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de 

overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat 

hij actief werk zoekt.  

(...)  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. Het respect voor dit 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat het bestuur bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.   

 

Bij de beoordeling van een aanvraag dient onderzocht te worden of de Belg beschikt over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen.  

 

Verwerende partij schendt evenwel artikel 40ter doordat voor de beoordeling inzake het beschikken over 

voldoende stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen de IGO niet aanvaard zou kunnen 

worden. De zienswijze van verweerder is evenwel fout.  

 

Het oude artikel 40ter, tweede lid, 2° vreemdelingenwet bepaalde dat bij het beoordelen van de 

bestaansmiddelen waarover de Belgische onderdaan beschikt "aanvullende bijstandsstelsels" niet in 
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aanmerking werden genomen. De IGO, voorheen het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, viel onder 

deze categorie.  

Artikel 18 van de wet van 4 mei 2016 verving het tweede lid van artikel 40ter evenwel. De zinsnede 

"middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels" verdween.  

 

De uitsluiting van de IGO uit de in aanmerking te nemen bestaansmiddelen bevat thans derhalve geen 

grondslag meer.  

 

Deze zienswijze werd bevestigd in arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV 19 juli 

2017, nr. 189 891, RvV 12 mei 2017, nr. 186 718, en RvV 21 februari 2020, nr. 232987 en 232 988).  

 

De IGO wordt in de wet niet opgenomen als inkomen waarmee geen rekening mag worden gehouden 

bij het beoordelen of de Belgische referentiepersoon al dan niet beschikt over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen.  

 

Verwerende partij motiveert in de bestreden beslissing ook niet afdoende waarom de IGO van de 

referentiepersoon niet in aanmerking zou genomen kunnen worden.  

 

De bestreden beslissing schendt derhalve artikel 40ter vreemdelingenwet en het zorgvuldigheids-

beginsel.  

 

Verzoekster heeft weet van de arresten van de Raad van State inzake de IGO-problematiek, maar stelt 

dat daar in casu werd voorbijgegaan aan de precieze betekenis in het gewijzigde artikel 40ter 

vreemdelingenwet van het begrip 'aide social financière' of 'financiële maatschappelijke dienstverlening'. 

Dit begrip verwijst immers enkel naar OCMW-steun in het kader van de wet van 8 juli 1976, wat duidelijk 

te onderscheiden valt van de IGO die gedefinieerd is, en geregeld wordt door de Wet van 22 maart 2001 

tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. Volgens de OCMW-wet is de IGO dan ook geen 

'financiële maatschappelijke dienstverlening'. “ 

 

3.2. Wat betreft de aangevoerde schending van de richtlijn 2004/38/EG, in zoverre verzoekster in haar 

ondersteunend betoog verwijst naar artikel 2 van voormelde richtlijn, wijst de Raad er vooreerst op dat 

verzoekster – die om gezinshereniging met een statische Belg verzoekt – niet ressorteert onder het 

toepassingsgebied van deze richtlijn. Bovendien werd het voormeld artikel 2 van de richtlijn 2004/38/EG 

reeds omgezet in de Belgische rechtsorde, zodat verzoekster zich hier hoe dan ook niet rechtstreeks op 

kan beroepen.  

 

Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk.  

 

3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve 

overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt 

vast dat de bestreden beslissing in casu is voorzien van een feitelijke en juridische motivering. Zo wordt, 

onder verwijzing naar artikel 40ter, §2, eerste lid, 1° juncto artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet, gesteld dat verzoekster niet aantoont te voldoen aan de verblijfsvoorwaarden. 

Hierbij wordt concreet ingegaan op de door verzoekster overgemaakte stukken en gemotiveerd waarom 

deze niet volstaan. Verzoekster toont niet aan dat de motivering van de bijlage 20 niet voldoet aan de 

vereisten van de formele motiveringsplicht. Uit een lezing van het verzoekschrift blijkt ook dat 

verzoekster kennis heeft van de motieven van de bijlage 20, zodat is voldaan aan de voornaamste 

doelstelling van de formele motiveringsplicht. Een schending hiervan blijkt dan ook niet. De inhoudelijke 

kritiek die verzoekster op de motieven uit, wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht.  

 

3.4. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 
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Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Het 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). 

 

3.5. De ingediende verblijfsaanvraag geschiedde in het kader van artikel 40ter, §2, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt:  

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die niet 

zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend krachtens het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie : 

1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen;” 

 

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

 

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

1° […]; 

2° […];  

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;” 

 

3.6. Het staat niet ter discussie dat verzoekster ouder is dan eenentwintig jaar, zodat zij diende aan te 

tonen dat zij “ten laste” is van de Belgische referentiepersoon.  

 

3.7. De voorwaarde van het ten laste “zijn” in artikel 40ter, §2, iuncto 40bis § 2, eerste lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet houdt in dat het om een bestaande toestand moet gaan. Vermits in het voornoemde 

artikel 40ter, §2 ook uitdrukkelijk sprake is van familieleden “die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen”, en het begeleiden van of het zich voegen bij de Belg inhoudt dat de vreemdeling uit het 

buitenland komt of is gekomen, gaat het om een toestand die ook reeds in het land van herkomst moet 

bestaan (RvS 29 mei 2018, nr. 241.649). Het houdt dus in dat verzoekster moet aantonen reeds in het 

land van herkomst ten laste te zijn geweest van de Belgische referentiepersoon en tevens moet 

aantonen er ook nog van ten laste te zijn in België. 

 

3.8. Zoals verzoekster terecht stelt, vermag het ten laste zijn in het land van oorsprong te worden 

aangetoond met elk passend middel en zijn er geen voorwaarden met betrekking tot de minimumduur 

van de afhankelijkheid of het bedrag van de verstrekte steun. Deze vrije bewijsvoering houdt evenwel 

niet in dat verweerder ertoe is gehouden alle door verzoekster overgemaakte bewijsstukken zonder 

meer te aanvaarden. Het komt aan verweerder toe de overgemaakte bewijsstukken en hun bewijs-

waarde te beoordelen. Hij beschikt daarbij over een ruime discretionaire bevoegdheid waarbij de Raad 

slechts terughoudend kan toetsen. 

 

3.9. Verzoekster benadrukt in een eerste onderdeel van haar middel dat zij reeds twintig jaar in België 

verblijft, zodat het voor haar moeilijk is om documenten van voor 2002 uit haar land van herkomst te 

bemachtigen. Zij stelt evenwel in staat te zijn geweest bepaalde documenten uit Marokko te kunnen 

verzamelen, waaronder bewijzen van geldstortingen uitgevoerd door de referentiepersoon in Marokko in 

de periode 1999-2002. Wat deze geldstortingen betreft, heeft verweerder gemotiveerd dat dienaan-

gaande enerzijds enkel een verklaring op eer werd overgemaakt, waarbij de referentiepersoon verklaart 

dat hij bankoverschrijvingen heeft verricht ten gunste van zijn dochter om in haar dagdagelijkse 

levensbehoeftes te voorzien en anderzijds een overzicht van de debet en credit van de bankrekening 

van de referentiepersoon, waarbij uit niets kan worden afgeleid dat overschrijvingen zijn gebeurd naar 

zijn dochter. Verweerder concludeert dat het bewijs van de overschrijvingen in de periode tussen 1999 

en 2002 aldus enkel bestaat uit een loutere verklaring op eer, waarvan het gesolliciteerd karakter niet 
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kan worden uitgesloten. Door louter te poneren dat er gedurende voormelde periode wel degelijk 

geldstortingen zijn uitgevoerd door de referentiepersoon naar haar in Marokko waar ze alleen verbleef 

en waar ze zich in een uiterst precaire situatie bevond en dat ze aldaar wel degelijk ten laste was van de 

referentiepersoon, toont verzoekster niet aan dat de overwegingen van verweerder, die steun vinden in 

het administratief dossier, kennelijk onredelijk, onzorgvuldig of incorrect zijn.  

 

3.10. Wat betreft het argument dat zij reeds bijna twintig jaar alhier verblijft, zodat het begrijpelijk is dat 

zij onmogelijk bepaalde documenten uit de 20e eeuw kan aanvragen bij de instanties in haar land van 

herkomst, gaat verzoekster eraan voorbij dat in de bestreden beslissing werd aangegeven dat zij in 

2010 werd gerepatrieerd naar haar herkomstland. Verweerder heeft gemotiveerd dat nergens uit het 

dossier blijkt dat verzoekster na haar repatriëring financieel of materieel ten laste is geweest van de 

referentiepersoon in haar herkomstland. In haar feitelijke uiteenzetting poneert verzoekster weliswaar 

dat zij “zeer snel” is teruggekomen met de hulp van haar familie. Het eerste teken dat zich in het 

administratief dossier bevindt van haar aanwezigheid op het Belgische grondgebied na haar 

repatriëring, dateert evenwel van 2015. Uit het administratief dossier blijkt derhalve niet dat verzoekster 

in de periode tussen 2010 en 2015 in België verbleef. Het is dan ook niet kennelijk onredelijk dat 

verweerder verwacht dat verzoekster bewijzen van ondersteuning in Marokko zou kunnen voorleggen, 

voor voormelde periode. Minstens toont verzoekster het tegendeel niet aan. Bovendien, zelfs indien 

verzoekster snel zou zijn teruggekeerd naar België, toont ze niet in concreto aan waarom het onredelijk 

moeilijk zou zijn voor haar om documenten die dateren van voor 2002 aan te vragen bij de overheids-

instanties van Marokko, dan wel andere documenten te bemachtigen. Het enkele gegeven dat er reeds 

een langere tijd is verstreken, houdt nog niet in dat het onmogelijk zou zijn om bewijsstukken te 

verzamelen. Verzoekster legt ook geen stukken voor ter staving van haar bewering dat zij “verwoede 

pogingen” heeft ondernomen om meerdere bewijsstukken te bemachtigen, doch dat zij hierbij op een 

praktische onmogelijkheid botste.  

 

3.11. Wat betreft de beoordeling in de bijlage 20 dat de geldstortingen, die dateren van na de 

binnenkomst in België, en het “certificat de non travail” van 27 september 2019 en 17 maart 2020, niet 

relevant zijn voor huidige verblijfsaanvraag, dit in de zin dat hieruit niet blijkt dat verzoekster reeds van in 

het land van herkomst ten laste was van de referentiepersoon, kan de Raad enkel vaststellen dat dit 

pertinent en correct is. Verzoekster betoogt dat artikel 2, lid 2, sub c en d van de richtlijn 2004/38/EG 

niet voorziet dat men reeds in het land van herkomst ten laste dient te zijn. In dit verband dient de Raad 

ten eerste op te merken dat verzoekster als dochter van een statische Belg zich niet dienstig kan 

beroepen op de voormelde richtlijn. Het staat immers niet ter betwisting dat verzoeksters vader een 

‘statische’ Belg is, die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer in de Europese Unie 

door zich te vestigen in een andere lidstaat. Het betreft dus een zuiver interne situatie, waarop het 

Unierecht niet van toepassing is. Het is juist dat een richtlijnconforme interpretatie van een nationale 

bepaling die voortvloeit uit rechtspraak van het Hof van Justitie aan de orde is, onder meer in gevallen 

waarin de feiten van het hoofdgeding weliswaar niet binnen de directe werkingssfeer van het Unierecht 

vallen, maar de bepalingen van dat recht van toepassing zijn op grond van de nationale wettelijke 

regeling waarin ten aanzien van situaties waarvan alle aspecten zich binnen één lidstaat afspelen, is 

gekozen voor dezelfde aanpak als in het Unierecht. Verzoeksters aanvraag, die tot de bestreden 

beslissing heeft geleid, is gesteund op artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Ook al verwijst artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet naar artikel 40bis van de Vreemdelingenwet dat van toepassing is op 

familieleden van burgers van de Unie, blijkt het “geenszins dat bij de wijziging van artikel 40 en volgende 

van de Vreemdelingenwet met de wet van 8 juli 2011 ‘tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen’ werd gekozen voor dezelfde aanpak voor gezinshereniging van een derdelander met 

een zogenaamde “statische” Belg als met een andere Unieburger. Integendeel, er is uitdrukkelijk voor 

gekozen dat die “Belgen op voet van gelijkheid [worden] geplaatst met de vreemdelingen uit derde 

landen” en dat “de wet bijgevolg strenger zal worden toegepast ten aanzien van de Belgen dan ten 

aanzien van de burgers die de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie” (Parl.St. 

Kamer, nr. 53/0443-14, 150). Bij gebrek aan aanknoping met de bepalingen van het Unierecht dient de 

wettigheid van de bestreden beslissing enkel te worden getoetst aan de te dezen van toepassing zijnde 

Belgische bepalingen.” (cf. RvS 29 mei 2018, nr. 241.649). Ten overvloede wijst de Raad erop dat uit 

rechtspraak van het Hof van Justitie inzake artikel 2, lid 2, sub c en d van richtlijn 2004/38/EG blijkt dat 

het begrip “ten laste zijn” ook betrekking dient te hebben op de situatie in het herkomstland, 

voorafgaand aan de verblijfsaanvraag. Er kan hiervoor meer bepaald worden verwezen naar de 

interpretatie die aan dit begrip werd gegeven door het Hof van Justitie in het arrest Jia (HvJ 9 januari 

2007, C-1/05, Yunying Jia/Migrationsverket, ptn. 35-37 en 43), rechtspraak die werd bevestigd in het 

arrest Reyes (HvJ 16 januari 2014, C-423/12, Flora May Reyes/Migrationsverket, ptn. 20-24). In het 
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voormelde arrest Jia wordt uitdrukkelijk gesteld dat uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de 

hoedanigheid van ‘ten laste’ komend familielid voortvloeit uit een feitelijke situatie, die wordt gekenmerkt 

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

die gebruik heeft gemaakt van zijn verkeersvrijheid of door diens echtgenoot (pt. 35). Om vast te stellen 

of de familieleden te zijnen laste zijn, moet de lidstaat van ontvangst volgens het Hof beoordelen of zij, 

gelet op hun economische en sociale toestand, niet in staat zijn om in hun basisbehoeften te voorzien 

(pt. 37). Het Hof benadrukt hierbij dat de noodzaak van materiële steun moet bestaan in de lidstaat van 

oorsprong of van herkomst op het moment dat zij verzoeken om hereniging met die gemeenschaps-

onderdaan (pt. 37). In het arrest Reyes stelt het Hof vast dat het feit dat een Unieburger over een lange 

periode regelmatig een som geld betaalt aan de betrokkene, kan aantonen dat er sprake is van een 

situatie van reële afhankelijkheid van die bloedverwant ten opzichte van die burger, maar het beklem-

toont hierbij dat deze materiële steun “voor hem noodzakelijk [moet zijn] om in zijn basisbehoeften te 

voorzien in zijn land van herkomst” (pt. 24).  

 

3.12. Waar verzoekster, onder verwijzing naar een arrest van de Raad, tracht aan te tonen dat het 

bewijs van onvermogen slechts bijkomstig is, benadrukt de Raad vooreerst dat arresten in de 

continentale rechtstraditie geen precedentenwerking kennen. Bovendien kan de Raad enkel vaststellen 

dat verzoeksters betoog getuigt van een zeer selectieve lezing van voormeld arrest. De feiten die aan 

het geciteerde arrest ten grondslag lagen – waarbij er sprake was van een duurzame financiële 

ondersteuning gedurende meerdere jaren, voor kosten van het levensonderhoud van een student – zijn 

te onderscheiden van deze die in huidige zaak voorliggen. Minstens toont verzoekster niet aan dat het 

om gelijkaardige feiten gaat. Het arrest stelt ook nergens dat het bewijs van onvermogen een bijzaak is. 

Wel kan hierin worden gelezen: “Bijkomend moet aangenomen worden dat de kern van het begrip “ten 

laste” zijn in hoofdorde een actieve ondersteuning vereist door de referentiepersoon, hetzij financieel 

hetzij materieel. Het betreft immers een beoordeling van een feitelijke situatie, die wordt gekenmerkt 

door de omstandigheid dat het familielid wordt gesteund door de burger van de Unie of door diens 

echtgenoot teneinde in de basisbehoeften te voorzien. Een bewijs van onvermogen is in deze context 

dan ook bijkomend omdat het op zich nog geen actieve materiële of financiële ondersteuning aantoont.” 

 

Het eerste onderdeel van het middel is niet gegrond.  

 

3.13. De vaststelling dat verzoekster het motief in de bestreden beslissing dat “Uit het geheel van de 

voorgelegde documenten blijkt niet afdoende dat betrokkene voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst ten laste was van de referentiepersoon. 

Immers, zij heeft noch afdoende aangetoond effectief onvermogend te zijn, noch afdoende bewezen 

voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst financieel en/of materieel ten laste 

te zijn geweest van haar vader” niet onderuit haalt, volstaat om het beroep te verwerpen. Het betreft 

immers een motief dat op zich de bestreden beslissing kan schragen.  

 

3.14. Waar verzoekster in een tweede onderdeel van haar middel derhalve kritiek uit op een ander 

motief in de bestreden beslissing, met name de beoordeling van de bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon, gaat de Raad er niet op in. Zelfs indien de geuite kritiek gegrond zou zijn, kan dit 

geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.   

 

Het enig middel kan, in zoverre ontvankelijk, geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig september tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


