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 nr. 273 112 van 23 mei 2022 

in de zaak RvV X / II  

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 2 februari 2022 heeft 

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

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

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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

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

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 4 februari 2022 met refertenummer 

X.  

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.  

 

Gelet op de beschikking van 22 maart 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 april 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt 

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

ROMPAEY verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 4 juli 2015 wordt de verzoeker, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, 18 jaar. 

 

Bij vonnis van 13 februari 2020 spreekt de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent 

de gewone adoptie uit van de verzoeker door de Belgische S.M.O. 

 

Op 5 mei 2020 dient de verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, in de hoedanigheid van descendent van zijn Belgische adoptiemoeder. 
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Op 3 november 2020 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) 

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

20). 

 

Op 16 december 2020 dient de verzoeker een tweede aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van descendent van de Belgische S.M.O. 

 

Op 25 maart 2021 beslist de gemachtigde van de burgemeester van de stad Gent tot de weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 20). 

 

Op 23 juni 2021 dient de verzoeker een derde aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, dit opnieuw in functie van zijn Belgische adoptiemoeder S.M.O.  

 

Op 8 december 2021 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot de weigering van 

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

thans bestreden beslissing die aan de verzoeker op 6 januari 2022 ter kennis wordt gebracht. Deze 

beslissing is als volgt gemotiveerd:  

 

“(…) 

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 23.06.2021 werd ingediend 

door:  

 

Naam: O. S. (…)  

Voorna(a)m(en): G. Y. (…) 

Nationaliteit: Ghana  

Geboortedatum: (…).1997  

Geboorteplaats:. K. (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: xxx  

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…)  

 

om de volgende reden geweigerd:  

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

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

familielid van een burger van de Unie.  

 

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan met zijn adoptiemoeder, de genaamde S. M. O. (…) (RR xxx) 

van Belgische nationaliteit in toepassing van artikel 40ter van de wet van 15.12.1980.  

 

Betrokkene diende een aanvraag tot verblijf in als familielid in neergaande lijn van een Belg. 

Dienovereenkomstig zijn in eerste orde de bepalingen van art. 40bis, §2, 3° en art. 40ter van de wet van 

15.12.1980 van toepassing.  

 

Vooreerst voor wat betreft wie begunstigde kan zijn om het verblijfsrecht te kunnen krijgen is specifiek 

voorzien in art. 40bis, §2, 3° dat het om bloedverwanten in neergaande lijn moet gaan beneden de leeftijd 

van 21 jaar OF die te hunnen laste zijn. Bovendien dient overeenkomstig art. 40ter de Belgische 

onderdaan aan te tonen over stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen te beschikken, die 

ten minste gelijk zijn aan 120% van het leefloon voor een persoon met gezinslast.  

 

Betrokkene is ouder dan 21 jaar. Meerderjarige kinderen kunnen slechts een verblijfsrecht erkend zien 

indien ze financieel en of materieel worden ondersteund door de ascendent die in België verblijft, omdat 

ze niet in hun eigen basisbehoeften kunnen voorzien, en dat die afhankelijkheid reeds bestaat in het land 

van oorsprong of herkomst tot op het moment van de aanvraag.  

 

Ter staving van de afhankelijkheidsrelatie worden de volgende documenten voorgelegd:  

• Individuele rekening 2020 en 2021 V. C. B. (…) NV; Attest van tewerkstelling dd. 22.02.2021, op naam 

van de referentiepersoon als bewijs van haar bestaansmiddelen  

• Certificaat van inkomensbelasting - Belastingdienst Ghana dd. 14.01.2019 waaruit blijkt dat betrokkene 

niet aan het werk was, geen inkomen ontving en geen eigendom in Ghana bezat voor de jaren 2015, 2016 

en 2017.  
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• Attest dd. 11.06.2021, waarvan de helft ontbreekt (geen naam of dergelijke leesbaar). Aangezien we 

niet zeker kunnen zijn dat dit attest op naam van betrokkene staat, kan dit niet in overweging genomen 

worden.  

• Verzendbewijzen van geld via Ria vanwege de referentiepersoon aan een derde (P. A. (…)) dd. 

21.06.2016, 12.02.2017, 28.06.2018, 22.08.2018 en 20.12.2018.  

• Verklaring dd. 27.12.2019 vanwege een derde (P. A. (…)) waarin zij aangeeft dat zij instond voor 

betrokkene voor zijn aankomst in België en dat zij de geldsommen die de referentiepersoon verstuurde 

naar Ghana gebruikte om in het levensonderhoud te voorzien van betrokkene.  

 

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, hij 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 de referentiepersoon.  

 

Als bewijs van onvermogen legt betrokkene een attest voor van de belastingdienst in Ghana dd. 

14.01.2019 waaruit blijkt dat betrokkene in 2015, 2016 en 2017 geen belastingen diende te betalen en 

niet in het bezit was van een onroerend goed. Dit attest bewijst echter niet dat betrokkene na deze periode 

eventueel over inkomsten beschikte en of hij een onroerend goed in zijn bezit had in het land van 

herkomst. Er zijn geen bewijzen voorgelegd waarbij bewezen wordt dat betrokkene in de periode tussen 

2017 en 2019 geen inkomsten of onroerende goederen bezat. Het andere attest wordt niet in overweging 

genomen aangezien er geen naam leesbaar is.  

 

Verder legt betrokkene een 5-tal geldstortingen voor aangaande de periode 21.06.2016 en 20.12.2018. 

Deze geldstortingen zijn niet alleen heel beperkt maar deze zijn ook gericht aan een derde zijnde mevrouw 

A. (…). Deze verklaart dat zij betrokkene ten laste had in de periode tussen 21.06.2016 en 20.12.2018. 

Deze verklaring van mevrouw A. (…) is een verklaring op eer, waardoor het gesolliciteerd karakter ervan 

niet voldoende bewijzen aanbrengt om het argument te staven. Aangaande deze verklaring op eer werden 

geen verifieerbare bewijsstukken voorgelegd waaruit blijkt dat zij betrokkene ook effectief ten laste had 

en zij dit geld ontvangen heeft ten gunste van betrokkene.  

Ook al nemen we deze stortingen in overweging, dient evenzeer opgemerkt te worden dat er voor het jaar 

2019 geen stortingen werden voorgelegd. Hoe betrokkene in 2019 in zijn levensonderhoud heeft voorzien 

is onduidelijk. Het onvermogen van betrokkene vóór de komst naar België en vóór de aanvraag 

gezinshereniging is dus niet aangetoond. Wanneer we het voorgaande paragraaf in beschouwing nemen, 

waarbij betrokkene tussen de periode van 2017 en 2019 geen bewijzen van onvermogen kon voorleggen, 

noch bewijzen van het gebrek aan belastingsplicht in het land van herkomst, kunnen we aan de hand van 

de voorgelegde documenten niet concluderen dat betrokkene in die periode niet aan het werk was, of in 

zijn eigen levensonderhoud kon voorzien.  

 

Het gegeven dat betrokkene sedert 20.04.2020 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 België, en niet op deze in het land van herkomst.  

 

Gezien de afhankelijkheid niet aangetoond is voor de situatie van betrokkene in het land van herkomst, 

voldoet betrokkene bijgevolg niet aan de vereiste voorwaarden. Het recht op verblijf wordt aldus aan 

betrokkene geweigerd. Het A.l. van betrokkene dient te worden ingetrokken.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst de 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 aan het dossier grondig na 

te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen. 

(…)”  

 

2. Over de rechtspleging 
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De verzoeker heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), overeenkomstig artikel 

39/81, vierde lid, 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), tijdig in kennis 

gesteld van zijn wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de procedure verder 

gezet conform artikel 39/81, eerste lid, van de Vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoeker de 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 motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de rechten van 

verdediging. Tevens wordt gewag gemaakt van een manifeste beoordelingsfout.  

 

3.1.1. Het eerste middel wordt als volgt onderbouwd:  

 

“1.1.  

Artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dat dit impliceert dat de 

beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, maar tevens de redenen 

moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. Terwijl artikel 3 van deze wet voorschrijft 

dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing 

ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit zelfde artikel de motivering afdoende zijn, of met andere 

woorden dat deze pertinent moet zijn en duidelijk te maken hebben met de beslissing. 

 

Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet afdoende is.  

 

Zo wordt verzoekers verblijf op het Belgische grondgebied in hoofdzaak geweigerd omdat hij zogezegd 

niet heeft aangetoond dat hij effectief onvermogend is en reeds in het land van herkomst afhankelijk was 

van zijn adoptiemoeder.  

 

Dat de zorgvuldigheidsverplichting ernstig wordt geschonden, daar verweerder perfect contact had 

kunnen opnemen met verzoeker indien het attest dd.11.06.2021 voor hen niet goed leesbaar is. Verzoeker 

is immers in het bezit van het originele document (geen kopie) en had deze aan hen kunnen bezorgen 

indien nodig.  

 

Dat verzoeker nu verblijf van meer dan drie maanden geweigerd wordt onder meer doordat verweerder 

een document niet kon lezen, waarvan de schuld niet bij verzoeker ligt.  

 

Dat het niet de schuld is van verzoeker dat de gemeente de documenten niet leesbaar overmaakt of de 

software van verweerder de documenten niet goed weergeeft.  

 

Dat dient te worden opgemerkt dat een beslissing, met dermate gevolgen voor verzoeker, hoofdzakelijk 

gebaseerd op het feit dat het attest dd. 11.06.2021 dat zijn onvermogendheid aantoont, niet leesbaar is, 

geen afdoende gemotiveerde beslissing kan uitmaken.  

 

Dat in elk geval sprake is van een schending van de zorgvuldigheidsplicht, de motiveringsplicht en een 

manifeste beoordelingsfout door verweerder.  

 

1.2.  

Verweerder beroept zich verder op de 5 geldstortingen die gebeurd zijn naar een derde, mevrouw A. (…), 

en de verklaring op eer die hierover is neergelegd.  

 

Volgens verweerder zijn de geldstortingen niet enkel beperkt maar ook gericht naar een derde en is de 

verklaring op eer niet voldoende bewijs vanwege het gesolliciteerd karakter ervan.  

 

De verklaring op eer is afgelegd voor de “Superior Court Of Judicature In The High Court Of Ghana”.  

Mevrouw A. (…) heeft voor verzoeker gezorgd in opdracht van de adoptiemoeder van verzoeker.  

 

Dat verzoeker afhankelijk was van zijn adoptiemoeder in zijn land van herkomst staat ook vermeld in het 

vonnis dd. 13.02.2020.  
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“De kandidaat-adoptante is al vele jaren aanwezig in het leven van de kandidaat-geadopteerrde. Zij is niet 

alleen zijn tante maar zij heeft na het overlijden van haar zus zo goed als mogelijk ook daadwerkelijk 

ingestaan voor zijn opvoeding en onderhoud in Ghana”  

 

Dat verweerder geenszins op een afdoende manier heeft gemotiveerd waarom met de door verzoeker 

neergelegde stukken geen rekening kan worden houden.  

 

Dat verweerder bovendien geen rekening heeft gehouden met alle door verzoeker neergelegde stukken 

(waaronder het vonnis dd. 13.02.2020) bij het beoordeling van het “te laste zijn”.  

 

Dat in elk geval sprake is van een schending van de zorgvuldigheidsplicht, de motiveringsplicht en een 

manifeste beoordelingsfout door verweerder.” 

 

3.1.2. De verweerder zet hieromtrent in de nota met opmerkingen het volgende uiteen: 

 

“Stelling verzoekende partij 

 

1. Verzoeker meent dat de zorgvuldigheidsverplichting ernstig werd geschonden, daar verweerder perfect 

contact had kunnen opnemen met verzoeker indien het attest van 11.06.2021 met betrekking tot 

onroerend goed in zijn land van herkomst voor hen niet goed leesbaar was. Verzoeker is immers in het 

bezit van het originele document (geen kopie) en had deze aan hen kunnen bezorgen indien nodig. 

 

Dat dient te worden opgemerkt dat een beslissing, met dermate gevolgen voor verzoeker, hoofdzakelijk 

gebaseerd op het feit dat het attest van 11.06.2021 dat zijn onvermogendheid moet aantonen, niet 

leesbaar is, geen afdoende gemotiveerde beslissing kan uitmaken. 

 

2. Verzoeker stelt dat hij afhankelijk was van zijn adoptiemoeder in zijn land van herkomst, dit werd 

volgens haar ook vermeld in het vonnis van 13.02.2020: "De kandidaat-adoptante is al vele jaren aanwezig 

in het leven van de kandidaat-geadopteerde. Zij is niet alleen zijn tante maar zij heeft na het overlijden 

van haar zus zo goed als mogelijk ook daadwerkelijk ingestaan voor zijn opvoeding en onderhoud in 

Ghana" 

 

(…) 

 

Weerlegging 

 

Ten aanzien van de verenigde middelen 

 

1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, 

zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

Deze verplichting van uitdrukkelijke motivering waar de administratieve overheid toe gehouden is dient 

aan de bestemmeling van de beslissing toe te laten de redenen te kennen waarop deze gebaseerd is, 

zonder dat de overheid gehouden is de motieven van haar motieven uiteen te zetten. 

De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

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

“afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Het afdoende karakter van de motivering 

betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken 

moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten 

volstaan om de beslissing te dragen. Om draagkrachtig te zijn dient de motivering voldoende duidelijk, 

juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig te zijn. De motivering is volledig indien zij 

een grondslag vormt voor alle onderdelen van de beslissing. 

Dit is wel degelijk de situatie in onderhavig geval zodat het middel wegens gebrek aan uitdrukkelijke 

motivering niet kan weerhouden worden. 
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Immers, de bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. Dit is in casu het geval. In de beslissing wordt immers uitdrukkelijk aangegeven 

dat de beslissing is gegrond op het gegeven dat zij niet voldoet aan de vereiste voorwaarden van artikel 

40bis Vreemdelingenwet om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden in de 

hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie. In de paragrafen volgend wordt specifiek 

opgesomd welke elementen tot deze vaststelling hebben geleid. 

 

De in het verzoekschrift geuite kritiek toont overigens aan dat zij de motieven kent, zodat in casu het 

voornaamste doel van de formele motiveringsplicht is bereikt. 

 

Er wordt geen schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, noch van de motiveringsplicht 

aannemelijk gemaakt. 

 

2. Verzoekster heeft haar aanvraag ingediend in toepassing van artikel 40ter Vreemdelingenwet dat 

bepaalt dat: 

“§ 1. De familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 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; 

(…) 

 

Overeenkomstig artikel 40bis §2 Vreemdelingenwet: 

“Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

(...) 

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

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

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

partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt gedeeld, op 

voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft gegeven”; 

 

In onderhavig geval werd vastgesteld dat niet werd voldaan aan de voorwaarde van artikel 40bis, §2, 3° 

Vreemdelingenwet. Verzoekster 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 een afhankelijkheidsrelatie te bestaan tussen 

verzoekende partij en de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine tot in België. 

Inderdaad, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie: “in dit verband 

moet worden vastgesteld dat de situatie van afhankelijkheid moet bestaan in het land van herkomst van 

het betrokken familielid op het ogenblik dat hij verzoekt om zich te mogen voegen bij de burger van de 

Unie te wiens laste hij is”. 

 

Het bewijs van de noodzaak van financiële ondersteuning kan worden aangetoond met ieder passend 

middel, terwijl het mogelijk is dat het enkele feit dat de gemeenschapsonderdaan of zijn echtgenoot zich 

ertoe verbindt, de zorg voor het familielid op zich te nemen, niet wordt aanvaard als bewijs van het bestaan 

van een situatie van reële afhankelijkheid van dit familielid. 

 

Verwerende partij wijst erop dat, hoewel wordt aanvaard dat het bewijs van de verbintenis van de burger 

van de Unie tot het onderhouden van zijn familielid met ieder passend middel kan geschieden, het Hof 

van Justitie van de Europese Unie in dit verband heeft geoordeeld dat de toepasselijke bepalingen van 

het Europees recht moeten worden geïnterpreteerd als volgt: “onder „te hunnen laste komen” moet 

worden verstaan dat het familielid van een gemeenschapsonderdaan die in een andere lidstaat is 

gevestigd in de zin van artikel 43 EG, de materiële ondersteuning nodig heeft van deze onderdaan of zijn 

echtgenoot teneinde in zijn basisbehoeften te kunnen voorzien in de lidstaat van oorsprong of van 

herkomst van dit familielid op het moment dat hij verzoekt om hereniging met die onderdaan”. 
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In haar rechtspraak heeft Uw Raad ook al bevestigd dat verzoekende partij moest aantonen dat het ten 

laste nemen “effectief” was. 

 

In casu heeft verzoekende partij, in haar verzoek tot gezinshereniging, kennelijk geen geldig bewijs 

geleverd van het bestaan van een situatie van werkelijke afhankelijkheid van haar referentiepersoon in 

het land van herkomst of origine. 

 

De bestreden beslissing stelt hieromtrent: 

“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, hij 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 de referentiepersoon. 

Als bewijs van onvermogen legt betrokkene een attest voor van de belastingdienst in Ghana dd. 

14.01.2019 waaruit blijkt dat betrokkene in 2015, 2016 en 2017 geen belastingen diende te betalen en 

niet in het bezit was van een onroerend goed. Dit attest bewijst echter niet dat betrokkene na deze periode 

eventueel over inkomsten beschikte en of hij een onroerend goed in zijn bezit had in het land van 

herkomst. Er zijn geen bewijzen voorgelegd waarbij bewezen wordt dat betrokkene in de periode tussen 

2017 en 2019 geen inkomsten of onroerende goederen bezat. Het andere attest wordt niet in overweging 

genomen aangezien er geen naam leesbaar is. 

Verder legt betrokkene een 5-tal geldstortingen voor aangaande de periode 21.06.2016 en 20.12.2018. 

Deze geldstortingen zijn niet alleen heel beperkt maar deze zijn ook gericht aan een derde zijnde mevrouw 

A. 

Deze verklaart dat zij betrokkene ten laste had in de periode tussen 21.06.2016 en 20.12.2018. Deze 

verklaring van mevrouw A. is een verklaring op eer, waardoor het gesolliciteerd karakter ervan niet 

voldoende bewijzen aanbrengt om het argument te staven. Aangaande deze verklaring op eer werden 

geen verifieerbare bewijsstukken voorgelegd waaruit blijkt dat zij betrokkene ook effectief ten laste had 

en zij dit geld ontvangen heeft ten gunste van betrokkene. 

Ook al nemen we deze stortingen in overweging, dient evenzeer opgemerkt te worden dat er voor het jaar 

2019 geen stortingen werden voorgelegd. Hoe betrokkene in 2019 in zijn levensonderhoud heeft voorzien 

is onduidelijk. Het onvermogen van betrokkene vóór de komst naar België en vóór de aanvraag 

gezinshereniging is dus niet aangetoond. Wanneer we het voorgaande paragraaf in beschouwing nemen, 

waarbij betrokkene tussen de periode van 2017 en 2019 geen bewijzen van onvermogen kon voorleggen, 

noch bewijzen van het gebrek aan belastingsplicht in het land van herkomst, kunnen we aan de hand van 

de voorgelegde documenten niet concluderen dat betrokkene in die periode niet aan het werk was, of in 

zijn eigen levensonderhoud kon voorzien.” 

 

Verwerende partij herinnert er nog aan dat het significant en noodzakelijk is dat verzoeker aantoont ‘ten 

laste te zijn’ van de referentiepersoon voorafgaand aan de komst naar België. In die zin dient de noodzaak 

aan financiële en/of materiële steun aangetoond te worden, met name een situatie van reële 

afhankelijkheid omdat hij, gezien zijn economische en sociale toestand, niet in zijn basisbehoeften kon 

voorzien in zijn land van herkomst. Indien de steun van de referentiepersoon als het ware slechts 

bijkomend en niet noodzakelijk van aard is, kan er immers bezwaarlijk over ‘ten laste zijn’ gesproken 

worden. In dergelijk geval gaat het over niet noodzakelijke, doch wenselijke bijkomende hulp van de 

referentiepersoon aan een vreemdeling die een referentiepersoon wenst te vervoegen in het Rijk. 

Verzoeker verwijst slechts naar de stortingen, doch toont niet aan dat hij in die mate materieel en/of 

financieel werd ondersteund door de referentiepersoon dat hij met deze steun kon voorzien in zijn 

basisbehoeften. 

 

In onderhavig geval variëren de vijf (5) voorgelegde stortingen tussen 21.06.2016 en 20.12.2018 tussen 

de 220 EUR en 450 EUR. Uit de verklaring op eer van de ontvangende derde, mevrouw P. A. blijkt dat 

deze gelden dienden te worden aangewend, niet enkel voor verzoeker, maar nog voor twee andere 

kinderen. 

 

Verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat in deze omstandigheden de geldstortingen verzoeker 

toelieten in zijn basisbehoeften van huisvesting, voeding, kleding, medische behoeften en vergelijkbare 

te voorzien. Uit de voorgelegde stukken kan worden afgeleid dat de steun die verzoeker van de 

referentiepersoon, verkreeg, gekwalificeerd dient te worden als ‘wenselijke bijkomende hulp’, doch niet 

als noodzakelijke hulp teneinde te kunnen voorzien in zijn levensbehoeften. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

Door louter te verwijzen naar de stukken die werden voorgelegd, te menen dat deze gegevens wel degelijk 

volstaan, slaagt verzoekende partij er niet in de concrete beoordeling en specifieke motivering van de 

voorgelegde stukken te weerleggen. 

 

Verweerder wijst er tevens op dat verzoekster zich niet kan vrijwaren van de voorwaarde van het ten laste 

zijn in het land van herkomst of origine door een band van afstamming door adoptie te vestigen op een 

ogenblik dat zij illegaal in België verblijft. 

 

De vermelding in het vonnis van de familierechtbank dat op basis van het door verzoeker naar voor 

gebrachte informatie, dat de referentiepersoon na het overlijden van haar zus zo goed als mogelijk ook 

daadwerkelijk ingestaan heeft voor de opvoeding en onderhoud in Ghana van verzoeker, toont niet aan 

dat zij in zijn levensbehoeften voorzag en is geenszins bindend voor verweerder. 

 

(…). 

 

5. Verzoekende partij stelt dat verwerende partij onzorgvuldig is geweest bij het nemen van haar 

beslissing. Dit beginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel 

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. 

 

Verweerder herinnert eraan dat de zorgvuldigheidsplicht ook geldt voor de rechtsonderhorige of, in het 

kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger. In het kader van verblijfsaanvraag rust de bewijslast 

bij de aanvrager die zorgvuldig moet zijn bij het indienen van de aanvraag en alle relevante stukken en 

elementen moet aanbrengen zodat de gemachtigde kan beoordelen of hij voldoet aan de wettelijke 

voorwaarden. De verplichting die in dit geval rust op de verzoeker, kadert bijgevolg in de wederkerige 

zorgvuldigheidsverplichting. Het komt aan verzoeker toe aan te tonen dat zij ten laste was van de 

referentiepersoon, dit deed zij niet, waardoor het verblijfsrecht niet kon worden toegekend. 

 

Verweerder had geenszins de verplichting contact op te nemen met verzoeker ter remediëring van het 

door haar aangebrachte onleesbaar attest dat moet aantonen dat zij geen onroerend goed heeft in Ghana. 

In elk geval kan een attest waaruit blijkt dat hij over geen enkel onroerend goed heeft beschikt niet volstaan 

om zijn onvermogendheid aan te tonen. Dit attest kan de bestreden beslissing niet aan het wankelen 

brengen. 

 

Er wordt uitvoerig gemotiveerd dat de amper 5 geldstortingen over drie jaren, gestort aan een derde (ten 

behoeve van drie kinderen) niet aantonen dat verzoeker in het land van herkomst ten laste was van de 

referentiepersoon. 

 

In deze omstandigheden en gelet op hetgeen voorafgaat, namelijk feit dat alle elementen die ter kennis 

waren van de overheid ook daadwerkelijk beoordeeld werden, kan men verwerende partij niet serieus een 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel verwijten. 

 

6. Geenszins toont verzoekende partij aan dat verwerende partij kennelijk onredelijk of onzorgvuldig zou 

hebben gehandeld. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

werd genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van 

de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de 

bestreden beslissing te schragen. 

 

Verwerende partij meent dat voor zover het middel uw Raad uitnodigt zijn appreciatie in de plaats van 

deze van de overheid te stellen, het middel verworpen dient te worden. 

 

7. Het beroep is ongegrond.” 

 

3.2. Beoordeling 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 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 
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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 uitdrukkelijke 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). 

 

Uit een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt dat uitdrukkelijk wordt verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregels. De verweerder geeft meer bepaald aan dat toepassing wordt gemaakt van de 

artikelen 40ter en 40bis, § 2, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een 

motivering in feite, met name dat de verzoeker gezinshereniging aanvroeg met zijn Belgische 

adoptiemoeder, doch dat hij niet heeft aangetoond te voldoen aan de vereiste voorwaarden om te genieten 

van het recht op verblijf. In de bestreden beslissing wordt een lijst weergegeven van de stukken en 

documenten die werden voorgelegd “ter staving van de afhankelijkheidsrelatie” waarna de verweerder 

stelt dat “uit het geheel van de voorgelegde documenten” niet afdoende blijkt dat de verzoeker 

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

was van de referentiepersoon. In de daarop volgende paragrafen verduidelijkt de verweerder waarom de 

opgesomde stukken en documenten niet volstaan om aan te tonen dat is voldaan aan de wettelijke 

voorwaarde van het ten laste zijn in het land van herkomst. Tot slot geeft de verweerder nog aan dat het 

gegeven dat de verzoeker sedert 20 april 2020 op het adres van de referentiepersoon is gedomicilieerd, 

geen afbreuk doet aan de bovenstaande vaststellingen. Hierna  besluit de verweerder dat de verzoeker 

niet aan de vereiste voorwaarden voldoet aangezien de afhankelijkheid niet is aangetoond voor de situatie 

van de verzoeker in het land van herkomst, zodat het recht op verblijf wordt geweigerd.   

 

De verzoeker brengt onder meer naar voor dat de motieven niet afdoende zijn aangezien niet werd 

gemotiveerd waarom het adoptievonnis van 13 februari 2020 niet in rekening werd genomen. De 

verzoeker benadrukt dat in dit vonnis nochtans wordt vermeld dat hij in zijn land van herkomst afhankelijk 

was van zijn adoptiemoeder, waarbij hij een extract uit het voormelde vonnis citeert.  

 

De Raad wijst erop dat het niet volstaat dat in de bestreden akte op duidelijke wijze juridische en feitelijke 

motieven worden opgenomen. Het verweer in de nota met opmerkingen is op dit punt dan ook niet 

dienstig. De opgegeven motieven dienen krachtens artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 immers tevens 

afdoende te zijn. Het afdoend karakter van de uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de 

toetsing van de uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke 

wetsbepalingen.  

 

De thans bestreden beslissing betreft de weigering van de aanvraag die de verzoeker indiende als 

familielid in neergaande lijn van S.M.O., zijn Belgische adoptiemoeder. Het blijkt niet dat de 

adoptiemoeder van de verzoeker gebruik heeft gemaakt van haar recht op vrij verkeer.  

    

Artikel 40ter, §2, van de Vreemdelingenwet bepaalt ter zake als volgt:  

 

“§ 1. (…)  

§ 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;  

2° (…).  

(…)”  

 

De in casu relevante bepalingen van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet zijn de volgende:  

 

“§ 1 Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop 

de familieleden van de burger van de Unie zouden kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende 

bepalingen op hen van toepassing.  
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§ 2 Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd:  

(…)  

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

of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn (…)”  

 

De derdelander die ouder is dan 21 jaar dient derhalve (onder meer) aan te tonen dat hij ten laste is van 

de bloedverwant in opgaande lijn en dat hij de Belg, die het recht op gezinshereniging opent, vergezelt of 

zich bij hem voegt. Zoals de verweerder in de nota met opmerkingen terecht aangeeft, is de bewijsvoering 

ter zake vrij. De Vreemdelingenwet en haar uitvoeringsbesluiten leggen immers geen specifieke 

modaliteiten op met betrekking tot het bewijs dat de bloedverwant in neergaande lijn, die ouder is dan 21 

jaar, ten laste is van diens Belgische ascendent.    

 

De Raad van State heeft reeds bevestigd dat er voor de bloedverwant in neergaande lijn van een Belg 

geenszins een voorwaarde wordt toegevoegd aan de artikelen 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet 

door te vereisen dat aangetoond wordt dat de familielid-derdelander reeds in diens land van nationaliteit 

of herkomst afhankelijk was van de materiële ondersteuning van de referentiepersoon (RvS 12 november 

2013, nr. 225.447). De Raad wijst er dienaangaande tevens op dat artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, van 

de Vreemdelingenwet op zich voldoende duidelijk is in die zin dat uitdrukkelijk is bepaald dat 

bloedverwanten in neergaande lijn slechts als een familielid van de burger van de Unie in aanmerking 

komen indien deze ofwel jonger zijn dan 21 jaar ofwel ten laste zijn van de burger van de Unie én zij deze 

burger “begeleiden of zich bij hen voegen”. Aangezien de wettelijke voorwaarde van het ‘ten laste’ zijn 

van de Unieburger onlosmakelijk wordt verbonden aan het ‘begeleiden van’ of het ‘zich bijvoegen bij’ deze 

Unieburger, vloeit reeds uit het bepaalde in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet 

voort dat het ten laste zijn dient te worden beoordeeld op het moment dat de derdelander zich naar België 

begeeft om er zijn Belgische (groot)ouder te vervoegen of wanneer deze zich samen met de Belgische 

(groot)ouder naar België begeeft om zich hier te vestigen.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier (bijlage 19ter) blijkt dat de verzoeker reeds bij zijn aanvraag 

van 23 juni 2021 inderdaad een integraal afschrift heeft voorgelegd van het vonnis van de rechtbank van 

eerste aanleg te Gent van 13 februari 2020 waarbij de gewone adoptie wordt uitgesproken door de 

referentiepersoon. De bijlage 19ter van 23 juni 2021 vermeldt voorts dat de verzoeker nog tot 22 

september 2021 de tijd heeft om (onder meer) bewijzen van het ten laste zijn over te maken. Het 

administratief dossier bevat voorts een aangetekende brief van 20 juli 2021 waarin het volgende wordt 

gemeld:  

 

“(…) 

Ik schrijf u in mijn hoedanigheid van raadsman van de heer G. Y. O. S., geboren te K. op (...) 1991, van 

Ghanese nationaliteit , verblijvende te 9050 Gent (…). 

 

Mijn cliënt heeft op 23 juni 2021 een aanvraag gedaan tot het bekomen van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Europese Unie in functie van zijn Belgische moeder, Mevrouw M. O. S. 

en is thans in het bezit van een attest van immatriculatie. 

 

In bijlag wenst mijn cliënt nog een aantal stukken aan zijn dossier toegevoegd te zien. Het betreft: 

 

(…) 

- vonnis dd. 13 februari 2020 REA O-Vl, afdeling Gent, waarin vermeld wordt dat de referentiepersoon na 

het overlijden van de biologische moeder van mijn cliënt, instond voor zijn onderhoud en opvoeding in 

Ghana 

 

(…) 

 

Zowel uit het adoptievonnis dd. 13 februari 2020 waarin de rechtbank uitdrukkelijk gesteld heeft dat mijn 

cliënt onderhouden werd door de referentiepersoon toen hij nog in Ghana verbleef, als uit de voorgelegde 

Ghanese documenten, blijkt dan ook dat mijn cliënt ten laste is van de referentiepersoon. 

 

Ik meen dan ook dat met dit alles rekening dient gehouden te worden en de gezinshereniging in hoofde 

van mijn cliënte dient te worden toegestaan.  

(…)” 
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Hieruit blijkt dat de verzoeker niet enkel een aantal stukken heeft overgemaakt waaronder het voormelde 

adoptievonnis van 13 februari 2020, maar dat hij ook uitdrukkelijk heeft geargumenteerd dat uit dit vonnis 

blijkt dat hij in Ghana ten laste was van de referentiepersoon.  

 

In het vonnis van 13 februari 2020 kan, zoals de verzoeker aangeeft in het eerste middel, inderdaad onder 

meer het volgende worden gelezen:  

 

“De kandidaat-adoptante is al vele jaren aanwezig in het leven van de kandidaat-geadopteerde. Zij is niet 

alleen zijn tante maar zij heeft na het overlijden van haar zus zo goed als mogelijk ook daadwerkelijk 

ingestaan voor zijn opvoeding en onderhoud in Ghana.”  

 

Samen met de verzoeker stelt de Raad vast dat in de bestreden akte geen enkel motief is opgenomen 

dat toelaat vast te stellen waarom de bevindingen van de burgerlijke rechter in het adoptievonnis van 13 

februari 2020 niet volstaan als bewijs van het ten laste zijn in de zin van artikel 40ter, §2, juncto 40bis, §2, 

eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet. In tegendeel, het adoptievonnis wordt niet vermeld in de 

opsomming van de stukken en documenten die de verweerder in aanmerking heeft genomen: 

 

“Ter staving van de afhankelijkheidsrelatie worden de volgende documenten voorgelegd:  

• Individuele rekening 2020 en 2021 V. C. B. (…) NV; Attest van tewerkstelling dd. 22.02.2021, op naam 

van de referentiepersoon als bewijs van haar bestaansmiddelen  

• Certificaat van inkomensbelasting - Belastingdienst Ghana dd. 14.01.2019 waaruit blijkt dat betrokkene 

niet aan het werk was, geen inkomen ontving en geen eigendom in Ghana bezat voor de jaren 2015, 2016 

en 2017.  

• Attest dd. 11.06.2021, waarvan de helft ontbreekt (geen naam of dergelijke leesbaar). Aangezien we 

niet zeker kunnen zijn dat dit attest op naam van betrokkene staat, kan dit niet in overweging genomen 

worden.  

• Verzendbewijzen van geld via Ria vanwege de referentiepersoon aan een derde (P. A. (…)) dd. 

21.06.2016, 12.02.2017, 28.06.2018, 22.08.2018 en 20.12.2018.  

• Verklaring dd. 27.12.2019 vanwege een derde (P. A. (…)) waarin zij aangeeft dat zij instond voor 

betrokkene voor zijn aankomst in België en dat zij de geldsommen die de referentiepersoon verstuurde 

naar Ghana gebruikte om in het levensonderhoud te voorzien van betrokkene.  

 

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.” 

 

Ook in de daaropvolgende toelichtingen wordt niet verduidelijkt waarom de bevindingen in het 

adoptievonnis van 13 februari 2020, alleen dan wel in samenhang met de overige neergelegde stukken 

en documenten, geen bewijs vormen van het ten laste zijn in het land van herkomst.  

 

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

niet vereist dat de overheid ertoe gehouden is om op elk aangevoerd argument afzonderlijk te antwoorden, 

dient uit de motivering van de bestreden beslissing in elk geval wel impliciet of expliciet te blijken dat de 

aangevoerde argumenten in de besluitvorming werden betrokken en dat uit de motivering kan worden 

afgeleid waarom deze argumenten in het algemeen niet worden aangenomen (vaste rechtspraak van de 

Raad van State, zie onder meer RvS 23 juni 2016, nr. 235.192; RvS 3 december 2015, nr. 233.122; RvS 

26 mei 2014, nr. 227.537; RvS 15 juli 2011, nr. 214.653). In casu is hieraan niet voldaan.  

 

De bestreden beslissing is derhalve niet afdoende gemotiveerd, hetgeen een schending inhoudt van 

artikel 3 van de wet van 29 juli 1991. 

 

Het verweer in de nota met opmerkingen kan niet overtuigen. De verweerder gaat eraan voorbij dat in de 

bestreden akte geen enkele motivering is opgenomen die toelaat impliciet of expliciet vast te stellen dat 

het adoptievonnis van 13 februari 2020 mede in aanmerking werd genomen bij de beoordeling van de 

voorwaarde van het ten laste zijn, zoals bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 3°, van de 

Vreemdelingenwet, en dat uit de opgegeven motieven evenmin kan blijken waarom de concrete 

bevindingen van de burgerlijke rechter noch alleen, noch in samenhang met de overige neergelegde 

stukken, kunnen worden aangenomen als bewijs van het ten laste zijn zoals bedoeld in de voormelde 

bepaling. Waar in de nota met opmerkingen wordt gesteld dat de vermeldingen in het vonnis van de 

familierechtbank (dat op basis van de door de verzoeker naar voor gebrachte informatie blijkt dat de 

referentiepersoon na het overlijden van haar zus zo goed als mogelijk ook daadwerkelijk ingestaan heeft 
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voor de opvoeding en onderhoud in Ghana van de verzoeker) niet aantonen dat zij in zijn levensbehoeften 

voorzag en geenszins bindend zijn voor de verweerder, kan enkel worden vastgesteld dat dergelijke 

motieven niet in de bestreden akte zijn opgenomen. Door a posteriori, in de nota met opmerkingen, te 

pogen een motivering te voorzien, kan een bestaand gebrek in de motivering van de bestreden beslissing 

niet worden rechtgezet (cf. RvS 28 oktober 2008, nr. 187.420). Het is immers de essentie van de formele 

motiveringsplicht dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen 

aantreffen op grond waarvan ze werd genomen. Het standpunt dat de bevindingen van de burgerlijke 

rechter niet bindend zijn voor de verweerder, doet voorts geen afbreuk aan de op de verweerder rustende 

plicht om op afdoende wijze te motiveren waarom dit element niet volstaat in het licht van de voormelde 

wettelijke voorwaarden die ter zake een vrije bewijsvoering toelaten.  

 

Het eerste middel is, in de hierboven aangegeven mate, gegrond. Deze vaststelling leidt reeds tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. Een onderzoek van de overige grieven en middelen dringt 

zich niet op.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 8 december 2021 

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

20) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig mei tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

  


