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 nr. 273 264 van 24 mei 2022 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 4 maart 2022 

hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 31 januari 2022 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden (bijlagen 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 9 maart 2022 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met 

toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet. 

 

Gelet op de beschikking van 14 april 2022 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op 22 april 

2022. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers kwamen op 7 februari 2020 het Rijk binnen en werden in het bezit gesteld van een 

aankomstverklaring waarvan de geldigheidsduur verstreek op 6 mei 2020. 

 

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

nam op 11 augustus 2020 ten aanzien van beide verzoekers de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

 

1.3. Verzoekers kwamen, volgens hun verklaringen, het Rijk opnieuw binnen op 29 december 2020 en 

werden die dag in het bezit gesteld van een aankomstverklaring, waarvan de geldigheidsduur verstreek 

op 28 maart 2021. 

 

1.4. Op 5 januari 2021 dienden verzoekers elk, in functie van hun Italiaanse dochter, een aanvraag in tot 

afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 
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1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie nam op 1 juli 2021 ten aanzien van 

beide verzoekers een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

 

1.6. Op 2 augustus 2021 dienden verzoekers elk, in functie van hun Italiaanse dochter, een tweede 

aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie.  

 

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie nam op 31 januari 2021 ten aanzien 

van beide verzoekers nogmaals een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden.  

 

De beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, die verzoeker op 4 februari 2022 ter 

kennis werd gebracht, is gemotiveerd 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 2.08.2021 werd 

ingediend door: 

 

Naam: [E.H.] 

Voornaam: [L.] 

Nationaliteit: Marokko  

[…] 

 

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 met zijn Italiaanse dochter, de genaamde [E.H.H.] […] in 

toepassing van artikel 40 bis van de wet van 15.12.80. 

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

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

als bedoeld onder 1° of 2°, die te hunnen laste zijn (...)' 

 

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

tussen betrokkene en de referent ie persoon van in het land van herkomst of origine. 

 

Er werd reeds eerder een aanvraag gezinshereniging ingediend, op 5.01.2021 met een bijlage 20 zonder 

bevel op 1.07.2021, genomen voor het ontbreken van voldoende bewijzen van ten laste zijn. 

 

Naast het Armeense paspoort en de verwantschapsdocumenten werden ter staving van de afhankelijk-

heidsrelatie voornamelijk dezelfde documenten voorgelegd als bij vorige aanvragen. Sommigen zijn wel 

geactualiseerd met vertaling 

 

Bewijzen van ten laste van in het land van herkomst (Italië) 

 

• Agenzia Entrate (belastingdienst: Kadaster van Gronden: (toestand van de geïnformeerde akten op 

24/09/2021 met fiscale code: DRCKDJ62A417Z330J opgevraagd door van [I.A.] (echtgenoot van de 

referentiepersoon); 

 

• Bewijs van Samenstelling van gezin gemeente Fontaniva (provincie Padua) dd. 18.03.2020,1.12.2020 

en 12.02.2021 (in Italië); deze attesten bewijzen enkel een samenwoonst in Italië en bewijzen geenszins 

het ten laste zijn of het onvermogen van betrokkene 

 

• Verklaring ISEE is afgeleverd op 11/02/2021, gedeeltelijk op basis van de verklaring van [A.I.]; dit is dus 

gedeeltelijk een verklaring op eer en gaat over het kerngezin van [I.A.], wie daar allemaal deel van 

uitmaakte (zoals ook betrokkene) en welke het bijhorend gezinsinkomen was. Het zegt niets over het feit 

dat betrokkene onvermogend was in Italië of ten laste was in Italië van de referentiepersoon en diens 

echtgenoot.  
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• E[i]gen verklaring inzake gezinslasten door de genaamde [A.I.] dd. 22/02/2021, waarbij betrokkene 

vermeld staat als andere gezinsleden ten laste, dit is geen concreet bewijs ten laste 

 

• Italiaans huurcontract, elektriciteitsrekeningen en loonfiches op naam van [I.A.], bewijst enkel dat deze 

op naam stonden van de echtgenoot van de referentiepersoon. 

 

• Verblijfsvergunning van Italië van betrokkene geldig van 17.07.2018 tot 01.01.2029 

 

Bewijzen van ten laste van in het land van herkomst (Marokko) 

• Attestation de charge familiale dd 16.01.2021. Dit bewijs kan niet aanvaard worden aangezien 

betrokkene voorafgaandelijk aan haar komst in België in Italië verbleef. Het attest is van de Marokkaanse 

autoriteiten. De Marokkaanse autoriteiten zijn helemaal niet bevoegd om vast te stellen wie wie ten laste 

heeft, indien geen van de betrokkenen nog in Marokko wonen. 

 

Uit het geheel van de voorgelegde documenten blijkt opnieuw niet afdoende dat betrokkene voorafgaand 

aan de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst Italië en Marokko) 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 haar dochter. 

 

De voorgelegde bewijzen afkomstig van Italië hebben allemaal betrekking op de samen[…]woonst van 

betrokkene met zijn vrouw en zijn dochter en schoonzoon. Nergens blijkt uit deze documenten dat hij zelf 

onvermogend was en of financieel is onderhouden geweest door de referentiepe[r]soon, Meer nog de 

referentiepersoon verblijft reeds sedert oktober 2019 in België, haar echtgenoot sedert oktober 2020 en 

betrokkene is pas sedert januari 2021 in België toegekomen. Hoe heeft hij in zijn levensonderhoud kunnen 

voorzien als hij nog enkele maanden langer in Italië is gebleven, zonder 1 enkel bewijs van financiële 

afhankelijkheid? 

 

Afsluitend kan worden ge[st]eld dat betrokkene niet heeft aangetoond buitengewone afhankelijkheid te 

zijn geweest van zijn dochter en schoonzoon tijdens hun verblijf in Italië (land van herkomst). Er dient te 

worden aangetoond dat hij er onvermogend was, aangewezen was op de financiële/materiële 

ondersteuning van zijn schoonzoon/dochter om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Niets van 

dat alles werd voorgelegd. Het is niet omdat betrokkene gedurende een bepaalde periode op hetzelfde 

adres woonde als zijn dochter en schoonzoon dat hij ten laste was van hen. 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. 

 

Gelet op de bovenstaande elementen wordt het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene, er is immers 

niet voldaan aan de voorwaarden overeenkomstig art. 40bis, §2, 4° van de wet van 15.12.1980. 

 

De aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd. Het Al 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.” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

De beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, die verzoekster op 4 februari 2022 

ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd 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 2.08.2021 werd 

ingediend door: 
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Naam: [E.]  

Voornaam: [K.]  

Nationaliteit: Marokko  

Geboortedatum: 01.01.1962 

[…] 

 

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 met haar Italiaanse dochter, de genaamde [E.H.H.] […] in 

toepassing van artikel 40 bis van de wet van 15.12.80. 

 

Artikel 40bis. §2, eerste lid. 4° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: 'de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner 

als bedoeld onder 1° of 2, die te hunnen laste zijn (...)’ 

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. 

 

Er werd reeds eerder een aanvraag gezinshereniging ingediend, op 5.01.2021 met een bijlage 20 zonder 

bevel op 1.07.2021, genomen voor het ontbreken van voldoende bewijzen van ten laste zijn. 

 

Bewijzen van ten laste van in het land van herkomst (Italië) 

 

• Agenzia Entrate (belastingdienst Kadaster van Gronden (toestand van de geïnformeerde akten op 

24/09/2021 met fiscale code: DRCKDJ52A417Z330J opgevraagd door van [I.A.] (echtgenoot van de 

referentiepersoon), 

 

• Bewijs van Samenstelling van gezin gemeente Fontaniva (provincie Padua) dd. 18.03.2020, 1.12.2020 

en 12.02.2021 (in Italië); deze attesten bewijzen enkel een samenwoonst in Italië en bewijzen geenszins 

het ten laste zijn of het onvermogen van betrokkene 

 

• Verklaring ISEE is afgeleverd op 11/02/2021, gedeeltelijk op basis van de verklaring van [A.I.]; dit is dus 

gedeeltelijk een verklaring op eer en gaat over het kerngezin van [I.A.], wie daar allemaal deel van 

uitmaakte (zoals ook betrokkene) en welke het bijhorend gezinsinkomen was. Het zegt niets over het feit 

dat betrokkene onvermogend was in Italië of ten laste was in Italië van de referentiepersoon en diens 

echtgenoot.  

 

• E[i]gen verklaring inzake gezinslasten door de genaamde [A.I.] dd. 22/02/2021, waarbij betrokkene 

vermeld staat als andere gezinsleden ten laste, dit is geen concreet bewijs ten laste 

 

• Italiaans huurcontract, elektriciteitsrekeningen en loonfiches op naam van [I.A.], bewijst enkel dat deze 

op naam stonden van de echtgenoot van de referentiepersoon. 

 

Bewijzen van ten laste van in het land van herkomst (Marokko) 

 

• Attestation de charge familiale dd 16.01.2021. Dit bewijs kan niet aanvaard worden aangezien 

betrokkene voorafgaandelijk aan haar komst in België in Italië verbleef. Het attest is van de Marokkaanse 

autoriteiten. De Marokkaanse autoriteiten zijn helemaal niet bevoegd om vast te stellen wie wie ten laste 

heeft, indien geen van de betrokkenen nog in Marokko wonen. 

 

Uit het geheel van de voorgelegde documenten blijkt opnieuw 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 dochter. 
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De voorgelegde bewijzen afkomstig van Italië hebben allemaal betrekking op de samen[...]woonst van 

betrokkene met haar echtgenoot en haar dochter en schoonzoon. Nergens blijkt uit deze documenten dat 

zij zelf onvermogend was en of financieel is onderhouden geweest door de referentiepe[r]soon. Meer nog 

de referentiepersoon verblijft reeds sedert oktober 2019 in België, haar echtgenoot sedert oktober 2020 

en betrokkene is pas sedert januari 2021 in België toegekomen Hoe heeft zij in haar levensonderhoud 

kunnen voorzien als zij nog enkele maanden langer in Italië is gebleven, zonder 1 enkel bewijs van 

financiële afhankelijkheid? 

 

Afsluitend kan worden ge[st]eld dat betrokkene met heeft aangetoond buitengewone afhankelijkheid te 

zijn geweest van haar dochter en schoonzoon tijdens hun verblijf in Italië (land van herkomst). Er dient te 

worden aangetoond dat zij er onvermogend was, aangewezen was op de financiële/materiële 

ondersteuning van haar schoonzoon/dochter om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Niets van 

dat alles werd voorgelegd. Het is niet omdat betrokkene gedurende een bepaalde periode op hetzelfde 

adres woonde als haar dochter en schoonzoon dat zij ten laste was van hen. 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. 

 

Gelet op de bovenstaande elementen wordt het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene, er is immers 

niet voldaan aan de voorwaarden overeenkomstig art. 40bis, §2, 4° van de wet van 15.12.1980. 

 

De aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd. Het Al 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.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekers voeren in een enig middel de schending aan van de artikelen 40ter iuncto 40bis en 74/13 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van artikel 52 van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 8 oktober 1981), van het redelijkheids-

beginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij verschaffen de volgende toelichting:  

 

“Verzoekers diende op 02.08.2021, in de hoedanigheid van bloedverwant in de opengaande lijn van een 

onderdaan met de Italiaanse nationaliteit, een aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie. Zij beriepen er zich aldus op verblijfsgerechtigd te zijn als familielid 

zoals bedoeld in artikel 40bis van de Vreemdelingenwet: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 

 

- de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen.” 

 

Artikel 40bis, §1, 4° van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

Art. 40bis.[1 § 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. 

§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 
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4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° of 

2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen; 

 

Dat verzoekers echter dd. 31.01.2022 een beslissing ontvingen, waarbij het verblijf van meer dan drie 

maanden werd geweigerd met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De verwerende partij weigerde in casu het verblijf van meer dan drie maanden aan verzoekende partij 

omdat zij niet zouden voldoen aan de vereiste voorwaarden, waarbij zij erop wijst dat verzoekers niet 

zouden hebben aangetoond dat zij onvermogend waren in Italië en dat ze ten laste vielen van de 

referentiepersoon en diens echtgenoot. 

 

Dat de motivering geenszins aanvaard kan worden. 

 

Dat volgens de richtlijn van de Europese Commissie aangaande de omzetting en toepassing van Richtlijn 

2004/38/EC1 alle relevante bewijzen in aanmerking moet nemen voor de beoordeling van het “ten laste” 

zijn. 

 

Dat in deze richtlijn geen voorwaarden gesteld worden aan de manier waarop het ten laste zijn moet 

worden aangetoond. 

 

Dat de bewuste richtlijn bovendien stelt dat dit bewijs met alle middelen geleverd mag worden. 

 

Het Hof van Justitie interpreteert het begrip ‘ten laste zijn’ in de arresten Jia en Reyes. Daaruit volgt dat 

meerderjarige kinderen slechts een verblijfsrecht erkend kunnen zien indien ze materieel worden 

ondersteund door de ascendent, die een burger van de Unie is, die in België verblijft of diens echtgenoot 

of partner 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. 

 

In het arrest Reyes van het Hof van Justitie wordt dit verwoord als volgt: 

“20. In dit verband moet worden vastgesteld dat, wil een rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn 

van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie als ‘ten laste’ van die burger in de zin van artikel 2, punt 

2, sub c, van de richtlijn 2004/38 kunnen worden beschouwd, het bestaan van een situatie van reële 

afhankelijkheid moet worden aangetoond (zie in die zin arrest Jia, reeds aangehaald, punt 42). 

21. Deze afhankelijkheid vloeit voort uit een feitelijke situatie die wordt gekenmerkt door de omstandigheid 

dat het familielid materieel wordt ondersteund door de burger van de Unie die gebruik heeft gemaakt van 

zijn verkeersvrijheid, of door diens echtgenoot (arrest Jia, reeds aangehaald, punt 35). 

22. Om vast te stellen of er sprake is van een dergelijke afhankelijkheid, moet het gastland beoordelen of 

de rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie, gezien 

zijn economische en sociale toestand niet in zijn basisbehoeften voorziet. De noodzaak van materiële 

steun moet in het land van oorsprong of van herkomst van een dergelijke bloedverwant bestaan op het 

moment dat hij verzoekt zich bij die burger te mogen voegen (zie in de zin arrest Jia, reeds aangehaald, 

punt 37).” 

 

Hoewel het in casu niet gaat om een descendent, kan men toch de interpretatie van het begrip ‘ten laste 

zijn’ toepassen. In het arrest Jia werd uitdrukkelijk gesteld dat onder ‘te hunnen laste komen’ moet worden 

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

materiële ondersteuning nodig heeft van deze onderdaan teneinde in zijn basisbehoeften te voorzien in 

de lidstaat van oorsprong of van herkomst van dit familielid op het moment dat hij verzoekt om hereniging 

met die onderdaan. De noodzaak van financiële ondersteuning kan worden aangetoond met ieder 

passend middel. 

 

Het is mogelijk dat het enkele feit dat de gemeenschapsonderdaan 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. Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de hoedanigheid van ‘ten laste’ komend familielid 

voortvloeit uit een feitelijke situatie. In dit arrest stelde het Hof dat om vast te stellen of de familieleden in 

opgaande lijn van echtgenoot van een gemeenschapsonderdaan te zijnen laste komen, de lidstaat van 

ontvangst moet beoordelen of zij gezien hun economische en sociale toestand niet in staat zijn om in hun 

basisbehoeften te voorzien, waarbij de noodzaak van de materiële steun in de staat van oorsprong of van 

herkomst moet bestaan op het moment dat zij verzoeken om hereniging met die gemeenschaps-

onderdaan. 
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De voorwaarde opgenomen in artikel 47/1 van de vreemdelingenwet moet bijgevolg begrepen worden in 

het licht van deze rechtspraak, zodat dit meebrengt dat het ‘ten laste zijn’ inhoudt dat de aanvrager ten 

laste was van de gemeenschapsonderdaan in het land van herkomst vooraleer hij naar België kwam. 

 

Dit werd gedaan door de gebruikelijke handgiften die in de Noord-Afrikaanse cultuur als normaal worden 

beschouwd. In de onwetendheid dat het best via officiële geldoverschrijving om eventueel in een later 

stadium te kunnen bewijzen. Het in huis nemen van de verzoekers door de referentiepersoon en diens 

echtgenoot is ook het bewijs hiervan. Alle nodige kosten werden bekostigd voor hun. 

 

Zoals het Hof van Justitie ook stelde in de rechtspraak die eerder werd aangehaald, betreft het ‘ten laste 

zijn’ een feitelijke situatie, en dienen de bewijzen van het feit dat verzoekers zelf geen inkomsten hebben 

aldus in aanmerking genomen te worden om te besluiten dat verzoekers wel degelijk financieel afhankelijk 

zijn van de referentiepersoon. 

 

Met betrekking tot de voorwaarde waarbij de verzoekers dienen aan te tonen dat zij reeds ten laste waren 

van referentiepersoon in het land van herkomst ofwel deel uitmaakte van het gezin van referentiepersoon 

in het land van herkomst, dient erop gewezen te worden dat verzoekers dus wel degelijk steeds ten laste 

zijn geweest van de referentiepersoon. 

 

De bestreden beslissing stelt dat er niet zou zijn aangetoond dat zij behoeftig waren en dat zij over 

onvoldoende middelen zou beschikken en dat er niet is aangetoond dat de financiële hulp noodzakelijk 

is. In het dossier wordt er wel een samenstelling van het gezin voorgelegd van Italië waar er effectief wordt 

bewezen dat zij hebben samengewoond waardoor ze geen kosten moesten maken aangezien referentie-

persoon en haar echtgenoot voor al de kosten opdraaide. Er is in het dossier ook een verklaring voorge-

legd van het ISEE waar het gezinsinkomen stond waaruit duidelijk blijkt dat er geen inkomen was voor 

verzoekers en dat het verblijf bij referentiepersoon en haar echtgenoot noodzakelijk was. 

 

Referentiepersoon staat in voor de basisbehoefte van verzoekers en draagt alle financiële kosten van de 

verzoekers. 

 

Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van verzoekers. 

 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

 

De Staatssecretaris van Asiel en Migratie heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en 

te stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

 

‘Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., administratief recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)’. 

 

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de Staatssecretaris van Asiel en Migratie. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

 

Verwerende partij kan aldus niet op grond van de door haar gegeven motieven tot de conclusie komen 

dat niet voldaan is aan de vereiste voorwaarden van artikel 47/1 van de vreemdelingenwet om het 

verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging.” 

 

2.2.1. Allereerst moet worden geduid dat de bestreden beslissingen geen beslissingen tot verwijdering 

zijn en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bijgevolg niet van toepassing is. Tot een schending van 

deze wetsbepaling kan daarom niet worden besloten. 

 

2.2.2. Aangezien verzoekers een gezinshereniging nastreven met hun Italiaanse dochter die in België 

verblijft kunnen zij ook niet nuttig verwijzen naar de bepalingen van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, 

die betrekking hebben op de gezinshereniging met Belgen, of van artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet, 

die betrekking hebben op de gezinshereniging met andere familieleden dan deze die zijn opgesomd in 
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artikel 40bis, § 2 van de Vreemdelingenwet. Een schending van deze wetsartikelen blijkt derhalve 

evenmin.    

 

2.2.3. Daarnaast moet worden gesteld dat verzoekers weliswaar een theoretisch betoog voorzien omtrent 

de invulling die moet worden gegeven aan het begrip “ten laste”, zoals opgenomen in artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet, maar hiermee niet aantonen dat verweerder verkeerdelijk stelde 

dat de door hen aangebrachte stukken niet aantonen dat zij in hun land van herkomst, voorafgaand aan 

de verblijfsaanvraag, ten laste waren van hun dochter. Uit de bestreden beslissingen blijkt niet dat 

verweerder “voorwaarden [heeft] gesteld […] aan de manier waarop het ten laste zijn moet worden 

aangetoond”. Verweerder heeft ook geenszins in vraag gesteld dat “de hoedanigheid van ‘ten laste’ 

komend familielid voortvloeit uit een feitelijke situatie” en dat moet worden nagegaan of een ouder die om 

een gezinshereniging verzoekt met een burger van de Unie “materiële ondersteuning nodig heeft van 

deze onderdaan teneinde in zijn basisbehoeften te voorzien in de lidstaat van oorsprong of van herkomst 

van dit familielid op het moment dat hij verzoekt om hereniging met die onderdaan”. Uit de bestreden 

beslissingen kan ook niet worden afgeleid dat verweerder betwist dat “de noodzaak van financiële 

ondersteuning kan worden aangetoond met ieder passend middel”. 

 

Door toe te lichten dat “handgiften […] in de Noord-Afrikaanse cultuur als normaal worden beschouwd” 

weerleggen zij de vaststelling niet dat er geen bewijzen werden voorgelegd die aantonen dat zij vooraf-

gaand aan hun verblijfsaanvraag in het land waar zij voorheen verbleven, Italië, ten laste waren van hun 

dochter of haar echtgenoot. Zij tonen dit evenmin aan door te stellen dat zij in huis werden genomen door 

hun dochter en haar echtgenoot. Het feit dat zij tijdens een onwettig of precair verblijf in België worden 

opgevangen door verwanten en dat deze bepaalde kosten dragen, leidt niet tot de conclusie dat zij 

voorheen in het land waar zij legaal verbleven ten laste waren. Ook het feit dat zij in Italië, gedurende een 

bepaalde periode, op hetzelfde adres verbleven als hun dochter en schoonzoon – wat door verweerder 

niet wordt betwist –  laat niet automatisch toe te concluderen dat zij ten laste waren of dat verweerder enig 

voorgelegd bewijsstuk incorrect heeft beoordeeld.  

 

Verzoekers verwijzen naar de “verklaring ISSE” die zij aan verweerder overmaakten. Verweerder heeft dit 

document, gezien de motivering van de bestreden beslissingen, echter betrokken bij zijn onderzoek naar 

de verblijfsrechtelijke aanspraken die verzoekers laten gelden. Hij heeft aangegeven dat uit dit document 

niet kan worden afgeleid dat verzoekers onvermogend waren of dat zij ten laste waren van hun dochter 

of schoonzoon. Uit dit document kan de Raad afleiden dat de som van de inkomsten van het kerngezin, 

dat schijnbaar bestond uit verzoekers en hun schoonzoon, in Italië 28.181 euro bedroeg, dat de “indicator 

economische toestand” voor dit gezin werd vastgelegd op 23.681 euro en de indicator van de equivalente 

economische toestand die werd berekend 11.461,28 euro is. Verzoekers laten na uiteen te zetten hoe 

hieruit zou kunnen worden afgeleid dat zij geen inkomen hadden en ten laste waren van hun schoonzoon. 

Hun betoog laat de Raad niet toe te oordelen dat verweerder verkeerdelijk stelde dat op basis van dit stuk 

niet kan worden besloten dat verzoekers onvermogend waren of dat zij ten laste waren van hun dochter 

of schoonzoon. 

 

De beschouwingen van verzoekers geven geen aanleiding tot de conclusie dat verweerder artikel 40bis 

van de Vreemdelingenwet heeft geschonden of dat hij de bestreden beslissingen niet deugdelijk heeft 

voorbereid en hierdoor het zorgvuldigheidsbeginsel miskende. 

 

2.2.4. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kunnen verzoekers ook niet worden 

gevolgd waar zij stellen dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301) 

 

2.2.5. Verzoekers laten voorts na op een voor de Raad begrijpelijke wijze uiteen te zetten waarom zij 

menen dat artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 werd geschonden, zodat dit onderdeel 

van het middel, bij gebrek aan de vereiste toelichting, onontvankelijk is. 

 

Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

leiden aangevoerd. 

 

3. Kosten  
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Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoekers.  

 

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 372 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen, elk voor 

de helft. 

 

 

 

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

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 

 

 

 

 

 

  

 


