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 nr. 283 816 van 25 januari 2023 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. HOOYBERGHS 

Azalealaan 25 

2300 TURNHOUT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 23 augustus 2022 

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

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 18 juli 2022 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 24 augustus 2022 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 oktober 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 november 

2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat S. HOOYBERGHS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat H. CILINGIR, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing is het resultaat van de aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie die verzoeker op 8 februari 2022 had ingediend met het oog op de gezinshereniging 

met zijn oom. Ze luidt als volgt: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM 

HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 
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In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel58 of 69ter van het koninklijk 

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

verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie 1, die op 08.02.2022 werd ingediend door: 

 

Naam: E.M. 

Vooma(a)m(en): K. 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: (…)1992 

Geboorteplaats: Louta 

Identificatienummer in het Rijksregister:* 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: * 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

Betrokkene vroeg op 08.02.2022 gezinshereniging aan met zijn oom, zijnde E.M., H., *, van Nederlandse 

nationaliteit. 

 

Betrokkene vroeg de gezinshereniging aan op basis van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12.1980: ‘de 

niet in artikel 40bis, §2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst; ten laste zijn of deel uitmaken 

van het gezin van de burger van de Unie; Artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 stelt dat ‘de andere 

familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger van de Unie 

die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn gezin. De 

documenten die aantonen dat het andere familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de 

burger van de Unie moet uitgaan van de bevoegde overheden van het land van oorsprong of van herkomst 

Bij ontstentenis hiervan, kan het feit ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de burger van 

de Unie bewezen worden met elk passen middel’. 

 

Ter staving van bovenstaande voorwaarden van artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 werden 

volgende documenten voorgelegd: 

 

- reispaspoort Marokko op naam van betrokkene, afgeleverd op 04.05.2021 te Antwerpen, zonder visa 

of enige in- of uitreisstempels zodat niet met zekerheid kan opgemaakt worden wanneer betrokkene 

in Schengen, en bij uitbreiding België is binnen gereisd. Uit het administratieve dossier blijkt dat 

betrokkene in oktober 2017 een visum C bekwam vanwege de Spaanse diplomatieke autoriteiten, 

met als reisdoel toerisme.  

- Certificat de situation familiale dd. 15.07.2021 waarin de lokale autoriteiten van Imzouren verklaren 

dat betrokkene vrijgezel is; Certificat administratif nr. x/2021 dd. 15.07.2021 waarin de lokale 

autoriteiten van Imzouren verklaren dat betrokkene ten laste van niemand is in Marokko; Certificat 

administratif nr. x/2021 dd. 15.07.2021 waarin de lokale autoriteiten van Imzouren verklaren dat 

betrokkene ten laste is van de referentiepersoon ("à l’appui de déclaration d’honneur1’); Administratief 

attest nr. x dd. 19.07.2021 waarin de lokale autoriteiten van de 2e administratieve afdeling van 

Imzouren verklaren dat betrokkene vóór zijn emigratie geen betaalde arbeid uitvoerde binnen dat 

ambtsgebied. Ten eerste dient te worden vastgesteld dat bij gebrek aan duidelijkheid over wanneer 

betrokkene Marokko heeft verlaten, de relevantie van deze stukken niet duidelijk is. Bovendien 

bevatten al deze attesten de vermelding dat zij werden afgegeven op basis van een verklaring op eer 

(“à l’appui de déclaration d’honneur"), waarvan het gesolliciteerde karakter niet kan worden 

uitgesloten.  

- Attest ocmw geen financiële steun betrokkene en referentiepersoon  

- Attestation de revenu n° x dd. 30.11.2021 voor het jaar 2021 ; Attestation de non imposition à la taxe 

d’habitation (TH) et à la taxe de services communaux (TSC) n° x/21 dd. 28.06.2021 ; Attest niet 

inschrijving sociale zekerheidskas x/2021 dd. 09.08.202. Echter, deze attesten hebben betrekking op 

de situatie na het vertrek van betrokkene uit Marokko aangezien hij een paspoort voorlegt afgegeven 

op 04.05.2021 in Antwerpen dat geen enkele in- of uitreisstempel bevat. Deze attesten zijn dan ook 

volstrekt irrelevant in het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging. 

- Ontvangstbewijzen van geld dat door de referentiepersoon aan betrokkene in Marokko zou zijn 

overgemaakt op 15.06.2016, 03.08.2016, 02.10.2016, 07.11.2016, 02.06.2017, 05.07.2017, 

03.09.2017, 05.10.2017. Deze geldstortingen dateren van meer dan 5 jaar voor de aanmelding van 

betrokkene in België. Waar betrokkene verbleef in tussentijd is volledig onduidelijk. Om toepassing te 

kunnen genieten van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12.1980, is het wel degelijk de bedoeling is 
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dat de gezamenlijke vestiging in het land van herkomst of origine de aanvraag gezinshereniging direct 

voorafgaat. 

 

Er dient in eerste instantie opgemerkt te worden dat de referentiepersoon sedert januari 2019 in België 

verblijft. Betrokkene heeft zich voor het eerst in België aangemeld op 15.09.2021. De Belgische wetgever 

heeft in de Vreemdelingenwet de artikelen 47/1 en volgende ingevoerd teneinde uitvoering te geven aan 

de door artikel 3, lid 2 van de Burgerschapsrichtlijn voorziene verplichting om "overeenkomstig zijn 

nationaal recht” de binnenkomst en verblijf van bepaalde andere familieleden van de burger van de Unie 

te vergemakkelijken. De Belgische interne bepalingen moeten dus worden gelezen in het licht van de 

doelstellingen van artikel 3, lid 2, van de Burgerschapsrichtlijn; doelstellingen die erin bestaan om het vrij 

verkeer van de burgers van de Unie te vergemakkelijken en de eenheid van het gezin te bevorderen (cf. 

conclusie van advocaat-generaal Y. BOT van 27 maart 2012 in de zaak C-83/11 voor het Hof, nrs. 36 en 

37). De eventuele weigering om een verblijf toe te staan aan een persoon die deel uitmaakt van het gezin 

of ten laste is van deze burger van de Unie zou er immers toe kunnen leiden dat de burger van de Unie 

wordt ontmoedigd om vrij naar een andere lidstaat van de Europese Unie te reizen. Dit zou bijgevolg een 

belemmering kunnen vormen voor het uitoefenen van het recht op vrij verkeer en verblijf, alsook afbreuk 

doen aan het nuttige effect van het burgerschap van de Unie. Het verlenen van een verblijfsrecht op grond 

van de artikelen 47/1, 2°, en 47/3, §2, van de Vreemdelingenwet moet dus tot doel hebben te voorkomen 

dat de betrokken burger van de Unie mogelijk afziet van het uitoefenen van zijn recht op vrij verkeer omdat 

hij zich in België (dit is het gastland) niet zou kunnen laten vergezellen of vervoegen door welbepaalde 

familieleden die deel uitmaken van zijn gezin ofte zijnen laste zijn. De in artikel 47/3, §2, van de 

Vreemdelingenwet voorziene voorwaarde dat de aanvraag van het ‘ander1 familielid, zoals bedoeld in 

artikel 47/1, 2° van diezelfde wet, erop gericht moet zijn om de burger van de Unie te begeleiden of zich 

bij hem te voegen, moet dan ook in het licht van deze doelstelling worden begrepen. Echter in deze dient 

dus te worden vastgesteld dat de EU-burger reeds 3 jaar gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer. In 

die zin hoeft betrokkene geen vergemakkelijkte toegang te krijgen tot België om de ‘eenheid van familie1 

van de referentiepersoon te vrijwaren. Van een schending van het recht op vrij verkeer van de 

referentiepersoon kan geen sprake zijn. Niets wijst er op dat de referentiepersoon zich ertoe zou 

gedwongen zien België of de Europese Unie te moeten verlaten indien betrokkene niet gemachtigd zou 

worden tot verblijf. 

 

Bijkomende dient te worden opgemerkt dat betrokkene en de referentiepersoon niet afdoende kunnen 

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

van herkomst deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon. Het gegeven dat betrokkene op 

08.02.2022 gedomicilieerd werd op het adres van de referentiepersoon in België doet geen afbreuk aan 

deze vaststellingen. 

 

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

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

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

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

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

laste was van de referentiepersoon. 

 

Het gegeven dat betrokkene sedert 08.02.2022 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 RW nr. 145.912 dd. 21.05.2015). Bovendien heeft deze situatie betrekking op 

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

 

Het komt toe aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren. 

 

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

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

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

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

47/1,2° van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

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

worden ingetrokken. 
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Aan betrokkene wordt het bevel gegeven binnen 30 dagen het grondgebied van het Rijk te verlaten.. 

 

Wettelijke basis: artikel 7, 1, 2° van de wet van 15.12.1980 

 

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

wet van 15.12.1980. Betrokkene is een gezonde en volwassen persoon waarvan mag verwacht worden 

dat hij ook een leven kan opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van zijn oom, 

de referentiepersoon. Nergens uit het dossier blijkt dat hij daar niet toe in staat zou zijn. Overeenkomstig 

de rechtspraak van het EHRM kan slechts van een door artikel 8 van het EVRM beschermd gezinsleven 

tussen meerderjarige verwanten gesproken worden indien, naast de afstammingsband, een vorm van 

afhankelijkheid blijkt (EHRM 9 oktober 2003, nr. 46321/99, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 2009, 

nr. 273191/07,Onur/Groot-Brittannië; N. MOLE. Asylum and the European Convention on Human Rights, 

Council of Europe Publishing, 2008, 97). Andere gezinsbanden, bijvoorbeeld tussen meerderjarige broers 

en zussen, tussen meerderjarige kinderen en hun ouders, tussen ooms of tantes en neven of nichten, 

enz. vallen pas onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM in zoverre bijkomende elementen van 

afhankelijkheid worden aangetoond anders dan de normale affectieve banden (R.v.V. nr. nr. 142.746 van 

3 april 2015). Uit niets blijkt dat een bevel om het grondgebied te verlaten betrokkene zou verhinderen 

met zijn in België wonende familie te communiceren via moderne communicatiemiddelen of via bezoeken 

door deze familie in Marokko. Een eventuele schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk 

gemaakt. Evenmin blijkt uit het administratieve dossier van betrokkene dat een terugkeer naar Marokko 

een mogelijke schending van artikel 3 EVRM zou inhouden. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te 

kunnen besluiten, dienen er in het administratieve dossier immers ernstige en zwaarwichtige gronden 

aanwezig te zijn om aan te nemen dat betrokkene in Marokko een ernstig en reëel risico loopt te worden 

blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Er is geen 

sprake van minderjarige kinderen in België, noch van enige aangetoonde medische problematiek op naam 

van betrokkene.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Het eerste middel is gericht tegen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden en luidt als volgt: 

 

“SCHENDING VAN ARTIKEL 47/1, 47/2 EN 47/3 VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 

BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE 

VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN, EN SCHENDING VAN DE MATERIËLE 

MOTIVERINGSPLICHT EN HET ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL ALS ALGEMENE BEGINSELEN VAN 

BEHOORLIJK BESTUUR 

 

Eerste onderdeel 

 

De bestreden beslissing beroept zich op artikel 47/1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

vermeld als ‘Vreemdelingenwet’), dat luidt als volgt: 

 

“Als andere familieleden van een burger van de Unie worden beschouwd: 1° de partner met wie de burger 

van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft en die niet bedoeld wordt in artikel 40bis, § 

2, 2°; 2° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of 

deel uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; 3° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde 

familieleden die wegens ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de burger van 

de Unie strikt behoeven.” 

 

Dit wordt verder verduidelijkt in artikel 47/3 Vreemdelingenwet. 

 

“(…) 

 

§ 2 

De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger 

van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn gezin. 

De documenten die aantonen dat het andere familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de 

burger van de Unie moeten uitgaan van de bevoegde overheden van het land van oorsprong of van 
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herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de 

burger van de Unie bewezen worden met elk passend middel.` 

(…)” 

 

Verzoeker dient aan te tonen ten laste te zijn van de burger van de Unie of deel uit te maken van het 

gezin. 

 

De bestreden beslissing bespreekt een aantal documenten die werden voorgelegd tot staving van deze 

voorwaarden van artikel 47/3 Vreemdelingenwet. Hierover wordt onmiddellijk gesteld dat niet met 

zekerheid kan opgemaakt worden wanneer verzoeker Schengen en bij uitbreiding België is binnen 

gereisd. Volgens de bestreden beslissing zou verzoeker enkel een paspoort hebben voorgelegd 

afgeleverd op 4 mei 2021 te Antwerpen. 

 

Dit is niet correct. Verzoeker heeft tevens zijn vorige paspoort voorgelegd, met nummer (…), afgeleverd 

op 25 april 2016 te Al Hoceima, Marokko. (stuk 3) Dit paspoort bevat een Schengenvisum, dat vermeld 

wordt in de bestreden beslissing, en een binnenkomststempel in de Schengen-zone van 26 oktober 2017. 

 

Dit stuk werd tijdig via de diensten van de stad Antwerpen voorgelegd. (zie stuk 4) 

 

Dit stuk werd niet meegenomen in de besluitvorming. 

 

Nochtans heeft dit gevolgen voor de bespreking van de andere stukken, aangezien onder meer gesteld 

wordt dat de relevantie van bepaalde stukken niet duidelijk zou zijn bij gebrek aan duidelijkheid over 

wanneer verzoeker Marokko heeft verlaten. 

 

De ontvangstbewijzen van geld dat door de referentiepersoon aan verzoeker werd overgemaakt, betreffen 

de periode 2016 en 2017. 

 

Het uitgangspunt van de bestreden beslissing is foutief, waardoor de ganse beslissing wordt aangetast. 

 

De bestreden beslissing overweegt dat verzoeker niet zou aangetoond hebben dat hij onvermogend was 

in zijn land van herkomst of origine voor zijn vertrek, en vervolgens dat er niet zou aangetoond zijn dat hij 

voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine effectief ten laste was van 

de referentiepersoon. 

 

De bestreden beslissing lijkt aldus als determinerend motief aan te halen dat verzoeker zijn onvermogen 

in het land van herkomst niet heeft aangetoond. Immers, volgens de bestreden beslissing is niet geweten 

wanneer hij het land van herkomst verlaten heeft. Nochtans blijkt dit wel uit het paspoort van 2016 (stuk 

3) met binnenkomststempel, dat werd voorgelegd, maar niet werd opgenomen in de besluitvorming. 

 

De bestreden beslissing steunt aldus op onvolledige gegevens. Bij het nemen ervan is geen rekening 

gehouden met alle voorgelegde bewijsstukken. 

 

Aldus heeft de overheid niet op een zorgvuldige wijze gehandeld. 

 

Tweede onderdeel 

 

Over een aantal van de voorgelegde bewijzen van onvermogen stelt de bestreden beslissing dat deze 

werden afgegeven op basis van een verklaring op eer waarvan het gesolliciteerde karakter niet kan 

worden uitgesloten. Dit gebeurt onder meer over het administratief attest nr. 514 van 19 juli 2021 waarin 

wordt gesteld dat verzoeker geen enkel betaald beroep uitoefende voor zijn emigratie. (stuk 5) 

 

In tegenstelling tot wat de bestreden beslissing voorhoudt, is dit geen verklaring op eer en werd dit attest 

niet afgegeven op basis van een verklaring op eer.  De beoordeling ervan is manifest foutief. 

 

Het document voldoet wel degelijk aan de voorwaarden van artikelen 47/3, §2 Vreemdelingenwet. De 

bestreden beslissing miskent dan ook de artikelen 47/1, 47/2 en 47/3 Vreemdelingenwet. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht dient te worden beoordeeld of de overheid bij het 

nemen van de bestreden beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld, en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot het bestreden besluit is gekomen. 
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Het is duidelijk dat de bestreden beslissing is uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens en dat zij die niet 

correct heeft beoordeeld. De materiële motiveringsplicht wordt dan ook geschonden. 

 

Het middel is gegrond.” 

 

2.1.2. Verzoeker stelt in essentie dat geen rekening werd gehouden met het feit dat hij ook zijn vorige 

paspoort had neergelegd met daarin het Schengenvisum en een binnenkomststempel voor de 

Schengenzone van 26 oktober 2017, en dat daarmee geen rekening werd gehouden.  

 

De Raad stelt vast dat niet uitdrukkelijk melding werd gemaakt van verzoekers oude paspoort. De 

verwerende partij verwijst enkel naar een “reispaspoort Marokko op naam van betrokkene, afgeleverd op 

04.05.2021 te Antwerpen, zonder visa of enige in- of uitreisstempels” en stelt dat niet met zekerheid kan 

opgemaakt worden wanneer betrokkene in Schengen, en bij uitbreiding België is binnen gereisd. Wél 

wordt melding gemaakt van het feit dat verzoeker in oktober 2017 een visum C bekwam vanwege de 

Spaanse diplomatieke autoriteiten, met als reisdoel toerisme.  

 

Deze vaststellingen staan niet op zich, maar moeten worden samen gelezen met de beoordeling van de 

ontvangstbewijzen van geld dat door de referentiepersoon aan betrokkene in Marokko zou zijn 

overgemaakt tussen juni 2016 en oktober 2017. Deze geldstortingen dateren van meer dan 5 jaar voor 

de aanmelding van betrokkene in België aldus de verwerende partij, en waar betrokkene verbleef in 

tussentijd is volledig onduidelijk. Om die reden worden ze niet aanvaard als zijnde een bewijs van het 

voldaan zijn aan de voorwaarden van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet omdat dit bewijs 

betrekking moet hebben op de periode die de aanvraag gezinshereniging direct voorafgaat. Verzoeker 

laat deze motivering volledig ongemoeid en toont dus niet aan dat ze onwettig of kennelijk onredelijk is. 

Het loutere feit dat een derdelander in zijn land van herkomst in een verder verleden mogelijk wel ten laste 

was van of deel uitmaakte van het gezin van de referentiepersoon, volstaat niet om aan te tonen dat dit 

nog steeds het geval was in de periode voorafgaand aan de komst naar België. In die optiek toont 

verzoeker niet aan dat een verdere motivering over zijn oude paspoort de besluitvorming in een andere 

richting had kunnen sturen. Immers, er kan hoogstens uit worden afgeleid dat hij eind oktober 2017 in 

Almeria is aangekomen met het in de bestreden beslissing vermelde toeristenvisum, maar het geeft geen 

enkel zicht op waar verzoeker in de periode daarna en tot op het moment van zijn aanvraag op 8 februari 

2022 heeft verbleven en of hij in die periode van vijf jaar zich nog bevond in een situatie van afhankelijkheid 

ten aanzien van de referentiepersoon, die zich reeds sedert 2019 in België bevindt. De situatie van 

afhankelijkheid moet immers wel bestaan in het land van herkomst van het betrokken familielid op het 

ogenblik dat hij verzoekt om zich te voegen bij de burger van de Unie te wiens laste hij beweert te zijn 

(HvJ  5 september 2012, C 83/11, Rahman, pt 33). Ook nu in zijn verzoekschrift werpt verzoeker daar 

geen enkel licht op.  

 

Het eerste middel is niet gegrond.  

 

2.2.1. Het tweede middel is gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten en luidt als volgt: 

 

“SCHENDING VAN ARTIKEL 7, 47/1, 47/2 en 47/3 VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 

BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE 

VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN, EN SCHENDING VAN DE MATERIELE 

MOTIVERINGSPLICHT ALS ALGEMEEN BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR 

 

Onder de bespreking van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden werd 

aangetoond dat de bestreden beslissing niet kon besluiten tot een beslissing tot weigering van verblijf. 

 

Aangezien de eerste bestreden beslissing hiertoe niet kon besluiten, kon aan verzoeker geen bevel 

gegeven worden om het grondgebied te verlaten. 

 

Er dient immers eerst te worden geoordeeld over de aanvraag tot verblijf alvorens desgevallend een bevel 

om het grondgebied te verlaten kan worden genomen. 

 

Vermits de eerste bestreden beslissing dient te worden vernietigd, ligt een dergelijke beslissing niet voor. 

 

Aldus wordt de motiveringsplicht geschonden. 
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Het middel is gegrond.” 

 

2.2.2. Aangezien het eerste middel, gericht tegen de beslissing tot weigering van verblijf, niet kan worden 

aangenomen, is het uitgangspunt van verzoeker niet correct en moet het tweede middel alleen al om die 

reden worden verworpen.  

 

3. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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 vijfentwintig januari tweeduizend drieëntwintig 

door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. WIJNANTS 

 

 

 

 


