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 nr. 134 876 van 10 december 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Malagassische nationaliteit te zijn, op 

1 september 2014 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatsecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 23 juli 2014 tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied (bijlage 20).  

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 5 september 2014 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 oktober 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 november 

2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. MAELEGHEER, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster dient op 27 januari 2014 een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Europese Unie c.q. Belgisch onderdaan, met name in de hoedanigheid van 

echtgenote. 

 

1.2. Op 23 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatsecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijk Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de 
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bestreden beslissing waarvan verzoekster op 8 augustus 2014 in kennis wordt gesteld. De motieven 

luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5^* 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 27.01.2014 werd 

ingediend door:  

Naam: R. 

Vooma(a)m(en): J.  

Nationaliteit: Madagaskar 

(…) 

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. 

Om het verblijfsrecht in functie van een Belg te kunnen verwerven moet, overeenkomstig art. 40ter van 

de wet van 15.12.1980 aan de volgende cumulatieve voorwaarden zijn voldaan: Betrokkene moet 

aantonen dat de Belgische verwant over voldoende, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen 

beschikt, over voldoende huisvesting beschikt en over een ziekteverzekering beschikt voor zichzelf en 

zijn gezinsleden. 

Er blijkt iets vreemds aan de hand met de huurovereenkomst die werd voorgelegd.- In de 

huurovereenkomst is de Belgische referentiepersoon, de heer M.L.E. als 'verhuurder' opgenomen. Dé 

overeenkomst is evenmin geregistreerd. Ze kan bijgevolg niet aanvaard worden als een afdoende 

bewijs van voldoende huisvesting overeenkomstig de bepalingen in bovenstaand wetsartikel. 

Bijkomend dient opgemerkt te worden dat het voorgelegde bewijs van ziekteverzekering enkel de naam 

van de referentiepersoon bevat en niet de naam van betrokkene. Bijgevolg is niet duidelijk of er ook een 

geldige ziekteverzekering voor betrokkene is. 

Ten slotte blijkt ter staving van de bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon dat enkel 

loonfiches werden voorgelegd, niet het arbeidscontract. Aan de hand van de loonfiches kan niet worden 

vastgelegd wat de aard van tewerkstelling is (onbepaalde duur, bepaalde duur), noch of de Belg er nog 

in zijn proeftijd zou zijn. 

Vandaar dat eigenlijk enkel aan de hand van die loonfiches niet op voldoende wijze kan worden 

vastgesteld dat aan de voorwaarden van voldoende, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen is 

voldaan. 

Gelet op het feit dat het verblijf van meer dan drie maanden aan betrokkene werd geweigerd en dat uit 

het onderzoek van het administratief .dossier blijkt dat hij geen aanspraak maakt op enig verblijfsrecht 

op basis van
 
een andere rechtsgrond, levert de gemachtigde van de Minister een bevel om het 

grondgebied te verlaten af krachtens art. 52, § 4, vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van het redelijkheidsbeginsel. Het middel 

luidt als volgt: 

 

“1.Verzoekster heeft een verzoek tot gezinshereniging ingediend aangezien zij gehuwd is met een Belg 

en zij samen een duurzame levensgemeenschap wensen op te bouwen.  

Beiden hebben dan ook conform artikel 8 EVRM het recht om met elkaar een gezinsleven te hebben.  

Echter werd dit door verwerende partij geweigerd, aangezien zij stellen dat er niet voldaan is aan alle 

noodzakelijke voorwaarden zoals de Vreemdelingenwet m.b.t. een gezinshereniging met een Belg 

voorziet. 6  

Nochtans mag het duidelijk zijn dat verwerende partij nagelaten heeft om tot een correcte feitenvinding 

te komen, waardoor zij dus haar zorgvuldigheidsbeginsel schendt, en zij zo onmogelijk tot een redelijke 

beslissing konden komen.  

2.Verwerende partij stelt in eerste instantie dat de voorwaarde tot een voldoende huisvesting niet is 

voldaan, aangezien er in de huurovereenkomst te lezen staat dat de echtgenoot van verzoekster de 

verhuurder zou zijn.  

Verzoekster wenst vooreerst te wijzen naar haar stuk 3 waaruit heel duidelijk blijkt dat de echtgenoot 

van verzoekster de huurder is en niet de verhuurder, immers staat er te lezen in deze 

huurovereenkomst (zie stuk 3):  

“Huurovereenkomst  

Tussen de geondertekenden:  

M.R. hierna genoemd de “verhuurder”  
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M.L.E. (…)  genoemd de “huurders”.”  

Het mag duidelijk zijn dat de heer R de verhuurder is, en de heer M.L.E., ofwel de echtgenoot van 

verzoekster, de huurder.  

Tot op heden begrijpt verzoekster niet waarom verwerende partij dit omgekeerd zou lezen, of anders 

zou opvatten, de overeenkomst is wat dit punt betreft duidelijk, men leest dit immers letterlijk zo af op de 

huurovereenkomst (zie stuk 3).  

Het is dan ook onbegrijpelijk dat verwerende partij dit anders leest/ interpreteert/…  

Men kan dan ook niet anders dan oordelen dat de zorgvuldigheidsplicht van verwerende partij al met 

betrekking tot dit onderdeel van de negatieve beslissing niet is gerespecteerd.  

Het is wel heel gemakkelijk om de verzoeken tot gezinshereniging te weigeren op grond van een 

verkeerde lezing van de stukken, men mag hierbij niet vergeten dat het hier wel degelijk een 

mensenrecht betreft, en men dan ook niet lichtzinnig over 7  

deze verzoeken mag gaan oordelen. Op zijn minst hebben de burgers recht op een behoorlijk 

onderzoek van hun dossier – zorgvuldigheidsbeginsel (zie volgend middel).  

3.Echter is dit nog niet alles, want verwerende partij stelt ook aangezien deze huurovereenkomst niet 

geregistreerd is, de huisvesting van verzoekster niet voldoende is.  

Verzoekster kan dan ook enkel verwijzen naar de Belgische Woninghuurwet (Wet van 20 februari 

1991)waaruit duidelijk blijkt dat een huurovereenkomst zijn gelding niet verliest als het niet geregistreerd 

wordt. Een huurovereenkomst kan in de huidige Belgische wetgeving ook nog steeds mondeling worden 

aangegaan. Bovendien ligt de verplichting van de registratie van de huurovereenkomst bij de verhuurder 

en niet bij de huurder, thans de echtgenoot van verzoekster (zie artikel 5bis Woninghuurwet).  

De verhuurder heeft de plicht om de huurovereenkomst te registreren, doet hij dit niet zijn er een aantal 

sancties aan verbonden m.b.t. de stopzetting van de huur enzovoort, maar telkenmale in het voordeel 

van de huurder.  

Stellen dat aangezien de huurovereenkomst niet geregistreerd is, er geen bewijs is van voldoende 

huisvesting gaat een brug te ver. De huurovereenkomst op zich verliest door het gebrek aan registratie 

niets van zijn basiswaarden, de woninghuur blijft bestaan. Daarenboven wonen partijen wel degelijk in 

deze huurwoning en zijn zij officieel op dat adres ingeschreven (zie stuk 9).  

Het mag duidelijk zijn dat opnieuw door deze misvatting van verwerende partij, het verzoek van 

verzoekster niet met de nodige zorgvuldigheid werd behandeld, en men dan ook in alle redelijkheid niet 

tot de bestreden beslissing kon komen.  

4.Daarnaast stelt men dat aan de hand van de voorgelegde loonfiches van de echtgenoot van 

verzoekster, men niet kan vaststellen dat er op voldoende wijze voldaan is aan de voorwaarden van 

voldoende, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. 8  

Echter indien blijkt uit de voorgelegde stukken dat het inkomen onduidelijk is, moet verwerende partij in 

gevolge artikel 42 § 1, tweede lid Vreemdelingenwet nog steeds een bijkomend onderzoek voeren.  

Artikel 42 § 1, tweede lid V.w. stelt immers: “Indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en 

regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 40bis § 4, tweede lid en in artikel 40ter, tweede lid, niet 

voldaan is, dient de minister of zijn gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de burger van de 

Unie die vervoegd wordt en van zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben 

om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De minister of 

zijn gemachtigde kan hiervoor alle bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig 

zijn, doen overleggen door de vreemdeling en door elke Belgische overheid.” (eigen onderlijning)  

In casu is dit duidelijk niet gebeurd door de Minister of zijn gemachtigde gelet op de beslissing 

waartegen huidig hoger beroep.  

Men heeft zich in de beslissing blindgestaard op de loonfiches, zonder een effectief onderzoek te 

voeren, ondanks de bepaling van artikel 42 § 1, tweede lid Vreemdelingenwet. Er wordt immers enkel 

verwezen naar de loonfiches- die nota bene voldoende hoog zijn-, van een nader onderzoek naar de 

behoeften van het gezin wordt niet gesproken.  

Integendeel, het is duidelijk uit de bestreden beslissing dat het voor verwerende partij niet duidelijk is op 

welke basis de echtgenoot van verzoekster een inkomen geniet, echter had men hierover meer 

duidelijkheid kunnen verzoeken aan verzoekster (conform artikel 42, § 1, tweede lid Vw.), maar men 

heeft nagelaten om dit te doen, en kortweg gesteld dat de stabiele, toereikende inkomsten niet 

voldoende bewezen zijn.  

Uit de loonfiches van de echtgenoot van verzoekster blijkt nochtans duidelijk dat hij meer dan 2.000 

euro in een maand verdiend (zie stuk 6). Dit is op heden op grond van interim arbeid, maar de 

echtgenoot van verzoekster is op zoek naar vast werk en heeft in het verleden ook reeds gewerkt met 

vaste contracten, ook de loonfiches voorgelegd bij de aanvraag tot gezinshereniging van verzoekster, 

waren afkomstig uit vaste contracten voor bepaalde duur (zie stuk 7). Daarenboven blijkt uit deze 

loonfiches ook dat het inkomen van de echtgenoot van verzoekster voldoende hoog was en op heden 

nog steeds is. 9  
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Verwerende partij vergeet dus haar eigen plicht om een nader onderzoek te doen, indien de 

voorgelegde stukken voor haar niet duidelijk genoeg zijn. Men kan immers niet ontkennen dat de 

stukken aangeven dat er wel degelijk een goed inkomen is.  

Verwerende partij schendt hierdoor artikel 42, § 1, tweede lid V.w.  

5.Hierdoor schendt verwerende partij het redelijkheidsbeginsel aangezien zij nagelaten heeft om haar 

wettelijke opdracht naar behoren uit te voeren en zij kon dus niet in alle redelijkheid tot de bestreden 

beslissing komen.” 

 

Verzoekster voert in een tweede middel de schending aan van de materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Het middel luidt als volgt: 

 

“1.Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur, thans verwerende partij haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze moet voorbereiden en deze moet stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. nr. 

167.411, 2 februari 2007).  

In casu is het duidelijk dat verwerende partij zich niet op een correcte feitenvinding heeft gesteund.  

2.Ten eerste heeft ze de huurovereenkomst aangegaan door de echtgenoot van verzoekster, “slecht 

gelezen”, ze stelt immers dat de echtgenoot van verzoekster de verhuurder zou zijn nochtans staar er 

heel duidelijk te lezen dat hij de huurder is (zie stuk 3 en zie hierboven).  

Dit alleen al duidt aan dat verwerende partij zich niet gesteund heeft een correcte feitenvinding om tot 

deze beslissing te komen.  

3.Daarnaast stelt verwerende partij nog over deze huurovereenkomst dat deze geen bewijs is van een 

voldoende huisvesting, aangezien de huurovereenkomst niet werd geregistreerd. Nogmaals – zie 

hierboven- tast de registratie de inhoud van de huurovereenkomst op zich niet aan. Dit vormt dan weer 

een verkeerde juridische redenering van verwerende partij. 10  

4.Tenslotte stelt verwerende partij dat ook de bestaansmiddelen van de echtgenoot van verzoekster 

onvoldoende zijn, aangezien het voor hen niet duidelijk is van waar deze inkomsten komen, enzovoort.  

Hierbij vergeet verwerende partij dat zij zelf de wettelijke plicht heeft, (zie artikel 42, § 1, tweede lid 

V.w.), om van zodra niet voldaan is de inkomstenvoorwaarde, zelf een behoeftenanalyse van het gezin 

te maken.  

Uit de beslissing blijkt heel duidelijk dat dit niet is gebeurd, integendeel.  

Hierdoor schendt verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel, aangezien haar beslissing niet 

gesteund is op een correcte feitenvinding.  

5.Immers heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen reeds gesteld dat er slechts tot een 

behoeftenanalyse moet worden overgegaan indien de voorgelegde bestaansmiddelen niet voldoende, 

toereikend of stabiel zijn. Wanneer niet voldaan is aan de voorwaarden omtrent bestaansmiddelen 

bedoeld in artikel 40ter, dan is de gemachtigde krachtens artikel 42, § 1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet verplicht om te bepalen op basis van de eigen behoeften van de vervoegde 

echtgenoot en van zijn familieleden welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te 

voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden (RvS 19 december 2013, nr. 255.915) 

(zie ook RvV 21 februari 2014, nr. 119.325).  

In casu mag het duidelijk zijn dat verwerende partij stelt dat de bestaansmiddelen niet voldoende zijn, en 

zelfs nog verschillende vragen hierover hebben, (want men bemerkt wel dat er een voldoende hoog 

inkomen is - er zijn dus wel bestaansmiddelen-), maar in plaats van een onderzoek hiernaar te doen, 

stelt men simpelweg dat deze niet voldoende zijn en er dus niet voldaan is aan de noodzakelijke 

voorwaarde voor een gezinshereniging.  

Verzoekster wenst daarenboven ook de verwijzen naar het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen van 21 februari 2014, nr 100.514 waarin er staat:  

“Uit de duidelijke bepaling van artikel 42, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet volgt dat de 

gemachtigde gehouden is een onderzoek te voeren naar de eigen en specifieke behoeften van 11  

verzoekers, indien de bestaansmiddelen die zijn bijgebracht niet voldoende zijn aangetoond in 

toepassing van artikel 40ter van de vreemdelingenwet.  

Indien de gemachtigde niet bekend is met de eigen en specifieke behoeften van verzoeker, zijn 

Belgische partner en kinderen dan voorziet artikel 42, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet dat de 

gemachtigde hiervoor alle bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van de bestaansmiddelen die 

zij nodig hebben om te voorkomen dat ze ten laste vallen van de openbare overheden, kan doen 

overleggen door de betrokken vreemdeling.”  

6.Het mag duidelijk zijn dat de echtgenoot van verzoekster wel degelijk een inkomen heeft, echter bleek 

het voor verwerende partij niet duidelijk wat de basis van dit inkomen was, in plaats van zijn wettelijke 

opdracht uit te voeren en hier een nader onderzoek naar te voeren – behoeftenanalyse- heeft men 

simpelweg gesteld dat de voorwaarde niet voldaan is, ondanks de wettelijke verplichting voor een nader 

onderzoek en het gegeven dat er wel degelijk een inkomen is.  
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7.Verwerende partij heeft hierdoor de zorgvuldigheidsplicht niet nageleefd, aangezien zij zich niet 

gesteund heeft op een correcte feitenvinding om tot deze beslissing te komen.  

-schending van de materiële motiveringsplicht:  

1.Samenhangend met de schending van de zorgvuldigheidsplicht moet er op zijn minst gesteld worden 

dat verwerende partij haar motiveringsplicht heeft miskend.  

De motiveringsplicht houdt in dat er moet voldaan zijn aan artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Wet van 15 

december 1980 (Vreemdelingenwet).  

Deze artikelen hebben tot doel de bestuurde, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid, thans verwerende partij, een bepaalde beslissing heeft genomen.  

De overheid is dus, o.a. op grond van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplicht om in 

haar beslissingen de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. 12  

2.Gelet op het feit dat de beslissing van verwerende partij niet gesteund is op een correcte feitenvinding, 

m.n. verkeerde lezing van de stukken door verwerende partij en geen nader onderzoek naar de 

bestaansmiddelen ondanks de wettelijke verplichting hiertoe, is het duidelijk dat ook de beslissing zelf 

niet voldoende gemotiveerd is.  

De motivering strookt daarenboven niet met de realiteit, zie bijvoorbeeld hierboven de verkeerde lezing 

van de huurovereenkomst en de verkeerde juridische implicaties van de niet-registratie van de 

huurovereenkomst.  

3.Hierdoor schendt verwerende partij ook haar materiële motiveringsplicht, aangezien de bestreden 

beslissing niet berust op exacte juridische en feitelijke motieven die relevant en wettelijk aanvaardbaar 

zijn.” 

 

Gezien hun nauwe samenhang worden beide middelen samen onderzocht en besproken.  

 

2.2. Wat de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te 

worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen 

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover 

zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht 

voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298).  

De Raad merkt op dat verzoekster de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert. Bijgevolg dient het 

middel  te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. Bij de beoordeling 

van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. (RvS 7 december 2001, nr. 101.624) 

 

Het zorgvuldigheidbeginsel legt de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Dit 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. 

 

De aangevoerde schendingen van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel 

worden onderzocht in het licht van de artikelen 40bis en 40ter 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). 

 

Artikel 40bis, §2, 2° van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

 1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt; (…)” 

 

Artikel 40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

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

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

voegen; 

(…) 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet de Belgische 

onderdaan aantonen: 

- dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Aan die voorwaarde 

wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderd twintig 

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

op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen: 

1 ° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de gezins-

bijslagen niet in aanmerking genomen; 

3° worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt; 

- dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de familieleden, die gevraagd 

heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden die 

gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats zoals bepaald in het 

artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek en over een 

ziektekostenverzekering beschikt die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. De Koning 

bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de vreemdeling 

bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden.” 

 

2.3. Uit bovenvermelde bepalingen blijkt dat de Belgische referentiepersoon op cumulatieve wijze moet 

aantonen over het volgend te beschikken: 

- stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen; 

- een behoorlijke huisvesting die toelaat zijn familielid te herbergen;  

- een ziektekostenverzekering die de risico’s in België voor hem en zijn familieleden dekt.  

 

Indien niet aan één van deze cumulatieve vereisten wordt voldaan door de Belgische referentiepersoon, 

dan voldoet het familielid niet aan de voorwaarden om een recht op verblijf van meer dan drie maanden 

te genieten in het kader van een gezinshereniging.  

 

In casu blijkt uit de bestreden beslissing dat de gemachtigde voor elk van de drie bovenvermelde 

voorwaarden moeilijkheden vaststelt.  

 

2.4. Ten eerste stelt de gemachtigde dat er iets vreemd is met de voorgelegde huurovereenkomst, nu 

deze de Belgische referentiepersoon als verhuurder vermeldt en de huurovereenkomst evenmin 

geregistreerd is. De huurovereenkomst die door verzoekster werd voorgelegd n.a.v. haar aanvraag 

bevindt zich in het administratief dossier. Nazicht van het voorgelegde huurovereenkomst bevestigt de 

vaststelling van de gemachtigde dat de Belgische referentiepersoon als verhuurder wordt vermeld.  

 

Verzoekster stelt dat de gemachtigde de huurovereenkomst verkeerd leest en verwijst naar stuk 3, dit is 

een huurovereenkomst gevoegd bij het verzoekschrift. Zij stelt dat uit deze gevoegde huurovereenkomst 

duidelijk blijkt dat de Belgische referentiepersoon wel degelijk de huurder is.  

Er moet evenwel worden vastgesteld dat de huurovereenkomst die heden wordt gevoegd bij het 

verzoekschrift geheel niet overeenstemt met de huurovereenkomst die door verzoekster eerder werd 

voorgelegd aan de gemachtigde n.a.v. haar aanvraag. Verzoekster legt dus aan de Raad een andere 

huurovereenkomst voor dan deze die aan de gemachtigde werd voorgelegd.  

De Raad wenst te benadrukken dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te 

worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn 

beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. Dit betekent derhalve dat de stukken waarop 

het bestuur zich kan baseren voor het nemen van de bestreden beslissing zich in het administratief 

dossier moeten bevinden, of ten laatste voor de bestreden beslissing aan het bestuur moeten worden 

overgemaakt. Dit is per definitie niet het geval met stukken die pas samen met het verzoekschrift 

worden voorgelegd. De verwerende partij kon derhalve op het moment van de bestreden beslissing 

geen kennis hebben van de huurovereenkomst die verzoekster nu voorlegt en geheel niet overeenstemt 

met de eerder aan de gemachtigde voorgelegde huurovereenkomst. Deze huurovereenkomst  kan aldus 

niet dienstig worden aangebracht in onderhavige procedure. De Raad zou verder zijn bevoegdheid 
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overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die dateren van na de 

bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194.395) 

De vaststelling dat de Belgische referentiepersoon als verhuurder wordt vermeld in de voorgelegde 

huurovereenkomst, wordt dus niet ernstig weerlegd in het verzoekschrift.  

 

Verzoekster betoogt verder dat een huurovereenkomst zijn gelding niet verliest wanneer deze niet 

geregistreerd is. Dit betoog doet echter geen afbreuk aan het gegeven dat een huurovereenkomst die 

niet is geregistreerd, niet tegenstelbaar is aan derden en niet bindend voor derde partijen. Verder wijst 

verzoekster erop dat zij officieel op het adres xxx zijn ingeschreven en zij legt ter staving daarvan een 

attest van samenstelling van het gezin voor. Het adres xxx dat op dit attest wordt vermeld en eveneens 

wordt vermeld in de bij het verzoekschrift gevoegde huurovereenkomst, komt echter niet overeen met 

het adres xx dat wordt vermeld in het aan de gemachtigde voorgelegde huurovereenkomst, zodat de 

Raad uit hieruit geen dienstige conclusies kan trekken met betrekking tot de bestreden beslissing.  

 

Ter terechtzitting merkt de raadsvrouw van verzoekster verder op dat in de aanhef van de voorgelegde 

huurovereenkomst de Belgische referentiepersoon inderdaad als verhuurder wordt vermeld, wat een 

materiële vergissing is. Immers ondertekende de Belgische referentiepersoon de huurovereenkomst wel 

op correcte wijze als huurder. De Raad moet evenwel vaststellen dat de raadsvrouw met dit betoog 

geen afbreuk doet aan het gegeven dat de voorgelegde huurovereenkomst niet werd geregistreerd en 

dus niet tegenstelbaar is aan derden.  

 

Gezien deze vaststelling komt het de Raad niet onzorgvuldig noch kennelijk onredelijk voor om de 

voorgelegde huurovereenkomst niet te aanvaarden als een afdoende bewijs van voldoende huisvesting.  

 

2.5. Ten tweede stelt de gemachtigde vast dat het voorgelegde bewijs van ziekteverzekering enkel de 

naam van de Belgische referentiepersoon bevat en niet de naam van verzoekster. Deze vaststelling 

vindt steun in het administratief dossier en wordt door verzoekster niet betwist noch weerlegd. Het is 

dan ook niet onzorgvuldig noch kennelijk onredelijk van de gemachtigde om te besluiten dat bijgevolg  

niet duidelijk is of er ook een geldige ziekteverzekering voorhanden is die de risico’s voor verzoekster in 

België dekt. Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift een verklaring van haar inschrijving bij een 

ziekenfonds toe maar wederom stelt de Raad vast dat dit stuk 4 niet werd voorgelegd aan de 

gemachtigde in het kader van haar aanvraag, zodat hij er ook geen rekening mee kon houden en de 

Raad, gelet op zijn wettigheidstoezicht, er evenmin rekening mee kan houden.  

 

2.6. Verzoekster voert verder ook aan dat haar partner wel degelijk over stabiele, regelmatige en vol-

doende bestaansmiddelen beschikt in de zin van artikel 40ter van de vreemdelingenwet en bekritiseert 

het gegeven dat werd nagelaten om een behoefteanalyse uit te voeren. Verzoekster richt zich met dit 

betoog evenwel tegen een overtollig motief, aangezien uit wat hierboven wordt besproken reeds blijkt 

dat er geen afdoende bewijs voorlag met betrekking tot het vervullen van minstens twee van de drie 

cumulatieve voorwaarden en dit ook niet op ernstige wijze wordt betwist of weerlegd.   

 

De vaststelling dat de Belgische referentiepersoon niet op afdoende wijze aantoont te beschikken over 

een behoorlijke huisvesting die toelaat zijn familielid te herbergen en een ziektekostenverzekering die de 

risico’s in België voor hem en zijn familieleden dekt, zijn derhalve voldoende schragende motieven om 

verzoekster een verblijfsrecht van meer dan drie maanden te weigeren. 

 

Verzoeksters kritiek dat geen afdoende motivering werd gegeven omtrent de bestaansmiddelen en dat 

werd nagelaten een behoefteanalyse uit te voeren doet geen afbreuk aan de overige voldoende 

schragende motieven. De kritiek op dit overtollig motief kan in casu dan ook niet tot de vernietiging van 

de bestreden beslissing leiden en dient niet verder te worden beoordeeld. Verzoekster heeft dan ook 

geen belang bij het desgevallend gegrond bevinden van dit onderdeel van het middel. 

 

2.7. Uit wat hierboven wordt besproken blijkt dat verzoekster niet aantoont dat de gemachtigde de 

bestreden beslissing niet zorgvuldig heeft voorbereid, noch dat de bestreden beslissing tot stand is 

gekomen met miskenning van de voorliggende gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding.  

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). Uit wat hierboven wordt besproken, blijkt niet dat de gemachtigde onredelijk heeft 

gehandeld.  
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Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht noch van het 

redelijkheidsbeginsel kan worden weerhouden.  

 

De middelen zijn niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te 

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien december tweeduizend veertien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


