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 nr. 185 745 van 21 april 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 1 december 2016 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 29 september 2016 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 20), aan de verzoekster op 3 november 2016 ter kennis gebracht. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op het arrest nr. 181 454 van 30 januari 2017, waarbij de debatten worden heropend en de 

partijen worden opgeroepen om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 20 februari 2017 om 

13u30. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat I. FLORIO, 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. De verzoekster, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, treedt op 30 januari 2015 te Sint-

Niklaas in het huwelijk met S. K., die de Belgische nationaliteit heeft. 

 

1.2. Op 31 januari 2015 dient de verzoekster een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van echtgenote van een Belg. Op 17 juli 2015 beslist 

de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 
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1.3. Op 31 maart 2016 dient de verzoekster een tweede aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van echtgenote van een Belg. Op 

29 september 2016 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering van verblijf 

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

bestreden beslissing die aan de verzoekster wordt ter kennis gebracht op 3 november 2016. Deze 

beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie die op 31/03/2016 werd 

ingediend door: 

(…) 

om de volgende reden geweigerd:³ 

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 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt: 'de bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de 

familieleden van een Belg voor zover het betreft. 1 de familieleden bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste lid 

1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen.' 

Artikel 40ter van dezelfde wet stelt ook dat bij een aanvraag gezinshereniging 'de familieleden bedoeld 

in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg. 1° beschikt over stabiele, 1° toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan 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 en zoals 

geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen 

wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er wordt daarentegen geen verkenning 

gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële maatschappelijke dienstverlening, 

de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering. De 

werkloosheiduitkering  komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat hij actief werk zoekt.' 

 

Op 17/07/2015 werd reeds een weigeringsbeslissing genomen. Nu werd er opnieuw een aanvraag 

ingediend en bij deze aanvraag werden de volgende bewijzen van de bestaansmiddelen van de 

Belgische referentiepersoon voorgelegd: 

Een attest betreffende de rechten op tegemoetkoming aan personen met een handicap. Dd 13/01/2016 

(voor een periode van februari 2015 tot januari 2016) 

Brief van de Christelijke Mutualiteit dat de Belgische referentiepersoon recht heeft op een verhoogde 

tegemoetkoming dd 4/05/2016 (vanaf 31/03/2016). 

Overschrijving van de FOD Sociale zekerheid dd 24/11/2015. (€1438,3 8/maand). 

 

Op basis van de voorgelegde documenten blijkt dat de uitkering van de referentiepersoon, ter staving 

van de beschikbare bestaansmiddelen, niet in aanmerking kan worden genomen. De uitkering via de 

Fod Sociale Zaken wegens een handicap valt immers onder de noemer 'sociale bijstand'. 

Overeenkomstig art. 40ter van de wet van 15.12.1980 kan een dergelijk inkomen niet in aanmerking 

worden genomen. Alle andere voorgelegde documenten, deze bvb betreffende de verhoogde 

tegemoetkoming bij de ziekteverzekering 

Gezien het voorgelegde bewijs van bestaansmiddelen niet in aanmerking kan worden genomen, is de 

behoefteanalyse overeenkomstig art, 42, §1, tweede lid van 4e wet van 15.12.1980 niet van toepassing. 

Bij gebrek aan inkomen dat in rekening kan worden gebracht bij de bestaansmiddelen werd immers niet 

vastgesteld dat de bestaansmiddelen ontoereikend zijn. 

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden 

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

30 dagen. Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is 

verstreken. Hierbij wordt art. 74/13 van de wet van 15.12.1980 wel degelijk in overweging genomen. 

Van gemeenschappelijke kinderen is hier geen sprake, evenmin van een probleem betreffende de 

gezondheid van betrokkene. Verder, wat het gezins- en familieleven betreft: het bevel is het logische 

gevolg van het niet voldoen aan de verblijfsvoorwaarden. Indien het lang verblijf niet kan worden 

toegestaan en er geen andere rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen 

verblijven, wat hier het geval is, is een bevel het enige alternatief. Betrokkene en zijn partner zullen een 

andere manier moeten vinden, voor zover zij de relatie wensen verder te zetten, om hun gezinsleven uit 

te bouwen/te beleven. 
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(…)” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoekster. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 40ter van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van het redelijkheidsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“1.1 Verwerende partij beroept zich op artikel 40ter Vw.: 

“(…)” 

 

Uit lezing van artikel 40bis, §2, 1°, juncto artikel 40ter, eerste en tweede lid, van de Vreemdelingenwet 

volgt dat in het kader van een aanvraag van een verblijfskaart als familielid van een EU-onderdaan c.q. 

Belgische onderdaan, m.n. in de hoedanigheid van echtgenoot op cumulatieve wijze aan de volgende 

voorwaarden moet worden voldaan: 

- de Belgische referentiepersoon moet beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen, en 

- de Belgische referentiepersoon moet beschikken over behoorlijke huisvesting en een 

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

 

In casu is de aanvraag van een verblijfskaart geweigerd omdat de verwerende partij oordeelt dat niet 

wordt bewezen dat de Belgische referentiepersoon in wiens functie de aanvraag wordt ingediend, 

voldoet aan de criteria met betrekking tot de bestaansmiddelen. 

 

Verzoekster heeft volgende documenten neergelegd inzake de bestaansmiddelen bij de aanvraag voor 

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie: 

- Attest betreffende de rechten op tegemoetkoming aan personen met een handicap van 13.01.2016 

(voor de periode van februari 2015 tot januari 2016) 

- Brief van de Christelijke Mutualiteit dat de Belgische referentiepersoon recht heeft op een verhoogde 

tegemoetkoming 

- Overschrijvingsbewijs van de FOD Sociale Zekerheid 

 

Verwerende partij stelt dat met de uitkering via de FOD sociale Zaken wegens handicap, zoals blijkt uit 

het attest betreffende de rechten op tegemoetkoming aan personen met een handicap, geen rekening 

kan worden gehouden. Waarom met de overige documenten geen rekening werd gehouden, is voor 

verzoekster niet gekend. Er wordt immers in de bestreden beslissing dienaangaande geen motivering 

gegeven. De bestreden beslissing stelt: 

‘Alle andere voorgelegde documenten, deze bvb. betreffende de verhoogde tegemoetkoming bij de 

ziekteverzekering…’ 

 

Deze zin werd door verwerende partij niet afgemaakt, zodat niet geweten is waarom met de overige 

documenten geen rekening wordt gehouden. 

 

Verder staat te lezen in de bestreden beslissing: 

‘Bij gebrek aan inkomen dat in rekening kan worden gebracht bij de bestaansmiddelen werd immers niet 

vastgesteld dat de bestaansmiddelen ontoereikend zijn.’ 

 

Deze motivering is tegenstrijdig, minstens onduidelijk. Immers, wanneer verwerende partij verwerende 

partij niet vaststelt dat de bestaansmiddelen ontoereikend zijn, volstaan deze voor de aanvraag 

gezinshereniging en mocht er geen weigeringsbeslissing genomen worden. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

 

Het is duidelijk dat verwerende partij het zorgvuldigheids-, minstens het redelijkheidsbeginsel en de 

materiële motiveringsplicht heeft geschonden. 

 

1.2 In zoverre verwerende partij van oordeel is dat met de tegemoetkoming voor mensen met een 

handicap, die de Belgische referentiepersoon ontvangt, bij het beoordelen van de voorwaarde van de 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen geen rekening mag worden gehouden, moet 

worden opgemerkt dat zulks tot gevolg heeft dat verzoekster omwille van de handicap van haar 

Belgische echtgenoot geen verblijf kan bekomen omdat deze laatste geen andere bestaansmiddelen, in 

casu inkomen uit arbeid, kan verwerven. 

 

Verwerende partij beroept zich in casu derhalve op 2° van artikel 40ter Vw: 

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

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 

 

Niettegenstaande tegemoetkomingen voor mensen met een handicap op zich vallen onder de sociale 

bijstand, moet worden aangenomen dat de wetgever dit bij de beoordeling van de bestaansmiddelen in 

het kader gezinshereniging expliciet wenste te vermijden. De wet stelt immers uitdrukkelijk welke 

aanvullende bijstandsstelsels moeten worden uitgesloten door vermelding van de woorden: ‘met name’. 

 

In de gebruikelijke betekenis van de uitdrukking “met name” als “namelijk“, moet uit artikel 40ter tweede 

lid Vreemdelingenwet precies worden afgeleid dat het begrip “met name” een beperkende omschrijving 

geeft met welke specifieke bijstandsstelsels effectief geen rekening mag worden gehouden bij de 

beoordeling van de bestaansmiddelenvereiste. De integratietegemoetkoming voor gehandicapten is 

noch een leefloon, noch een gezinsbijslag, en wordt zelf niet vernoemd als aanvullend bijstandsstelsel 

dat zou worden uitgesloten uit de beoordeling, zodat de letterlijke lezing van de wet precies impliceert 

dat er weldegelijk rekening moet worden gehouden met de integratietegemoetkoming voor 

gehandicapten en zulks conform de internationaal recht, in het bijzonder met het VN-Verdrag van 13 

december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap, door België geratificeerd op 2 juli 

2009.
1
 

 

Nu artikel 40ter Vw. niet expliciet de integratietegemoetkoming voor handicapten als 

beoordelingscriterium uitsluit, moet worden aangenomen dat verwerende partij met de inkomsten 

rekening had moeten houden. 

 

Indien de wetgever in artikel 40ter tweede lid Vreemdelingenwet alle aanvullende bijstandsstelsels zou 

hebben willen uitsluiten, zou het niet nodig zijn geweest ze in een bijzin te specifiëren. 

 

In zoverre de Raad huidige argumentatie van verzoekster niet aanvaardt, vraagt zij evenwel om 

hieromtrent een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, zoals infra omschreven. In casu 

is er immers sprake van een discriminatie op basis van een handicap. 

 

1.3 Daar waar nog voorgehouden kan worden dat de vereiste van bestaansmiddelen bij bvb. de 

aanvraag tot verblijf van een minderjarig kind van de partner van de gezinshereniger, die niet gebonden 

is door een geregistreerd partnerschap dat gelijkwaardig is met een huwelijk, noodzakelijk is om te 

vermijden dat de vreemdeling die in het kader van gezinshereniging een verblijfsrecht wil verkrijgen ten 

laste valt van de openbare overheden (zie arrest Grondwettelijk Hof van 26.09.2013 met nummer 

121/2013, is zulks anders wanneer de Belgische referentiepersoon ten gevolge van diens handicap op 

geen andere wijze een inkomen kan verwerven. 

 

Immers, aangezien de Belgische referentiepersoon geen inkomen kan verwerven door werk, wordt hij 

derhalve uitgesloten van de mogelijkheid om over te gaan tot gezinshereniging met zijn echtgenote. In 

casu vormt de uitsluiting van verzoekster onmiskenbaar een discriminatie die niet redelijk verantwoord 

kan worden. 

 

Het zou namelijk impliceren dat de Belgische Staat, die zelf de integratietegemoetkoming organiseert 

als uitkering om op die manier te voldoen aan haar grondwettelijke en internationaalrechtelijke 

verplichtingen ten aanzien van mensen met een beperking, zelf zou gaan voorhouden dat deze 

integratietegemoetkoming, niet zou kunnen worden beschouwd als “stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen” in de zin van artikel 40ter Vreemdelingenwet. Dit klemt des te meer voor 
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het familielid van de Belg die geniet van een integratietegemoetkoming voor gehandicapten, voor wie 

het immers onmogelijk zou worden een verblijfskaart te verkrijgen, omdat de wet in abstracto zou 

uitsluiten dat met de integratietegemoetkoming voor gehandicapten rekening wordt gehouden bij de 

beoordeling van de bestaansmiddelenvereiste. In die omstandigheden zou er sprake zijn van een 

disproportionele schending van het gelijkheids- en non discriminatiebeginsel van artikel 10 en 11 van de 

Grondwet, temeer omdat het manifest disproportioneel overkomt om rechthebbenden van een 

integratietegemoetkoming voor gehandicapten en hun partners onmogelijk te maken om te genieten van 

een verblijfskaart voor deze partner. 

 

Het uitsluiten van de integratietegemoetkoming voor gehandicapten uit de beoordeling van de 

bestaansmiddelenvereiste, zou de rechthebbenden van een integratietegemoetkoming onrechtmatig 

stigmatiseren, nu zij net omwille van hun integratietegemoetkoming geen gezinsleven in België zouden 

kunnen uitbouwen. 

 

Aldus vraagt verzoekende partij om volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof: 

Schendt artikel 40ter, tweede lid van de Vreemdelingenwet artikel 10 en 11 van de Grondwet in de 

interpretatie dat uit de beoordeling voor de bestaansmiddelenvereiste zoals gesteld door dit artikel, de 

integratietegemoetkoming voor gehandicapten zou worden uitgesloten.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In het eerste middel haalt verzoekster de schending aan van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, 

van het redelijkheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht, doordat 

verwerende partij ten onrechte de uitkering via de FOD Sociale Zaken wegens handicap uitsluit bij de 

beoordeling van de bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon. 

 

Zij betoogt dat indien verwerende partij de tegemoetkoming voor mensen met een handicap niet in 

aanmerking neemt bij het beoordelen van de voorwaarde van de stabiele, voldoende en regelmatige 

bestaansmiddelen, zij omwille van de handicap van haar echtgenoot geen verblijf kan bekomen omdat 

deze laatste geen inkomen uit arbeid kan verwerven. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekster niet betwist dat de tegemoetkomingen 

voor mensen met een handicap vallen onder de noemer “sociale bijstand”. 

 

Conform artikel 40ter van de Vreemdelingenwet wordt er bij het beoordelen van de bestaansmiddelen 

geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële maatschappelijke 

dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de 

overbruggingsuitkering. Een werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belgische 

referentiepersoon bewijst dat hij actief werk zoekt. 

 

Verzoekster gaat er met haar betoog echter aan voorbij dat de referentiepersoon geen 

invaliditeitsuitkering ontvangt maar wel een “inkomensvervangende tegemoetkoming” en een 

“integratietegemoetkoming” die behoren tot het aanvullende stelsel van sociale bijstand. 

 

Aangaande het begrip “sociale bijstand” verwijst verwerende partij naar rechtspraak van Uw Raad: 

“De Raad wijst erop dat het begrip “sociale bijstand” volgens het Hof van Justitie (zie HvJ 4 maart 2010, 

C-578/08, Chakroun, ro. 45-46 en HvJ 11 december 2007, C-291/05, Eind, ro. 29) moet worden 

begrepen als een autonoom begrip van het Unierecht dat verwijst naar sociale bijstand van 

overheidswege die in de plaats komt van ontbrekende stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten, 

wat in België correspondeert met: 

1) de aanvullende bijstandsstelsels, die een minimaal niveau van bestaanszekerheid dienen te 

waarborgen en uitsluitend via de algemene overheidsmiddelen worden gefinancierd, zijnde: het leefloon, 

de inkomensgarantie voor ouderen, de gewaarborgde gezinsbijslag, en de tegemoetkomingen aan 

gehandicapten 

2) de financiële maatschappelijke dienstverlening. 

De klassieke sociale verzekeringen die deel uitmaken van het sociaal zekerheidsstelsel, d.i. de 

professionele risicoverzekeringen (arbeidsongevallenverzekering), de sector van de pensioenen 

(ouderdoms- en overlevingspensioenen), de werkloosheidssector, het stelsel van de gezinsbijslagen, 

ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, die gelden als inkomensvervangende uitkeringen en gestoeld zijn op 

het solidariteitsprincipe door middel van sociale bijdragen op arbeidsinkomsten (door werkgever en 

werknemer) moeten in principe mee in overweging genomen worden bij het bepalen van de 
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voldoendebestaansmiddelen (zie nota Studiebureau, Dienst Vreemdelingenzaken, gevoegd bij het 

Verslag van 19 mei 2011 namens de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en 

het Openbaar Ambt, uitgebracht door de dames Leen Dierick en Catherine Fonck, Parl. St. Kamer, 

2010-2011, doc. Nr. 53-0443/018, p. 223-225. Zie ook verwijzing naar S. BOUCKAERT, Documentloze 

vreemdelingen. Grondrechtenbescherming doorheen de Belgische en internationale rechtspraak vanaf 

1985, Antwerpen, Maklu, 2007, 293-295). 

Het systeem van sociale bescherming in België bestaat enerzijds uit de 7 takken van de ‘klassieke 

sociale zekerheid’, waaronder de werkloosheid, het pensioen en de gezinsbijslagen en anderzijds uit de 

zogeheten residuaire stelsels die tot de ‘sociale bijstand’ (of maatschappelijke dienstverlening) behoren 

(http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/over-de-fod/sociale-zekerheid-kort/sociale-zekerheid-kort.htm). De 

sociale bijstand is geen verzekeringsstelsel, maar wordt gefinancierd door de federale overheid. Uit wat 

hierboven werd gesteld, dient te worden geconcludeerd dat uitkeringen uit deze residuaire stelsels, 

zoals het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, de 

gewaarborgde gezinsbijslag en de tegemoetkoming aan gehandicapte personen 

(http://www.handicap.fgov.be/nl/taxonomy/term/1/home),rechtsgeldig kunnen worden gekwalificeerd als 

sociale bijstand waarvan de uitbetaling verzekerd wordt door de federale overheid. 

Terwijl uitkeringen ingeval van ziekte of invaliditeit immers behoren tot het sociale zekerheidsstelsel dat 

is gebaseerd op het betalen van sociale bijdragen op de arbeidsinkomsten - de sociale bijdragen dienen 

precies om de sociale zekerheid te financieren - maken de tegemoetkomingen voor gehandicapten deel 

uit van het aanvullende bijstandsstelsel, die niet werken op basis van bijdragebetalingen, maar worden 

gefinancierd met overheidsmiddelen.” (RvV nr. 162 019 van 12 februari 2016) 

 

Waar verzoekster stelt dat er sprake van discriminatie zou zijn op basis van een handicap en de Raad 

vraagt hieromtrent een prejudiciële vraag te stellen, merkt verwerende partij op dat het Bestuur niet 

onredelijk tot de vaststelling kwam dat de referentiepersoon, om zijn bestaansmiddelen aan te tonen, 

beroep doet op zijn tegemoetkoming voor mensen met een handicap, wat een vorm van sociale bijstand 

is, waardoor hij gebruik maakt van door de Belgische Staat gefinancierde middelen om in zijn 

onderhoud te voorzien, wat niet door verzoekster betwist wordt. Zij maakt aldus niet aannemelijk dat er 

sprake zou zijn van discriminatie, waardoor een prejudiciële vraagstelling derhalve niet aan de orde is. 

 

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

3.3.1. In het eerste middel voert de verzoekster aan dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris in de bestreden beslissing stelt dat “met de uitkering via de FOD sociale Zaken wegens 

handicap, zoals blijkt uit het attest betreffende de rechten op tegemoetkoming aan personen met een 

handicap, geen rekening kan worden gehouden”, doch dat het voor haar niet gekend is “(w)aarom met 

de overige documenten geen rekening werd gehouden”. Zij stelt dat in de bestreden beslissing 

dienaangaande geen motivering wordt gegeven nu hierin het volgende wordt gesteld: 

“Alle andere voorgelegde documenten, deze bvb betreffende de verhoogde tegemoetkoming bij de 

ziekteverzekering” 

 

In wezen voert de verzoekster de schending aan van de formele motiveringsplicht. Deze 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. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verzoekster als bewijzen van de 

bestaansmiddelen van haar Belgische echtgenoot een attest van 13 januari 2016 betreffende de rechten 

op tegemoetkoming aan personen met een handicap, een brief van de Christelijke Mutualiteit van 

4 mei 2016 waaruit blijkt dat haar echtgenoot recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming en een 

overschrijving van de FOD Sociale Zekerheid van 24 november 2015 heeft voorgelegd. Uit deze 

motieven blijkt duidelijk dat “(d)e uitkering via de Fod Sociale Zaken wegens een handicap valt (…) 

onder de noemer 'sociale bijstand'” en dat een dergelijk inkomen overeenkomstig artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet niet in aanmerking kan worden genomen. Er blijkt evenwel niet waarom de overige 

documenten, en meer bepaald de brief van de Christelijke Mutualiteit van 4 mei 2016 waaruit blijkt dat 

de echtgenoot van de verzoekster recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, niet in aanmerking 

wordt genomen. Zoals de verzoekster terecht stelt, wordt de zin in de bestreden beslissing hieromtrent 

niet afgemaakt, zodat ook door de Raad niet geweten is waarom de inkomsten die uit deze documenten 

blijken niet in aanmerking worden genomen als bewijs van de bestaansmiddelen van de echtgenoot van 

de verzoekster. 
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De bestreden beslissing schendt de formele motiveringsplicht. Minstens getuigt een dergelijke 

motivering van een onzorgvuldigheid en kan een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel worden 

aangenomen. 

 

3.3.2. De verwerende partij gaat hier in haar nota met opmerkingen niet op in. 

 

3.3.3. Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging 

van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. De overige aangevoerde 

grieven tegen deze beslissing behoeven geen verder onderzoek. 

 

3.3.4. Het gegeven dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dient te 

worden vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook het bevel om het 

grondgebied te verlaten niet rechtsgeldig werd genomen. De gemachtigde kan in casu immers geen 

bevel om het grondgebied te verlaten aan de verzoekster betekenen zonder eerst op een correcte en 

zorgvuldige wijze te hebben nagegaan of diens aanspraak op een recht op verblijf van meer dan drie 

maanden al dan niet kan worden ingewilligd. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 29 september 2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig april tweeduizend zeventien 

door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS D. DE BRUYN 

 

 


