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 nr. 110 136 van 19 september 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, “handelend in haar eigen naam en in haar hoedanigheid van 

ouder en wettelijk verantwoordelijk van: X […] X […] X […] X”, die verklaren van Nederlandse 

nationaliteit te zijn, op 8 april 2013 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 4 maart 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 juli 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 september 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat Y. CHALLOUK 

verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 24 augustus 2012 diende eerste verzoekende partij (hierna: verzoeker) een aanvraag in tot het 

verkrijgen van een verklaring van inschrijving als beschikker van voldoende bestaansmiddelen.  

 

1.2. Op 7 september 2012 diende tweede verzoekende partij (hierna: verzoekster) voor zichzelf en voor 

de minderjarige kinderen een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, in functie van verzoeker. 

 

1.3. Op 30 december 2012 treft de verwerende partij beslissingen tot weigering van verblijf zonder bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlagen 20).  
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1.4. Op 4 maart 2013 nam de verwerende partij een beslissing een beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) t.a.v. verzoeker. 

Deze beslissing werd betekend op 8 maart 2013. 

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“(...) Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als burger van de Unie. 

Betrokkene deed een aanvraag tot verklaring van inschrijving als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen op 24.08.2012. Op 30.11.2012 werd beslist tot een weigering zonder bevel 

(overeenkomstig art. 51, §2, tweede lid KB 8.10.1981 waarin uitdrukkelijk in deze mogelijkheid is 

voorzien) gezien betrokkene aan de hand van de voorgelegde documenten niet kon overtuigen aan de 

voorwaarden te voldoen. Betrokkene kreeg uitzonderlijk de kans alsnog zijn situatie toe te lichten door 

extra documenten voor te leggen. Betrokkene nam kennis van deze beslissing op 6.12.2012 en legde 

volgende bijkomende documenten voor: een verklaring van arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV 

van dec. 2012 twv 1157,32 € netto, specificatie arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV van nov. 

2012 twv 954,79 € netto, Voorschotbeschikking van 2012 met toeslagen voor 2012, sinds verhuis naar 

België tbv 72 € zorgtoeslag/maand en 138 € kindgebonden budget/maand, bewijs van voorlopige 

aanslag 2012 door Nederlandse belastingsdienst: 1762 € tegoed, brief van SVB betreffende 

kinderbijslag dd. 26.10.2012: twv 657,07/kwartaal. 

Op basis van de nieuw voorgelegde bewijsstukken moet worden vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat 

in de eerder voorgelegde documenten was opgenomen, betrokkene naast de arbeidsongeschikheids-

vergoeding toch nog van een aantal toeslagen zou kunnen genieten, alsook over het kindergeld vanuit 

Nederland. Omgerekend per maand bekomt betrokkene op die manier 1586,34 € netto inkomen per 

maand. Bij de beoordeling van de bestaansmiddelen dient echter rekening gehouden te worden met de 

persoonlijke situatie van betrokkene, waaronder de aard en regelmaat van de bestaansmiddelen, alsook 

met de gezinslast (zie art. 40,§4, tweede lid wet 15.12.1980). Uit de voorgelegde documenten valt nog 

steeds niet af te leiden of betrokkene arbeidsongeschikt is voor een welbepaalde periode of voor 

onbepaalde duur (invalide), vandaar dat niet kan worden ingeschat wat de regelmaat van de 

bestaansmiddelen zal zijn, in hoeverre betrokkene dan terug aan de slag zou kunnen (is het 

arbeidscontract in Nederland nog lopende). Zelfs wanneer zou mogen verondersteld worden dat 

betrokkene nog zeer lang de uitkering zal ontvangen omdat de arbeidsongeschiktheid echt wel van 

lange (of onbeperkte) duur is, moet worden vastgesteld dat het bedrag waar betrokkene kan over 

beschikken niet toereikend is in het licht van de gezinslast. Betrokkenes gezin telt in totaal 6 mensen, 

twee volwassenen en 4 kinderen. Nergens uit het dossier blijkt hoe betrokkene, met een dergelijk karig 

bedrag, zou kunnen voorzien in het levensonderhoud van het gehele gezin. 

Gezien bovenstaande vaststelling kan, ondanks dat betrokkene voor meer toelichting heeft gezorgd aan 

de hand van nieuwe documenten, geen gunstig gevolg worden gegeven aan de vraag tot verklaring van 

inschrijving. De weigeringsbeslissing van 30.11.2012 kan daarom niet worden herzien en dient dus 

herbevestigd te worden. 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen”. 

 

1.5. Op 4 maart 2013 nam de verwerende partij een beslissing een beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) t.a.v. verzoekster en 

de minderjarige kinderen. Deze beslissing werd eveneens betekend op 8 maart 2013. 

 

Dit vormt de tweede bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“(...) X Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als burger van de Unie: 

Betrokkenen deden een aanvraag tot verklaring van inschrijving als familielid van een burger van de 

Unie. 

De echtgenote, mevrouw [L.], deed daarbij beroep op art. 40bis, §2, V van de wet van 15.12.1980 en de 

kinderen op art. 40bis, §2, 3° van diezelfde wet. 

Gezien heden het verblijfsrecht van de echtgenoot/vader van betrokkenen werd geweigerd omdat hij 

niet voldoet aan de voorwaarden om het verblijfsrecht te kunnen uitoefenen (zie voor de concrete 

motivering de beslissing van de heer [A.E.H.] […]), kunnen de gezinsleden uiteraard ook geen 

verblijfsrecht meer ontlenen aan hem. 

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene, mevrouw [L.M.], zelf aan de voorwaarden zou voldoen om 

overeenkomstig art. 40 §4 het verblijfsrecht uit te oefenen. 
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Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen de 30 dagen” 

 

2. Ontvankelijkheid van het beroep 

 

2.1. Voor zover het beroep ingediend wordt door verzoekster in haar hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger acht de Raad het beroep onontvankelijk. Uit geen enkel stuk blijkt dat enkel zij 

gemachtigd is om op te treden als wettelijk vertegenwoordiger van haar kinderen in onderhavig beroep.  

 

2.2. Te dezen moet rekening gehouden worden met het gestelde in artikel 35, § 1, tweede lid, en §2, 

van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht:  

 

“De uitoefening van het ouderlijk gezag of van de voogdij wordt beheerst door het recht van de Staat op 

wiens grondgebied het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip waarop die uitoefening wordt 

aangevoerd”. § 2. Ingeval het in § 1 aangewezen recht niet de mogelijkheid biedt de bescherming te 

waarborgen die de persoon of diens goederen vereisen, wordt de bescherming beheerst door het recht 

van de Staat waarvan de persoon de nationaliteit heeft. 

Het Belgisch recht is van toepassing indien het materieel of juridisch onmogelijk blijkt om de 

maatregelen te nemen waarin het toepasselijk buitenlands recht voorziet”.  

 

De uitoefening van het ouderlijk gezag is geregeld door de artikelen 371 en volgende van het Burgerlijk 

Wetboek. Uit de artikelen 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat de ouders gezamenlijk het 

ouderlijk gezag uitoefenen, ongeacht of ze samenleven of niet. Voor wat betreft de vertegenwoordiging 

van de minderjarige heeft de wetgever een weerlegbaar vermoeden ingesteld dat elke ouder geacht 

wordt te handelen met de andere ouder ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn. Dit vermoeden 

betreft echter in principe echter enkel handelingen over de persoon van het kind (artikel 373, tweede lid, 

BW) en daden van beheer van de goederen van het kind (artikel 376, tweede lid BW) en betreft niet de 

mogelijkheid om het kind te vertegenwoordigen in het kader van een procedurele handeling (cf. C.E. 18 

septembre 2006, n° 162.503; C.E. 4 décembre 2006, n° 165.512; C.E. 9 mars 2009, n°191.171). Hieruit 

volgt dat in het kader van een beroep dat ingesteld wordt tegen een administratieve beslissing, de 

ouders gezamenlijk dienen op te treden in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van hun 

kinderen, tenzij in casu verzoekster aantoont dat zij beschikt over het exclusieve ouderlijk gezag, quod 

non.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel werpen verzoekers op, “Schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen), van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, en artikel 40 juncto artikel 40bis 

Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en schending van de materiele 

motiveringsplicht en schending van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van de hoorplicht 

(audi et alteram partem”): 

 

Verzoekers betogen als volgt na een inleidend theoretisch  betoog over de geschonden bepalingen en 

beginselen: 

 

“ (...) Verwerende partij stelt het volgende vast: 

- dat verzoeker niet zou voldoen aan de vereiste voorwaarden om te genieten van een recht op verblijf 

van meer dan drie maanden; 

- dat blijkbaar verzoeker niet over "stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt 

(eigen formulering) beschikt om te voorzien in het onderhoud van zichzelf en van diens partner en 

kinderen; 

Ten eerste dient vastgesteld te worden dat de andere voorwaarden van de procedure verklaring van 

inschrijving en procedure gezinshereniging niet worden betwist door verwerende partij zodat kan 

aangenomen worden dat aan deze voorwaarden is voldaan door verzoekers en hun kinderen. 

In essentie weigert verwerende partij het verblijf van verzoeker louter en alleen inzake de 

bestaansmiddelen, zodat de andere voorwaarden die noodzakelijk zijn om het verblijf te bekomen niet 

door verwerende partij ernstig werden betwist. 

Dat verwerende partij op de hoogte is dat het hier een gezin betreft met twee Nederlandse partners en 

hun 4 Nederlandse kinderen. Voor het overige verwijst verwerende partij naar artikel 40bis en 40 van de 

Vreemdelingenwet zonder concreet in te gaan op de situatie van het gezin van verzoeker. Om te 

kunnen antwoorden op de vraag of het inkomen van verzoeker al dan niet voldoende is om te kunnen 
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voorzien in de behoeften van het gezin, kon verwerende partij op een redelijke en zorgvuldige manier 

niet antwoorden daar op geen enkel ogenblik (alleszins blijkt dit niet met zoveel woorden uit de 

bestreden beslissing) een CONCRETE behoeftenanalyse werd gedaan in het geval van verzoekers. 

Uit de bestreden beslissing blijkt enkel dat de documenten die verzoeker bijkomend heeft bij gebracht 

volgens verwerende partij weliswaar een maandelijks netto-inkomen van 1.586,34 euro doch zou dit 

bedrag niet voldoende zijn om te voorzien in de behoeften van het gezin. Meer nogaloonbrieven van de 

partner van verzoeker onvoldoende zijn, zonder concrete beoordeling of behoeftenanalyse. Meer nog, 

uit de bestreden beslissingen blijkt dat verwerende partij VERONDERSTELT dat de bestaansmiddelen 

waarover verzoekers beschikken sowieso (lees: per definitie) onvoldoende zou zijn. Uit de 

vreemdelingenwetgeving (cf. artikel 40bis en artikel 40 van de Vreemdelingenwet), wordt gesteld dat de 

bestaansmiddelen voldoende moeten zijn zodat een rechtsonderhorige niet ten laste zou koraen te 

vallen van het sociale bijstandsstelsel. In casu is het namelijk zo dat verwerende partij nog open vragen 

had bij het concrete dossier van verzoeker, zoals onder andere: 

Is verzoeker arbeidsongeschikt voor een welbepaalde periode of voor onbepaalde duur?; 

Is het arbeidscontract in Nederland nog lopende ?; 

Blijkbaar vond verwerende partij het niet nodig de antwoorden op te vragen, maar verzon maar zelf een 

antwoord op de vragen. Bijkomend merkt verwerende partij op dat de "gezinslast" van verzoeker ervoor 

zorgt dat verzoekers en hun kinderen niet zouden kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Echter, als 

men de bestreden beslissingen leest, kan verzoeker op geen enkele wijze nagaan op welke BASIS 

(lees: wettelijk of reglementaire bepaling) verwerende partij kan stellen dat het bedrag van 1.586,34 

euro per maand waarover het gezin beschikt onvoldoende is. Specifiek is er in de bestreden 

beslissingen op geen enkel moment een berekening of referentiekader terug te vinden op basis waarvan 

een dergelijke stelling van verwerende partij redelijk kan verantwoord worden. Indien verwerende partij 

zou stellen dat het maandelijks netto-bedrag van het gezin onvoldoende zou zijn om in het 

levensonderhoud te voorzien, dan nog moet verzoeker de verantwoording ervan kunnen terugvinden in 

de bestreden beslissing en dit cijfermatig, waarin gesteld wordt dat zoveel voor de referentiepersoon 

(lees: eerste verzoeker) wordt gevraagd en zoveel bijkomend per persoon ten laste (lees: tweede 

verzoekster en kinderen) van de referentiepersoon. In casu is hiervan geen enkele verwijzing nog 

motivering terug te vinden in het administratief dossier noch in de bestreden beslissing. Het is toch 

redelijk, wanneer een administratieve overheid met vragen zit, zij dan ook de rechtsonderhorige hiervan 

in kennis stelt en op basis van de gegevens documenten waaruit de antwoorden al dan niet moeten 

blijken, een oordeel kan vormen. Dit is een zo belangrijk gegeven, dat de informatieplicht als onderdeel 

van het zorgvuldigheidsbeginsel de gemeenten/steden (als orgaan van de Dienst Vreemdelingenzaken 

Brussel) de plicht oplegt de rechtsonderhorigen deftig te informeren wat ze al dan niet en binnen welke 

termijn moet worden binnengebracht. In casu is verwerende partij in deze informatieverplichting tekort 

geschoten. 

Het gegeven dat men het verblijf van verzoekers weigert om reden dat de bestaansmiddelen van eerste 

verzoeker niet voldoende zouden zijn zonder een in concfeto-beoordeling van verzoekers hun situatie is 

immers in strijd met wat de Raad van State in zijn advies van 04/04/2011 stelde (Advies R.v.St, n
0 

49 

356/4, DOC, 0443/015) 

[…] 

Hoewel het advies van de Raad van State handelt over artikel 10 van de Vreemdelingenwet, is de 

redenering van de Raad van State mutatis mutandis tevens van toepassing in het kader van artikel 40ta 

juncto 40 van de Vreemdelingenwet. Gelet op voormeld advies en op het gegeven dat verwerende partij 

op geen ogenblik is overgegaan tot de beoordeling van de concrete situatie van verzoeker, is er tekort 

geschoten aan de in het middel bepaalde wettelijke bepalingen en beginselen. Er is geen concrete 

behoeftenanalyse geweest in casu. Meer nog, verwerende partij laat na een CONCRETE 

behoefteanalyse te doen. De modus operandi van verwerende partij is kennelijk onzorgvuldig en 

kennelijk onredelijk en schendt de in het middel aangehaalde bepalingen. Verzoekers beschikken 

immers over voldoende bestaansmiddelen, die stabiel en regelmatig zijn. Verwerende partij heeft over 

een behoefteanalyse met geen woord gerept en heeft ook geen enkele moeite gedaan om bijkomende 

recente stukken op te vragen van verzoekers. Een dergelijke manier van handelen is kennelijk onredelijk 

en kennelijk onzorgvuldig. 

Artikel 40 van de Vreemdelingenwet spreekt enkel van "voldoende bestaansmiddelen beschikt om te 

voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk''' en dat 

de "bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale 

bijstand kan worden verleend". Gelet op de concrete situatie van dit dossier, was het minstens gepast 

om verzoeker de kans te geven bijkomende stukken binnen te brengen ten einde een duidelijk financieel 

beeld te geven aan verwerende partij, zodat deze laatste een behoeftenanalyse kan voeren. Deze 

modus operandi van verwerende partij is niet ernstig te noemen. Minstens had verwerende partij 

verzoeker bijkomende stukken moeten vragen om een behoeftenanalyse te kunnen uitvoeren. Wat er 
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ook van zij, zijn er - in tegenstelling tot wat verwerende partij beweert - voldoende, toereikende en 

stabiele bestaansmiddelen voorhanden. 

Aangezien de eerste bestreden beslissing de grondslag vormt voor de tweede bestreden beslissing 

dient deze laatste als accessorium te worden vernietigd. 

De modus operandi van verwerende partij laat te wensen over. 

De genomen bestreden beslissingen zijn niet ernstig. 

Om al deze redenen dienen de bestreden beslissingen vernietigd te worden”.   

 

3.2. Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). 

 

3.3. Een van de kernpunten van verzoekers’ betoog is dat verwerende partij onzorgvuldig gehandeld 

heeft  door geen concrete behoeftenanalyse te doen. 

 

3.4. Artikel 42, §1, tweede lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-

gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) 

luidt als volgt: 

 

“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”. 

 

3.5. Het blijkt echter niet uit de eerste bestreden beslissing dat verwerende partij een dergelijke 

behoeftenanalyse heeft uitgevoerd.  

 

3.6.Uit het administratief dossier  blijkt dat de in punt 1.3. bedoelde beslissing die getroffen werd ten 

aanzien van verzoeker, als volgt luidt: 

 

“Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden 

als burger van de Unie. 

Betrokkene heeft de aanvraag gedaan als beschikker van voldoende bestaansmiddelen (artikel 40 § 4, 

2° van de wet van 15-12-1980). 

Tot staving van zijn aanvraag legt betrokkene 3 brieven voor van de UWV (Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen - Nederland) die betrekking hebben op zijn WAO-uitkering (Wet 

arbeidsongeschiktheidsverzekering) samen met een geldige ziektekostenverzekering (artikel 50 § 2, 4° 

van het K.B. van 08-10-1981). 

De brieven van de UWV dateren van 14/08/2012 en 05/09/2012 en hebben het over zijn verhuis naar 

België en de gevolgen hiervan op zijn WAO-uitkering, zijn zorgverzekering, belasting en kinderbijslag. 

Zo verliest hij door zijn verhuis onder meer de toeslag op zijn uitkering waardoor het bruto maandelijks 

bedrag van deze uitkering terugvalt op 1.157,32 €. 

Een ander gevolg is dat hij geen kinderbijslag meer ontvangt uit Nederland. 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene zijn echtgenote en 3 minderjarige kinderen ten laste 

heeft. 

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene naast zijn uitkering nog over andere inkomsten beschikt en 

ook het nettobedrag van zijn uitkering wordt niet vermeld. 

De voorgelegde stukken laten evenmin toe af te leiden hoelang betrokkene nog over deze uitkering kan 

beschikken. 

Hoe dan ook, zelfs het brutobedrag van zijn uitkering is niet toereikend om in het onderhoud van hem en 

zijn gezin te voorzien. 

Er kan derhalve niet gesteld worden dat betrokkene voldoet aan de bepalingen van artikel 40 § 4, 1
ste

 

lid, 2° en 2
de

 lid van de wet van 15/12/1980 dat stipuleert dat betrokkene over voldoende en regelmatige 

inkomsten dient te beschikken om te voorkomen dat hij en zijn gezinsleden gedurende hun verblijf ten 

laste komen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

Bedoelde bestaansmiddelen moeten minsten gelijk zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale 

bijstand kan worden verleend. 
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In het kader van de evaluatie van de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke 

situatie van de burger van de Unie, waarbij onder meer rekening gehouden wordt met de aard en de 

regelmaat van diens inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

Vanaf de datum van betekening van deze beslissing wordt aan betrokkene uitzonderlijk een extra 

termijn van één maand toegekend om alsnog bijkomende documenten voor te leggen om zijn aanvraag 

te staven, met name: 

een recent attest van de UWV waaruit moet blijken hoelang hij, bij benadering, over de WAO- uitkering 

zal beschikken 

recente uitkeringsspecificaties die aantonen hoeveel het nettobedrag van zijn uitkering bedraagt andere 

recente documenten de betrekking hebben over andere/bijkomende inkomsten.” 

          

3.7. Uit de eerste bestreden beslissing en uit het gestelde in punt 3.6. blijkt dat de verwerende partij 

informatie heeft verzameld over de aard en regelmatigheid van de inkomsten van verzoeker en 

aangaande het aantal familieleden dat te zijnen laste is. Dit heeft aanleiding gegeven tot de volgende 

vaststelling in de eerste bestreden beslissing “Zelfs wanneer zou mogen verondersteld worden dat 

betrokkene nog zeer lang de uitkering zal ontvangen omdat de arbeidsongeschiktheid echt wel van 

lange (of onbeperkte) duur is, moet worden vastgesteld dat het bedrag waar betrokkene kan over 

beschikken niet toereikend is in het licht van de gezinslast. Betrokkenes gezin telt in totaal 6 mensen, 

twee volwassenen en 4 kinderen. Nergens uit het dossier blijkt hoe betrokkene, met een dergelijk karig 

bedrag, zou kunnen voorzien in het levensonderhoud van het gehele gezin.” 

 

3.8. Het blijkt dus niet dat verwerende partij heeft nagegaan welke bestaansmiddelen verzoekers nodig 

hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. 

  

3.9. Verwerende partij stelt in haar nota: “In zoverre verzoekers aanvoeren dat de bestreden beslissing 

zou moeten worden vemietigd omdat er geen behoeftenanalyse werd gemaakt door de gemachtigde 

van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, laat 

de verwerende partij gelden dat uit de motieven van de bestreden beslissing wel degelijk blijkt dat de 

gemachtigde een behoefteanalyse heeft gemaakt, door enerzijds vast te stellen dat de regelmatigheid 

van de inkomsten van verzoeker niet aangetoond is, terwijl de beperkte omvang van verzoekers 

inkomen ook onvoldoende wordt geacht om in het levensonderhoud van zes personen te voorzien.” 

 

Dienaangaande dient de Raad op te merken dat een analyse van de regelmatigheid van de inkomsten 

van verzoeker en diens gezinssituatie geen behoeftenanalyse is in de zin van artikel 42, §1, tweede lid 

van de Vreemdelingenwet. De wetgever heeft specifiek vooropgesteld dat verwerende partij moet 

nagaan welke bestaansmiddelen verzoekers nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten 

laste te vallen van de openbare overheden.  

 

3.10. Waar verwerende partij opwerpt, “Dienaangaande dient tevens te worden opgemerkt dat de ge-

machtigde uiteraard niet gehouden is om de motieven van zijn motieven te vermelden: 'De motiverings-

plicht houdt niet in dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing het 'waarom' 

ervan dient te vermelden' (R.v.St., nr. 165.918 dd. 13.12.2006)”. ziet de Raad niet in welke inherente 

motieven besloten liggen in de eerste bestreden beslissing op het vlak van de behoeftenanalyse, 

minstens kwam het verwerende partij dan toe deze te verduidelijken in haar nota, quod non. 

      

3.11. Verwerende partij stelt verder in haar nota: “De verwerende partij merkt ten overvloede nog op dat 

verzoekers zich in het kader van de behoefteanalyse derhalve beperken tot een louter theoretisch 

betoog zonder in concreto aan te tonen om welke redenen zij menen dat zulke behoeftenanalyse tot een 

andersluidende beslissing had kunnen leiden. De verzoekende partij toont dan ook niet aan welk belang 

zij heeft bij de beschouwingen dienomtrent, terwijl de wettelijke bepalingen terzake het ontbreken van de 

behoeftenanalyse niet sanctioneren met een absolute nietigheid.” 

 

Daargelaten de vraag of de Raad dient te antwoorden op een verweer dat “ten overvloede” wordt 

ontwikkeld, betreft de vastgestelde onwettigheid, namelijk het niet naleven van een verplichting die 

voortvloeit uit een wettelijke bepaling, een onwettigheid naar de inhoud die naast een schending van 

een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, eveneens aanleiding geeft tot de nietig-

verklaring van een beslissing. Verder is het niet aan verzoekers om in de plaats van de verwerende 

partij hun eigen behoefteanalyse te maken en aan te tonen dat dit tot een andersluidende beslissing had 

kunnen leiden, aangezien het maken van een behoefteanalyse een verplichting is die conform artikel 42, 

§1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, duidelijk bij de verwerende partij ligt. 

 



  

 

RvV X - Pagina 7 van 7 

De zorgvuldigheidsplicht werd geschonden. Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond en leidt 

tot de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing wat op zijn beurt aanleiding geeft tot de 

nietigverklaring van de tweede bestreden beslissing, aangezien deze naar de eerste bestreden 

beslissing verwijst en het motief “Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene, mevrouw [L.M.], zelf aan 

de voorwaarden zou voldoen om overeenkomstig art. 40 §4 het verblijfsrecht uit te oefenen” haar niet 

kan schragen. Aangezien een eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel geen 

aanleiding kan geven tot een ruimere nietigverklaring van de bestreden beslissingen worden zij niet 

besproken.   

      

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 4 maart 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 20) worden vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien september tweeduizend dertien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


