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 nr. 113 094 van 30 oktober 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, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 9 april 2013 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 5 maart 

2013 houdende de weigering van afgifte van een visum gezinshereniging. 

  

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 de beschikking van 12 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 oktober 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VROMBAUT, die loco advocaat G. VERGAUWE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, 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 de Iraakse nationaliteit heeft, vraagt op 7 november 2012 een visum lang 

verblijf, type D, aan in functie van gezinshereniging met haar Belgische echtgenoot, bij de Belgische 

ambassade te Amman.  

 

1.2.  Op 25 maart 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) een beslissing 

houdende de weigering tot afgifte van een visum. Dit is de thans bestreden beslissing die aan de 

verzoekster werd ter kennis gebracht op 10 maart 2013 en waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“Commentaar: Betrokkene kan zich niet beroepen op de richtlijnen van art. 40ter van de wet van 

15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen; gewijzigd door de wet van 08/07/2011, in werking getreden op 22/09/2011. 

Overwegende dat op 07/11/2012 een visumaanvraag werd ingediend door A.A., geboren op (…)1980, 

van Irakese nationaliteit, om haar echtgenoot in België, AKM, geboren op (…)1976, van Belgische 

nationaliteit, te vervoegen; 

Overwegende dat de Belgische onderdaan heeft niet aangetoond dat hij over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

Overwegende dat art. 40ter van hogervermelde wet bepaalt dat de Belgische onderdaan moet aantonen 

dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, die ten minste gelijk 

moeten 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 

gezinsbijslagen 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. 

Overwegende dat AKM ter staving van zijn bestaansmiddelen de volgende documenten voorgelegd 

heeft: 

Loonfiches van de maanden augustus, September en oktober 2012 bij bloemisterij (…) te Lochristi.  

Het voorgelegde bewijs van bestaansmiddelen kan om volgende redenen niet aangenomen worden: Uit 

de contactname met de bloemisterij (…), alsook uit hun schriftelijke bevestiging dd 05/03/2013, blijkt dat 

de heer AKM slechts tussen juli en oktober 2012 bij deze firma tewerkgesteld werd. De heer AkM legde 

dan ook geen bewijzen voor van zijn bestaansmiddelen sinds november 2012. Uit de gegevensbank van 

Dimona blijkt eveneens dat de heer AKM sinds november 2012 niet meer tewerkgesteld is. 

Bijgevolg kan dus niet aangenomen worden dat de heer AKM huidig over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

Overwegende dat de voorwaarden inzake de gezinshereniging niet vervuld zijn; 

Bijgevolg wordt het visum gezinshereniging geweigerd.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: EVRM). Het middel 

wordt als volgt uiteengezet: 

 

“Schending van art. 8,1 E.V.R.M. dat bepaalt: 

"Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn prive-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling 

Dat de bestreden beslissing dan ook een manifeste inbreuk uitmaakt op dit recht op eerbiediging van 

het gezinsleven. 

Dat het recht op eerbiediging van het gezinsleven primeert op de belangen die de overheid zou kunnen 

hebben bij een weigering. 

Dat uiteraard ook humanitaire overwegingen in de gegeven omstandigheden zich verzetten tegen deze 

beslissing. 

Dat het trouwens niet aan het ministerie van buitenlandse zaken toekomt om te oordelen over het 

gezinsleven van verzoekster en haar man. 

Dat eens zij in het huwelijk zijn getreden, het niet aan de minister toekomt om te oordelen over dit 

huwelijk. 

Dat hiervoor andere procedures bestaan maar dat de Minister van binnenlandse zaken of van 

Buitenlandse zaken die dient te beslissen nopens de toekenning van een visum niet toekomt om te 

oordelen over het huwelijk van verzoekster en de gevolgen die hieraan moeten worden gekoppeld. 

 

Dat trouwens de echtgenoot van verzoekster de Belgische nationaliteit heeft en derhalve onderworpen 

is aan de wetten van het Belgisch volk. 

Dat hij zich derhalve dient te houden aan de primaire huwelijksverplichtingen zoals deze zijn vervat in de 

art. 212 tot 224 B.W. 
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Dat artikel 213 B.W. dat de echtgenoten verplicht zijn tot samenwoning. 

Dat dit door de weigering van verweerder niet mogelijk is.” 

 

2.2. Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt 

als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (zie EHRM 13 

februari 2001, nr. 47160/99, Ezzoudhi v. Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, nr. 37295/97, Yildiz v. 

Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (zie EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, K. en T. v. 

Finland, § 150). 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip ‘privéleven’ een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992,nr. 13710/88, Niemietz v. Duitsland, § 29). 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

2.3.  De Raad herinnert er aan dat artikel 8 van het EVRM erop gericht is om het individu te beschermen 

tegen een willekeurige overheidsinmenging in het gezinsleven. Evenwel benadrukt de Raad dat het door 

artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven niet absoluut is.  

 

Indien het een situatie van eerste toelating betreft, quod in casu, dan dient volgens het EHRM te worden 

onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op gezinsleven te handhaven 

en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er een schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37).  

 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, worden in het kader van een billijke afweging een aantal elementen in rekening 

genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij 

verwijdering naar het land van bestemming, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, 

alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven 

elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen 

de aanwezige elementen van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 

2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 70). 
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Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezins- en privéleven 

elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- en privéleven in de zin 

van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. v. Noorwegen, par. 

89). 

 

2.4. Inzake immigratie heeft het EHRM er bovendien bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het 

EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een 

staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, 

Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor 

een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat 

van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te 

staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van 

een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare 

orde en het economisch welzijn van het land te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn 

recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, 

Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; 

EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus 

gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. 

 

2.5. In de bestreden beslissing wordt verwezen naar 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: de vreemdelingenwet) en vastgesteld dat de Belgische echtgenoot van 

verzoekster huidig niet over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt.  

 

Het spreekt voor zich dat het opleggen van de verplichting aan een gezinshereniger om in te staan voor 

het onderhoud van de personen die hem vervoegen, vereist is met het oog op de bescherming van de 

openbare orde en het economisch welzijn van het land (zie in deze zin EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, 

Ciliz v. Nederland, par. 65; EHRM 20 oktober 2005, nr. 8876/04, Haydarie v. Nederland 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 24 september 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland, par. 

50.). De onbeperkte immigratie van personen die niet kunnen terugvallen op een ondersteuning van 

familieleden zou immers de openbare veiligheid, het economisch welzijn en de rechten en de vrijheden 

van anderen ernstig in het gedrang brengen.  

 

In de bestreden beslissing wordt, in tegenstelling tot wat verzoekster beweert, geen oordeel 

uitgesproken over het huwelijk van verzoekster, maar wel over het al dan niet verlenen van een visum 

type D m.o. op gezinshereniging. Daartoe moet aan de vereiste verblijfsvoorwaarden, zoals neergelegd 

in artikel 40ter van de vreemdelingenwet, worden voldaan.  

 

Het feit dat verzoeker zich dient te houden aan de primaire huwelijksverplichtingen zoals vervat in de 

artikelen 212 tot 214 van het Burgerlijk Wetboek en dat de echtgenoten verplicht zijn tot samenwoning is 

in casu niet relevant, aangezien de verzoekster eerst dient aan te tonen dat zij voldoet aan de wettelijke 

verblijfsvoorwaarden inzake gezinshereniging.  

 

Door louter te stellen dat de bestreden beslissing een “manifeste inbreuk” uitmaakt op artikel 8 van het 

EVRM en dat ook “humanitaire overwegingen in de gegeven omstandigheden zich verzetten tegen deze 

beslissing” toont verzoekster in concreto geen schending van artikel 8 van het EVRM aan, des te meer 

daar de verzoekster in gebreke blijft om aan te tonen dat er onoverkomelijk sociale, economische of 

culturele hinderpalen bestaan die het uitbouwen en verder zetten van een normaal en effectief 

gezinsleven in het land van herkomst of elders verhinderen.  

 

Daarenboven wijst de Raad erop dat er nog steeds een mogelijkheid is om een nieuwe visumaanvraag 

in te dienen. Verzoekster dient evenwel te voldoen aan de door de vreemdelingenwet opgelegde 

binnenkomst- en verblijfsvereisten (RvS 4 mei 2007, nr. 170.806). 

 

Verzoekster toont met haar summier  betoog niet aan dat er sprake is van een disproportionaliteit tussen 

haar belangen enerzijds, die in se erin bestaan om haar echtgenoot in België te vervoegen hoewel ze 

heden niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden, en de belangen van de Belgische staat in het kader van 

het doen naleven van de verblijfsreglementering anderzijds. 
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Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt in deze stand van zaken niet aangetoond.  

 

2.6. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet. Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“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. 

Verweerder vermeldt geen concrete bedragen maar 120 procent van de bedragen equivalent leefloon 

zijn als alleenstaande 961,60 € en als gezinshoofd 1.282,14 € per maand. 

Uit de door de echtgenoot voorgelegde loonfiches blijkt dat hij tot aan de visumaanvraag meer dan 

1.500 € per maand ontving zodat hij ruimschoots voldeed aan deze vereiste. 

De beslissing houdt dan ook een manifeste schending in van dit wetsartikel.” 

 

In een derde middel voert verzoekster de schending aan van de rechten van de verdediging. Het middel 

luidt: 

 

“3. Schending van de rechten van verdediging. 

Verweerder blijkt op eigen houtje en buiten medeweten van de echtgenoot van verzoekster om contact 

te hebben opgenomen met diverse instellingen. 

Hij heeft blijkbaar de 'resultaten' hiervan opgenomen in de beslissing Men verwijt de echtgenoot van 

verzoekster dat er bij de visumaanvraag van 7 november 2012 slechts loonfiches werden voorgelegd 

van augustus, September en oktober 2012 en geen bewijzen van bestaansmiddelen sedert november 

2012. 

Hoe kan iemand bij zijn aanvraag van 7 november 2012 bewijzen van bestaansmiddelen voorleggen 

van na deze datum? 

Men kan toch niet verwachten dat hij op 07.11.2012 loonfiches voorlegt van december 2012 of januari 

2013. 

Door een eigen onderzoek te doen zonder partijen uit te nodigen zich te verdedigen nopens bepaalde 

bevindingen schendt verweerder manifest het recht op verdediging. 

De beslissing is derhalve onwettig.” 

 

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

 

2.7. Artikel 40ter van de vreemdelingenwet luidt: 

 

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

betreft : 

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

voegen; 

- de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een minderjarige Belg, 

die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument. en 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 

gezinsbijslagen 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 
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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 oor 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.” 

 

Uit dit artikel volgt dat de gezinshereniger, in casu de Belgische echtgenoot van verzoekster, dient aan 

te tonen dat hij beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen.  

 

2.8. Waar de verzoekster een schending opwerpt van de rechten van verdediging, merkt de Raad op dat 

de rechten van verdediging niet van toepassing zijn op administratieve beslissingen die worden 

genomen in het kader van de vreemdelingenwet (RvS 28 januari 2011, NTB, nr. 6482). 

 

2.9. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoekster ter staving van de bestaansmiddelen van haar 

echtgenoot, de loonfiches van haar echtgenoot voor de maanden augustus, september en oktober 2012 

bij een bloemisterij in Lochristi heeft voorgelegd.  Dit vindt steun in het administratief dossier. 

 

Voorts blijkt dat de gemachtigde contact heeft opgenomen met de bloemisterij die mondeling en 

schriftelijk heeft bevestigd dat de Belgische echtgenoot van verzoekster enkel bij deze firma was 

tewerkgesteld tussen juli en oktober 2012. 

In de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat er geen bewijzen van bestaansmiddelen sinds 

november 2012 werden voorgelegd.  

Tenslotte wordt in de bestreden beslissing gesteld dat uit de gegevensbank Dimona blijkt dat de 

Belgische echtgenoot van verzoekster sinds november 2012 niet meer is tewerkgesteld. 

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier en worden door verzoekster niet betwist noch 

weerlegd.  

 

2.10. Verzoekster betoogt dat uit de voorgelegde loonfiches blijkt dat haar echtgenoot tot aan de 

visumaanvraag 1500 euro per maand ontving zodat hij ruimschoots voldoet aan de voorwaarde dat de 

bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan de 120% van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van 

de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.  

 

Verzoekster gaat met dit betoog voorbij aan het feit dat de bestaansmiddelen niet enkel toereikend 

dienen te zijn maar ook stabiel en regelmatig. Dit houdt in dat de beoordeling van bestaansmiddelen niet 

beperkt is tot het moment waarop de visumaanvraag werd ingediend.  

 

De Raad acht het niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde nagaat of de voorgelegde 

bestaansmiddelen daadwerkelijk afkomstig zijn uit een stabiele en regelmatige tewerkstelling, des te 

meer daar de voorgelegde bestaansmiddelen afkomstig zijn uit gelegenheidsarbeid, zoals op de 

voorgelegde loonfiches wordt aangegeven.  

 

Uit de gegronde motieven van de bestreden beslissing blijkt dat er enkel bestaansmiddelen werden 

aangetoond voor een periode van drie maanden tijd. Bovendien waren deze bestaansmiddelen 

afkomstig van een tewerkstelling die eind oktober werd beëindigd. Voorts blijkt uit de motieven dat de 

echtgenoot van verzoekster sinds november 2012 tot op het moment van de bestreden beslissing, dit is 

5 maart 2013, niet meer is tewerkgesteld.  

 

2.11. Op het moment van de bestreden beslissing voldeed verzoekster aldus niet aan de in artikel 40ter 

van de vreemdelingenwet gestelde voorwaarden inzake stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen. De Raad wijst erop dat verzoekster de nodige elementen moet aanbrengen opdat de 

gemachtigde kan beoordelen of de verzoekende partij aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Het kwam 

verzoekster dus toe om de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen bij het vervullen van de 

binnenkomst- en verblijfsvoorwaarden en er zich bewust van te zijn dat  de gemachtigde rekening houdt 

met het geheel aan informatie die op het moment dat de bestreden beslissing genomen wordt, deel 

uitmaakt van het administratieve dossier.  

 

Een schending van artikel 40ter wordt niet aangetoond.  

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig oktober tweeduizend dertien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MAES 

 


