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 nr. 115 594 van 12 december 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 Servische nationaliteit te zijn, op 27 augustus 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 

augustus 2013 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 14). 

 

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 29 augustus 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 4 november 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 november 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. KEULEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. FLAMANG, 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. Op 31 mei 2013 diende verzoeker een aanvraag tot gezinshereniging met zijn Servische partner in 

op grond van de artikelen 10 en 12bis, §1, tweede lid 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). 
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1.2. Op 5 augustus 2013 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoeker werd hiervan in kennis 

gesteld op 22 augustus 2013.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 26§4, tweede lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging of de verwijdering van vreemdelingen of van 

artikel 8 van het koninklijk besluit van 22 juli 2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten 

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

en de verwijdering van vreemdelingen1, 

wordt de verblijfsaanvraag die ingediend werd door: 

Naam: P. 

Voorna(a)m(en): Z. 

Nationaliteit: Servie en Montenégro 

Geboortedatum: (…)  

Geboorteplaats: (…)  

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/ verklaart te verblijven te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

De vervoegde vreemdeling bewijst niet voldoende dat hij beschikt over stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen zoals bepaald in artikel 10, §5 van de wet van 15.12.1980 om in zijn eigen 

behoeften en deze van zijn familieleden te voorzien zodat hij niet ten laste zouden vallen van de 

openbare overheden. Deze bestaansmiddelen moeten ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent 

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

maatschappelijke integratie. Uit de aangebrachte documenten blijkt dat de partner werklozensteun 

geniet. 

Tevens werden loonfiches overgemaakt van de stiefzoon , welke tewerkgesteld is door het OCMW van 

Bilzen in het kader van artikel 60, § 7 van de wet op de OCMW. Deze tewerkstelling mag niet langer 

duren dan de periode die voor de tewerkgestelde persoon nodig is om gerechtigd te worden op 

volledige sociale uitkeringen, en is dus per definitie tijdelijk. Tevens dienen de bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon, in dit geval mevrouw F.M., te komen en niet van de stiefzoon P.M.. 

Zij kunnen bijgevolg niet in aanmerking worden genomen als bewijs van regelmatige, toereikende en 

stabiele bestaansmiddelen in toepassing van artikel 10, § 5 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 uitvoering van artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de 

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de Vreemdelingenwet, “doet de Raad uitspraak op basis 

van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft”. 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoeker op: “schending van art. 10 Vreemdelingenwet, de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel”.  

 

Verzoeker betoogt als volgt in zijn synthesememorie: 

 

“1. 

Art. 10 Vr.W. stelt dat de vervoegde vreemdeling moet 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 honderdtwintig 

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 werkloosheids-
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uitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokkene echtgenoot of partner kan bewijzen 

dat hij actief werk zoekt. 

2. 

M.a.w., de referentiepersoon dient te beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaans-

middelen ("moyens de subsistance stables, suffissants et réguliers"). 

De bestreden beslissing motiveert haar weigeringsbeslissing door te stellen dat de vervoegde 

vreemdeling werklozensteun geniet. 

M a.w. volgens de stelling van verweerster kan werklozensteun op zich nooit voldoende zijn om 

tegemoet te komen aan de voorwaarde die stelt dat het inkomen regelmatig, stabiel en toereikend moet 

zijn. 

3.  

Verzoekende partij is van oordeel dat het niet de bedoeling van de wetgever was of is om inkomsten uit 

werklozensteun als dusdanig uit te sluiten.  

Vooreerst dient vastgesteld dat een aantal categorieën van inkomsten expliciet worden uitgesloten en 

dat de werklozensteun daar niet bij is (bijv. wel: leefloon, ocmw-steun) 

Secundo dient vastgesteld dat zelfs een werkloosheidsuitkering wel in aanmerking wordt genomen voor 

zover de betrokkene bewijst dat hij actief werk aan het zoeken is. 

4. 

In casu heeft verwerende partij manifest nagelaten na te gaan of de vervoegde vreemdeling actief werk 

aan het zoeken is. 

Verzoeker brengt stukken bij waaruit blijkt dat zijn partner aan het werk is (zie stuk inzake tewerkstelling) 

Hieruit blijkt eveneens dat de partner van verzoeker steeds actief op zoek is geweest naar werk na haar 

werkloosheid 

5. 

Door de motivering van de bestreden beslissing wordt tevens afbreuk gedaan aan de materiele 

motiveringsplicht.  

In het kader van de uitoefening van zijn wettelijk toezicht is de Raad bevoegd om na te gaan of de 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grand daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen. 

In casu dient vastgesteld dat verwerende partij zich heeft beperkt tot de vaststelling dat de 

referentiepersoon werklozensteun ontvangt. 

Dergelijke motivering doet afbreuk aan haar taak om op basis van de door verzoekende partij 

aangebrachte feitelijke elementen te oordelen over deze feitelijke elementen 

Door op dergelijke wijze te werk te gaan dient vastgesteld dat verwerende partij op manifest onredelijke 

wijze tot haar beslissing is gekomen. 

Verwerende partij heeft tevens op onzorgvuldige wijze de haar aangebrachte feiten beoordeeld.  

Zij heeft de details van de tewerkstelling van de referentiepersoon gewoonweg niet beoordeeld. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel zoals dat bestaat in hoofde van de overheid werd geschonden. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

Voor zoveel als nodig brengt verzoekende partij stukken bij waaruit blijkt dat de vervoegde vreemdeling 

in het verleden steeds tewerkgesteld is geweest (via o.a. 2 parttime jobs die tezamen een fulltime 

tewerkstelling uitmaken). 

Tevens worden stukken bijgebracht waaruit blijkt dat de vervoegde vreemdeling wel degelijk actief op 

zoek is gegaan naar werk, o.m. middels begeleiding door vdab en rva. 

De vervoegde vreemdeling was op het moment van de aanvraag tot verblijf in hoofde van verzoeker 

tewerkgesteld; enkele maanden nadien is zij werkloos geworden doch zij heeft steeds, en dit tot op 

heden, inspanningen geleverd om zo snel als mogelijk weer werk te vinden. 

Haar inspanningen hebben resultaat opgeleverd. (zie stuk inzake tewerkstelling via ASAP-interim)” 

 

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624).  

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht 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. 

 

2.3. De relevante bepalingen van artikel 10 van de Vreemdelingenwet luiden als volgt: 
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“§ 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, zijn van rechtswege toegelaten om 

meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven : 

1° (…) 

2° (…) 

3° (…) 

4° (…) 

5° de vreemdeling die door middel van een wettelijk geregistreerd partnerschap verbonden is met een 

vreemdeling die sedert minimaal twaalf maanden toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van 

onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimaal twaalf maanden gemachtigd is om er zich te vestigen, 

evenals de kinderen van deze partner, die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van 

achttien jaar hebben bereikt en alleenstaand zijn, voor zover hij over het recht van bewaring beschikt en 

de kinderen te zijnen laste zijn en, indien het recht van bewaring wordt gedeeld, op voorwaarde dat de 

andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft gegeven. Die termijn van twaalf 

maanden vervalt indien de echtelijke band of het geregistreerde partnerschap reeds bestond voor de 

vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk aankwam of indien zij een gemeenschappelijk minderjarig 

kind hebben. 

(…) 

6° (…) 

7° (…)  

(…) 

§ 2. (…) 

De vreemdeling bedoeld in § 1, eerste lid, 4° en 5°, moet het bewijs aanbrengen dat de vreemdeling die 

vervoegd wordt beschikt over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen zoals bepaald in § 

5 om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden en om te voorkomen dat zij ten laste van de openbare 

overheden vallen. (…) 

(…) 

§ 3. (…) 

§ 4. (…) 

§ 5. De stabiele en toereikende bestaansmiddelen bedoeld in § 2, derde lid, moeten ten minste gelijk 

zijn aan honderdtwintig 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 gezinsbijslag, 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.” 

 

2.4. Kernpunt van de bestreden beslissing is dat niet werd aangetoond dat mevrouw F., partner van 

verzoeker, over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen beschikt zoals vereist door artikel 

10, §5 van de Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing stelt over mevrouw F.’s inkomsten: “Uit de 

aangebrachte documenten blijkt dat de partner werklozensteun geniet.” Verzoeker betwist dit niet, maar 

leest hierin dat een werkloosheidsuitkering nooit volstaat om aan de voorwaarden van artikel 10, §5 van 

de Vreemdelingenwet te voldoen. Dit kan echter niet afgeleid worden uit de bestreden beslissing. 

Verzoeker wijst er terecht op dat dergelijke uitkering wettelijk uitdrukkelijk niet uitgesloten werd voor de 

beoordeling van de bestaansmiddelen van een referentiepersoon. Zoals verzoeker evenwel zelf 

aanhaalt, kan een werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen worden voor zover bewezen 

wordt dat er actief naar werk gezocht wordt.  

 

2.5. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker, ter ondersteuning van zijn in punt 1.1. bedoelde 

aanvraag, volgende documenten overmaakte aan verwerende partij : 

- een aankomstverklaring van 23 mei 2013; 

- kopies van verzoekers paspoort; 

- een verklaring van wettelijke samenwoning van 7 november 2011; 

- een uittreksel uit het geboorteregister van I.F. en I.F., gemeenschappelijke kinderen van verzoeker en 

mevrouw F.; 

- een beslissing tot goedkeuring van een naamverandering voor verzoeker van 20 oktober 2010; 

- een huurovereenkomst op naam van verzoeker en mevrouw F. + registratiebewijs van de huurover-

eenkomst; 
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- een attest van het ABVV van 28 mei 2013 waaruit blijkt dat mevrouw F. werkloosheidsuitkeringen heeft 

ontvangen van januari tot april 2013; 

- loonstroken van verzoekers stiefzoon voor de maanden januari tot mei 2013; 

- een verklaring van lidmaatschap bij een mutualiteit voor mevrouw F.; 

- een medisch getuigschrift van 23 mei 2013 voor verzoeker; 

- een uittreksel uit verzoekers strafregister.  

 

De Raad stelt vast dat uit geen van deze door verzoeker overgemaakte stukken blijkt dat mevrouw F. 

actief werk zoekt. Verzoeker kan dan ook niet de verwachting koesteren dat verwerende partij dit aspect 

zou beoordelen in de bestreden beslissing.  

 

2.6. Waar verzoeker opwerpt dat verwerende partij “de details van de tewerkstelling van de referentie-

persoon gewoonweg niet [heeft] beoordeeld” en “manifest nagelaten [heeft] na te gaan of de vervoegde 

vreemdeling actief werk aan het zoeken is”, wijst de Raad erop dat het aan verzoeker toekwam om zelf 

zorgvuldig te zijn en aan verwerende partij de nodige documenten te bezorgen aangaande zijn partners 

tewerkstelling en haar zoektocht naar werk. Verzoeker kan niet van verwerende partij verwachten dat zij 

hieromtrent zelf informatie zou vergaren. De zorgvuldigheidsplicht voor de overheid waarop verzoeker 

zich beroept, berust ook bij hem (RvS 28 april 2008, nr. 182.450) en verzoeker heeft hieraan niet 

voldaan. Het blijkt niet en verzoeker maakt ook niet aannemelijk dat hij niet in de mogelijkheid was om 

deze stukken bij te brengen, noch dat hij niet moest weten dat hij die stukken moest bijbrengen (cf. RvS 

12 maart 2013, nr. 222.809) 

 

2.7. Verzoeker meent dat de motivering van de bestreden beslissing afbreuk doet aan de taak van 

verwerende partij “om op basis van de door verzoekende partij aangebrachte feitelijke elementen te 

oordelen over deze feitelijke elementen”. Met dit vage betoog, waarbij hij nalaat toe te lichten welke door 

hem aangebrachte elementen niet of niet correct werden beoordeeld door verwerende partij, kan 

verzoeker de bestreden beslissing niet aan het wankelen brengen. De Raad herhaalt dat uit het 

administratief dossier niet blijkt dat verzoeker ter ondersteuning van zijn in punt 1.1. bedoelde aanvraag 

stukken aangebracht zou hebben waaruit blijkt dat zijn partner actief op zoek is naar werk.  

 

2.8. Verzoeker voegt zowel aan zijn verzoekschrift als aan zijn synthesememorie stukken toe die hij zelf 

kwalificeert als zijnde stukken aangaande de tewerkstelling in het verleden en de zoektocht naar werk 

van mevrouw F. Hieruit blijkt onder meer dat verzoekers partner gewerkt heeft in de maanden februari 

tot september 2012 en van 11 tot 13 september 2013. Verzoeker is van oordeel dat deze laatste 

arbeidsovereenkomst aantoont dat mevrouw F. na haar werkloosheid steeds actief op zoek is geweest 

naar werk. De Raad wijst erop dat deze laatste arbeidsovereenkomst dateert van na het treffen van de 

bestreden beslissing, zodat de Raad op grond van hiervan niet kan besluiten tot de onwettigheid van de 

bestreden beslissing. De tewerkstelling in 2012 betreft zoals verzoeker het zelf aangeeft, tewerkstelling 

in het verleden. Hieraan kwam een einde aangezien verzoekers partner werklozensteun steun genoot  

sedert januari 2013. Deze tewerkstelling uit het verleden kan derhalve niet dienstig aangehaald worden. 

Wat betreft de werkkaart en de gevoegde jobaanbiedingen, stelt de Raad vast dat deze stukken zich 

niet in het administratief dossier bevinden. De Raad kan niet besluiten tot de onwettigheid van de 

bestreden beslissing op basis van stukken waarover verwerende partij niet beschikte op het ogenblik 

van het treffen van de bestreden beslissing. De inschrijving bij de VDAB van 16 februari 2010 van 

mevrouw F. dateert van drie jaar voor het indienen van de in punt 1.1. bedoelde aanvraag en kan niet 

dienstig aangehaald worden aangezien er een tewerkstelling op volgde waaraan op zijn beurt een einde 

kwam (zie supra).  

 

2.9. De Raad stelt vast dat verzoeker de overige motieven in de bestreden beslissing niet betwist, zodat 

deze overeind blijven.  

 

Het enig middel is ongegrond.  

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt 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 twaalf december tweeduizend dertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


