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 nr. 121 473 van 26 maart 2014 

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 Congolese nationaliteit te zijn, op 3 oktober 2013 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 11 september 2013 tot weigering 

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

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 4 november 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 23 januari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 februari 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. DE GROOTE, die 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 

 

Op 2 december 2009 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9bis 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). Op 4 april 2011 

neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de beslissing waarbij de 

aanvraag ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard.  

 

Op 18 april 2011 wordt aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis gebracht.  
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Op 19 januari 2012 legt verzoekster een verklaring van wettelijke samenwoning af met dhr. H.M, van 

Belgische nationaliteit.  

 

Op 22 februari 2012 dient verzoekster een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Europese Unie, in de hoedanigheid van wettelijk geregistreerde 

partner.  

 

Op 11 juni 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) de 

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

verlaten.  

 

Op 26 juni 2012 dient verzoekster een nieuwe aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Europese Unie.  

 

Op 18 december 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van 

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

 

Op 4 april 2013 dient verzoekster voor een derde keer een aanvraag in tot het verkrijgen van een 

verblijfskaart van een familielid van de Europese Unie, in de hoedanigheid van wettelijk geregistreerde 

partner. 

 

Op 11 september 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), aan 

verzoekster ter kennis gebracht op 30 september 2013. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motivering 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 04/04/2013 werd 

ingediend door: 

Naam: N. M. 

Voorna(a)m(en): XXX 

Nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

Geboortedatum: (…)1954 

Geboorteplaats: Lubumbashi 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie. 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging in functie van een 

Belg de Belgische onderdaan moet aantonen dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt. Aan de voorwaarden 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. 

Uit de voorgelegde bewijzen van de bestaansmiddelen van de Belgische onderdaan blijkt dat deze niet 

toereikend zijn. Immers, de Belg brengt bewijzen aan waaruit blijkt dat hij een maandelijks pensioen van 

gemiddeld € 836,87 ontvangt. Er werden eveneens bijkomende bewijzen van mantelzorg aangebracht. 

De Belgische onderdaan krijgt een maandelijkse toelage mantelzorg omdat hij zijn zus verzorgt. De 

mantelzorg zou per maand 10 euro bedragen. Tenslotte werden er rekeningafschriften voorgelegd 

waaruit blijkt dat de Belgische onderdaan maandelijks 100 euro ontvangt van zijn zus. Echter, de 

stabiliteit van deze steun van zijn zus is onmogelijk in te schatten, gezien zij op elk moment kan 

beslissen deze stop te zetten. Bovendien, zelfs indien we alle voorgelegde inkomsten in overweging 

nemen, de pensioenuitkering, de mantelzorg en de steun van de zus, blijkt dat het gemiddeld 

maandelijks inkomen minder dan 1000 euro netto bedraagt. Aangezien de armoedegrens voor een 

alleenstaande in België 1000€ bedraagt, ligt het inkomen van de Belgische partner voor hem alleen al 

onder deze armoedegrens. Rekening houdend met het feit dat betrokkene eveneens van dit inkomen 

moet kunnen leven, ligt dit veel te laag om een minimum aan waardigheid voor zowel betrokkene als 
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voor zijn partner te garanderen. Bijgevolg lopen zowel betrokkene als de Belgische onderdaan het risico 

ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene en het Al van betrokkene dient te worden 

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

30 dagen. 

Wettelijke basis Art 7, §1, 2° legaal verblijf in België verstreken.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste middel voert verzoekster de schending aan van “het algemeen motiveringsbeginsel van 

behoorlijk bestuur”, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van het fair play beginsel, 

van het zorgvuldigheids-, redelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel, van de artikelen 40bis, § 1 en § 2, 

2°, artikel 40ter, artikel 42, § 1 en § 3 en artikel 43 van de vreemdelingenwet en van artikel 50, § 2, 7° 

van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenbesluit).  

 

Verzoekster stelt in haar synthesememorie onder meer het volgende: 

 

“Door geen rekening te houden met het geheel van de elementen van het dossier en dus met de 

concrete omstandigheden van verzoekende partij en haar Belgische partner en door geen individuele 

b:ehoefteanalyse te maken en in de bestreden beslissing geen verwijzing te maken naar artikel 42 § 1, 

van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 schendt de verwerende partij artikel 42 § 1 van de 

Vreemdelingenwet d.d, 15.12.1980, handelt de verwerende partij onzorgvuldig en onredelijk en getuigt 

zij van een gebrek aan fair play. Bovendien wordt ook in dit opzicht de op de verwerende partij rustende 

motiveringsplicht zoals hierboven uiteengezet geschonden. 

De bestreden beslissing schendt dan ook in dit opzicht het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel, het beginsel van de fair play en het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van 

motivering en artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen alsook artikel 62 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980. 

Verzoekende partij voldoet dus wel degelijk aan alle voorwaarden om een verblijf van meer dan drie 

maanden op basis van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 toegekend te krijgen. 

Verzoekende partij had dan ook in het bezit moeten worden gesteld van een verblijfsvergunning; er zijn 

in haren hoofde desbetreffend geen beletsels van openbare orde, nationale veiligheid of 

volksgezondheid.” 

 

2.2 In de nota met opmerkingen repliceert verwerende partij het volgende: 

 

“In haar eerste middel voert verzoekster een schending aan van het motiveringsbeginsel in samenhang 

met de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van het fair play beginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, van het proportionaliteitsbeginsel, van artikel 

40bis, §1 en §2, 2° en van artikel 42, §2 en §3 van de vreemdelingenwet, van artikel 50, §2, 7°, b) van 

het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. 

De verzoekster verwijt de verwerende partij de formele en materiele motiveringsplicht, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het fair play beginsel te hebben geschonden, 

doordat zij geen antwoord heeft geboden op alle door verzoekster in haar aanvraag opgeworpen 

argumenten. 

Bovendien zou verwerende partij geen behoefteanalyse hebben gevoerd . 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat, aangaande de vermeende schending van de formele 

motiveringsplicht, uit lezing van verzoeksters inleidend verzoekschrift blijkt dat zij daarin niet enkel 

inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de motieven vervat in de bestreden beslissing 

weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verwerende partij zal dan ook slechts repliceren in zoverre verzoeker de schending van de materiële 

motiveringsplicht aanvoert. 

In haar arrest nummer 64.262 van 30 juni 2011 oordeelde de Raad voor vreemdelingenbetwisting in 

verband met de materiële motiveringsplicht het volgende: "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 in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. Verzoeker, die dus geen concrete elementen aanbrengt ter 

weerlegging van de motieven van de bestreden beslissing, toont niet aan dat de bestreden beslissing 

werd genomen met schending van de materiële motiveringsplicht." 
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Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

namelijk het door verzoekster ingediende begeleidend schrijven en de stukken. Zij heeft die correct 

beoordeeld en is op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar beslissing gekomen. 

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet luidt immers als volgt: 

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 bij standsstelsels, 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." 

Uit de voorgelegde documenten blijkt dat de referentiepersoon niet beschikt over stabiele, toereikende 

en regelmatige bestaansmiddelen, zoals vereist door dit artikel. De verwerende partij gaat hier in de 

bestreden beslissing uitvoerig op in. 

De wet legt een minimum aan bestaansmiddelen op waarover de referentiepersoon moet beschikken, 

namelijk: 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. De referentiepersoon voldoet met zijn 

pensioen niet aan dit minimum. 

De verwerende partij nam eveneens de andere ontvangsten van de referentiepersoon in overweging, 

zoals de mantelzorg en de financiële steun die de referentiepersoon krijgt van zijn zus. Desalniettemin 

kwam de verwerende partij tot de vaststelling dat die ontvangsten niet voldoen aan de vereiste van 

stabiele' bestaansmiddelen, zoals voorzien in artikel 40ter van de vreemdelingenwet. "Echter, de 

stabiliteit van deze steun van zijn zus is onmogelijk in te schatten, gezien zij op elk moment kan 

beslissen deze stop te zetten." 

Daarenboven stelt de verwerende partij dat, ook al zouden de bijkomende ontvangsten in overweging 

worden genomen, het gemiddeld maandelijks netto inkomen nog steeds minder zou bedragen dan 1000 

euro. De armoedegrens voor een alleenstaande persoon is nochtans vastgelegd op 1000 euro.
1
 

Derhalve concludeert de verwerende partij dat de bestaansmiddelen te laag zijn om een menswaardig 

leven te leiden en dat er een risico bestaat dat verzoekster en de referentiepersoon ten laste zullen 

vallen van het sociaal bijstandsstelsel van het Rijk. 

Uit dit alles blijkt dat de verwerende partij niet in onredelijkheid tot de beslissing is gekomen. De 

concrete situatie werd bekeken in het licht van de toepasselijk regelgeving. Verzoekster kan bijgevolg 

niet dienstig opwerpen dat "de bestreden beslissing onterecht aan verzoekende partij de afgifte van een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie" weigert. 

Zij geeft immers zelf toe dat "de heer M.H., niet beschikt over een bedrag meer dan honderd twintig 

procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 mei 2002". De wettelijke 

vereisten kunnen niet opzij worden geschoven omdat betrokkenen er in zouden slagen met een 

dergelijk inkomen te overleven. 

De verwerende partij ging niet in op de overige voorwaarden voorzien in artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet, omdat de vereiste van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen van 

doorslaggevend aard is voor het afleveren van een verblijfskaart aan een familielid van een burger van 

de Unie. Als aan deze voorwaarde niet voldaan is, kan de afgifte van de verblijfskaart niet gebeuren, 

ook al zouden verzoekster en referentiepersoon aan alle andere voorwaarden voldoen. 

De verwerende partij wijst er bovendien op dat de materiële motiveringsplicht niet inhoudt dat 

verwerende partij een bevredigend antwoord moet bieden op alles waar verzoekster een antwoord 

verlangt of verwacht. Verzoekster kan bijgevolg niet worden gevolgd in haar redenering dat, "door geen 

antwoord te bieden op de voormelde argumenten uitdrukkelijk door verzoekende partij in het bij de 

aanvraag bijgebrachte motiveringsschrijven van 29 maart 2013 naar voren gebracht het 

motiveringsbeginsel en bovendien het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel wordt 

geschonden. 

Wat het zorgvuldigheidsbeginsel betreft verwijst de verwerende partij naar het arrest nummer 54 807 

van 24 januari 2011, waarin de Raad voor vreemdelingenbetwisting het volgende stelt : "Het respect 

voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de overheid bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken." 
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Zoals reeds werd aangegeven, kan uit de bestreden beslissing worden afgeleid dat de verwerende partij 

zich bij het nemen van de beslissing, op de correcte feitenvinding heeft gebaseerd. Derhalve is voldaan 

aan de zorgvuldigheidsplicht. 

Het redelijkheidsbeginsel is evenmin geschonden nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond 

tussen de overwegingen die de bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze 

beslissing. 

Het fair play beginsel houdt in dat de verwerende partij zich onpartijdig moet opstellen bij het nemen van 

haar beslissing en noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht moet nemen. Verzoekster maakt niet 

aannemelijk dat dit niet het geval geweest is bij het nemen van de bestreden beslissing en zet in 

verband met dit beginsel geen middel uiteen.
3
 

Voor wat betreft de behoefteanalyse, stelt de verwerende partij dat het onderzoek naar de 

bestaansmiddelen die verwerende partij voert in toepassing van artikel 40ter, kadert binnen een 

behoefteanalyse. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij ‘alle voorgelegde inkomsten 

in overweging heeft genomen' en daarbij tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van onvoldoende 

bestaansmiddelen opdat de referentiepersoon alleen een menswaardig leven zou kunnen leiden, laat 

staan om te voorzien in de behoeften van referentiepersoon en verzoekster samen. 

Het eerste middel is niet ernstig.” 

 

2.3 Eén van de kernpunten van verzoeksters betoog is de schending van het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel, van het fair play beginsel, van de formele motiveringsplicht en van artikel 42, § 1 

van de vreemdelingenwet omdat verweerder geen rekening heeft gehouden met de concrete 

omstandigheden van verzoekster en haar Belgische partner door geen individuele behoefteanalyse te 

maken.  

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de 

vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

Artikel 42, § 1, tweede lid van 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”. 

 

In de bestreden beslissing wordt omtrent de voorgelegde bestaansmiddelen het volgende gesteld: 

 

“Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging in functie van een 

Belg de Belgische onderdaan moet aantonen dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt. Aan de voorwaarden 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. 

Uit de voorgelegde bewijzen van de bestaansmiddelen van de Belgische onderdaan blijkt dat deze niet 

toereikend zijn. Immers, de Belg brengt bewijzen aan waaruit blijkt dat hij een maandelijks pensioen van 

gemiddeld € 836,87 ontvangt. Er werden eveneens bijkomende bewijzen van mantelzorg aangebracht. 

De Belgische onderdaan krijgt een maandelijkse toelage mantelzorg omdat hij zijn zus verzorgt. De 

mantelzorg zou per maand 10 euro bedragen. Tenslotte werden er rekeningafschriften voorgelegd 

waaruit blijkt dat de Belgische onderdaan maandelijks 100 euro ontvangt van zijn zus. Echter, de 

stabiliteit van deze steun van zijn zus is onmogelijk in te schatten, gezien zij op elk moment kan 

beslissen deze stop te zetten. Bovendien, zelfs indien we alle voorgelegde inkomsten in overweging 

nemen, de pensioenuitkering, de mantelzorg en de steun van de zus, blijkt dat het gemiddeld 

maandelijks inkomen minder dan 1000 euro netto bedraagt. Aangezien de armoedegrens voor een 

alleenstaande in België 1000€ bedraagt, ligt het inkomen van de Belgische partner voor hem alleen al 

onder deze armoedegrens.” 
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Hierbij moet worden benadrukt de Raad van State reeds oordeelde dat het bedrag van 120% van het 

leefloon slechts een referentiebedrag is en geen minimumbedrag waaronder elke gezinshereniging 

moet worden geweigerd (RvS 196 december 2013, nr. 225.915). 

 

Het Grondwettelijk Hof heeft gesteld dat de gezinshereniging niet wordt verhinderd indien het inkomen 

van de gezinshereniger lager is dan het vermelde referentiebedrag. In dat geval moet de gemachtigde, 

volgens artikel 42, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet verplicht in het concrete geval en op basis 

van de eigen behoeften van de Belg en van zijn familieleden, bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig 

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

26 september 2013, nr. 121/2013, B.55.2) (zie ook RvS 19 december 2013, nr. 225.915 : « il revient à 

l’autorité de procéder à un examen concret de la situation et, conformément à ce que prévoit l’article 42, 

§1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, de déterminer, en fonction des besoins propres du 

demandeur et des membres de sa famille, les moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans 

devenir une charge pour les pouvoirs publics. »). 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde het inkomen van de Belgische onderdaan “niet 

toereikend” acht. De Raad bemerkt evenwel geen aanwijzingen in het administratief dossier of in de 

bestreden beslissing dat de gemachtigde, na vaststelling dat de voorgelegde bestaansmiddelen niet 

voldoen aan het bedrag van 120% van het leefloon en zelfs lager ligt dan de armoedegrens voor een 

alleenstaande in België, is overgegaan tot een concreet onderzoek van de situatie van verzoekster. Een 

behoefteanalyse blijkt niet. 

 

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

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

burger van de Unie die vervoegd wordt en van zijn familieleden, indien de bestaansmiddelen die zijn 

bijgebracht niet voldoende zijn aangetoond in toepassing van artikel 40ter van de vreemdelingenwet. 

Indien de gemachtigde niet bekend is met de eigen en specifieke behoeften van verzoekster en haar 

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

hiervoor alle bescheiden en inlichtingen, die voor het bepalen van de bestaansmiddelen die zij nodig 

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

door de betrokken vreemdeling. De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier niet blijkt dat de 

gemachtigde gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om inlichtingen in deze zin te vragen.  

 

De gemachtigde is derhalve op dit punt in gebreke gebleven om met toepassing van artikel 42, § 1, 

tweede lid van de vreemdelingenwet op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die 

vervoegd wordt en van zijn familielid te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun 

behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden, nu aan de voorwaarde 

betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 40ter, tweede lid niet is 

voldaan   

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere middelonderdelen niet tot een ruimere vernietiging 

kan leiden, dienen deze niet meer te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 

oktober 2002, nr. 111.881). 

 

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 de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten niet rechtsgeldig werd genomen.  

 

3. Kosten 

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

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De beslissing van 11 september 2013 van de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2  

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig maart tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 


