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 nr. 128 076 van 14 augustus 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, thans de minister van 

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 17 maart 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 16 januari 2014 van de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot 

weigering van de afgifte van een visum type D (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 30 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. BONNY, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekster, die verklaart de Syrische nationaliteit te bezitten, dient op 18 september 2013 bij de 

Belgische ambassade te Istanbul een aanvraag in om in bezit gesteld te worden van een visum type D, 

dit teneinde haar Belgische echtgenoot te komen vervoegen. 

 

Op 16 januari 2014 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) om de afgifte van een 

visum type D te weigeren. Dit is de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekster ter kennis 

gebracht op 21 februari 2014 en berust op de volgende motieven: 
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“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, van kracht geworden op 22.09.2011; 

 

Overwegende dat op 18/09/2013 een visumaanvraag gezinshereniging ingediend werd op naam van 

E(…) Z(…) geboren op (…) van Turkse nationaliteit, om haar echtgenoot S(…) J(…) geboren op (…) 

van Belgische nationaliteit, te vervoegen; 

 

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° wordende 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 Mr S(…) is werkloos en bewijst niet dat hij actief werk zoekt. Overwegende bijgevolg 

dat de werkloosheidsuitkeringen niet in aanmerking worden genomen. Overwegende bovendien dat de 

werkloosheidsuitkeringen minder dan 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 zijn. 

Daarnaast moet de te vervoegen persoon aantonen 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 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. 

 

Overwegende bovendien dat het huurcontract van Mr S(…) niet in overweging kan worden genomen 

gezien het niet geregistreerd is. 

Overwegende bijgevolg dat de voorwaarden inzake de gezinshereniging niet vervuld zijn; 

 

Bijgevolg wordt het visum geweigerd.”  

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1 De verzoekster heeft de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde 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) binnen de wettelijk bepaalde termijn van acht dagen in 

kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Dienvolgens wordt de procedure 

verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de veemdelingenwet. 

 

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

worden ingegaan op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoekster te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een enig middel voert de verzoekster de schending aan van de artikelen 40bis en 40ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

Zij verschaft de volgende toelichting: 

 

“Doordat aan verzoekster het visum voor gezinshereniging wordt geweigerd; 

Terwijl overeenkomstig art. 40bis van de Vreemdelingenwet als familielid van de burger van de unie 

wordt beschouwd, de buitenlandse echtgenote en dat overeenkomstig art. 40ter van de 

Vreemdelingenwet de bepalingen die van toepassing zijn op de familieleden van de burger van de Unie 
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die hem begeleiden of zich bij hem voegen ook van toepassing zijn op de familieleden van een Belg die 

hem begeleiden of zich bij hem voegen; 

Dat verzoekster gehuwd is met S(…) J(…) geboren te Aleppo (Syrië) op (…), wonende te (…) (sedert 

01.03.2010) en verzoekster evident haar echtgenoot wenst te vervoegen. 

Dat verzoekster in verwachting is van haar echtgenoot. 

Terwijl in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet bepaald wordt dat het bewijs moet geleverd worden dat 

de Belgische onderdaan die vervoegd wordt beschikt over toereikende, stabiele en regelmatige 

bestaansmiddelen die 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. 

Dat de echtgenoot van verzoeker op heden een werkloosheidsuitkering ontvangt van ± 950 EUR/maand 

(stuk 3). 

Dat overeenkomstig art. 14, §1, 3° de werkloosheidsuitkering in aanmerking wordt genomen indien 

aangetoond wordt dat actief naar werk wordt gezocht. 

Dat dhr. S(…) alles in het werk stelt om werk te vinden. 

Dat dhr. S(…) zich ingeschreven heeft voor de wervingsselectie van de STAD OOSTENDE voor 

technisch beambte (stuk 4). 

Dat dhr. S(…) eveneens ingeschreven is bij de VDAB (stuk 5). 

Dat dhr. S(…) ook actief solliciteert getuige het schrijven van CAW regio Brugge dd. 23.01.2014 (stuk 6) 

Dat dhr. S(…) diverse cursussen heeft gevolg om zijn kansen op tewerkstelling te vergroten (stuk 7 & 

10). 

Uit bovenstaande wordt genoegzaam aangetoond dat deze voorwaarde ruimschoots wordt vervuld. 

Dat de echtgenoot van verzoekster ook een attest van de ziekteverzekering voorlegt volgens artikel 123 

en volgende van het KB van 3 juli 1996 (stuk 8). 

Dat er tussen verzoekster en haar echtgenoot een reële echtelijke band bestaan getuige ook het feit dat 

verzoekster zwanger is van dhr. S(…). 

Dat de echtgenoot van verzoekster een appartement huurt te Oostende waardoor er een behoorlijk en 

voldoende huisvesting kan gewaarborgd worden (stuk 9). 

Dat het huurcontract inmiddels geregistreerd is doch dat de niet-registratie irrelevant is gezien deze 

verplichting bestaat in hoofde van de verhuurder. 

De huisvesting voldoet wel degelijk aan de voorwaarden zoals bepaald in het artikel 2 van Boek II, Titel 

VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijke Wetboek. 

Dat de voorwaarde van behoorlijke huisvesting bijgevolg wordt vervuld. 

Dat de overige voorwaarden eveneens vervuld zijn gezien er geen gevaar is voor de volksgezondheid 

noch voor de openbare orde of veiligheid. 

Zodat art. 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet geschonden.” 

 

Het staat buiten betwisting dat de verzoekster op 18 september 2013 een aanvraag indiende om in het 

bezit te worden gesteld van een visum type D, gezinshereniging, teneinde zich te vervoegen bij haar 

Belgische echtgenoot. 

 

Op een dergelijke aanvraag zijn de artikelen 40bis en 40ter van de vreemdelingenwet van toepassing, 

die samen moeten worden gelezen: 

 

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“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; 

(…) 

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; 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

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 

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 voor 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 

(…) 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° bedoelde personen, dienen beide echtgenoten of 

partners ouder te zijn dan eenentwintig jaar.” 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

1°  de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt;” 

 

Artikel 40ter in samenhang gelezen met artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, 

voorziet aldus in een verblijfsrecht van meer dan drie maanden voor de niet-Belgische echtgenoot van 

een Belg, op voorwaarde dat deze vreemdeling met de Belg komt samenleven, zij beiden ouder dan 

eenentwintig jaar zijn, zij over behoorlijke huisvesting beschikken en op voorwaarde dat de Belg 

beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. 

 

Uit de bewoordingen van beide artikelen blijkt dat de niet-Belgische echtgenoot enkel als familielid van 

een Belg (in samenlezing met artikel 40ter van de vreemdelingenwet) in aanmerking komt indien deze 

aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Het gaat om cumulatieve voorwaarden voor het erkennen van 

het verblijfsrecht. Het niet voldoen aan één van deze voorwaarden is dan ook voldoende om een 

weigeringsbeslissing te schragen. 

 

De gemachtigde stelde in de bestreden weigeringsbeslissing vast dat de verzoekster niet voldoet aan de 

voorwaarde van artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje van de vreemdelingenwet: de Belgische 

referentiepersoon geniet een werkloosheidsuitkering en bewijst niet dat hij actief op zoek is naar werk. 

De verzoekster weerlegt deze vaststelling niet, zij toont niet concreet aan dat de referentiepersoon wel 

degelijk op het ogenblik van de thans bestreden weigeringsbeslissing zou bewezen hebben actief op 

zoek te zijn naar werk. Nu blijkt - en de verzoekster ook het tegendeel niet aantoont - dat ten tijde van 

de bestreden beslissing geen andere inkomsten van verzoeksters echtgenoot voorlagen, volstaat deze 

vaststelling om het oordeel dat de verzoekster niet aantoont dat haar Belgische echtgenoot beschikt 

over de wettelijk vereiste stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen en dus de 

weigeringsbeslissing te schragen. 

 

De Raad dient erop te wijzen dat hij in voorliggend geschil conform artikel 39/2, §2 van de 

vreemdelingenwet optreedt als annulatierechter. Dit houdt in dat de Raad enkel een wettigheidstoezicht 

op de bestreden beslissingen kan uitoefenen (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot 

oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 

2005-2006, nr. 2479/001, 94) en dat hij de zich niet in de plaats van het bevoegde bestuur kan stellen 

om het oordeel van het bestuur over te doen. 

 

De Raad moet zich, voor de beoordeling van de wettigheid van een bestuurshandeling, plaatsen op het 

ogenblik van het nemen van die bestuurshandeling, rekening houdend met de aan het bestuur ter 

kennis gebracht feitelijke gegevens (RvS 26 maart 2013, nr. 222.999). De Raad zou zijn bevoegdheid 

overschrijden indien hij rekening zou houden met elementen die in het kader van de kwestieuze 

aanvraag niet aan de verweerder waren voorgelegd op het ogenblik dat hij zijn beslissing nam. 

 

Waar de verzoekster thans bij het verzoekschrift een aantal nieuwe stukken voegt – waarvan zij ter 

terechtzitting erkent dat deze niet ten nuttigen tijde aan de diensten van de verweerder werden 

overgemaakt - teneinde de Raad te overtuigen dat haar echtgenoot actief op zoek is naar werk zodat 

haar aanvraag wel aan de voorwaarden van de stabiele en toereikende bestaansmiddelen van artikel 
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40ter van de vreemdelingenwet voldoet, kan de Raad dan ook enkel vaststellen dat deze nieuwe 

documenten niet dienstig kunnen worden bijgebracht ter ondersteuning van de in het middel 

aangevoerde schendingen.   

 

Hetzelfde geldt voor het bewijs van zwangerschap d.d. 16 mei 2014 dat via de website van de Raad 

werd overgemaakt op 18 juni 2014. Daargelaten de vaststelling dat dit stuk eerst na het sluiten der 

debatten werd overgemaakt en dus niet in aanmerking kan worden genomen, kan een document dat 

slechts op 16 mei 2014 werd opgesteld onmogelijk ter kennis zijn geweest van de verweerder op 16 

januari 2014 wanneer de bestreden beslissing werd genomen. Ook dit document kan dus de wettigheid 

van de bestreden beslissing niet in het gedrang brengen. 

 

Met de uiteenzettingen in het verzoekschrift en het toesturen van bovengenoemd document wordt 

overigens duidelijk dat het beroep van de verzoekster e op gericht is dat de Raad zich aan de hand van 

de nieuwe bewijsstukken zou uitspreken over de grond van de zaak, waartoe de Raad, als 

annulatierechter, evenwel niet bevoegd is. 

 

In de mate dat de verzoekster betoogt dat de gemachtigde niet kan eisen dat het voorgelegde 

huurcontract geregistreerd is, valt niet in te zien welk belang de verzoekster heeft bij deze grief. De 

eventuele gegrondheid ervan kan immers geen afbreuk doen aan de vaststelling in de bestreden 

beslissing dat niet is aangetoond dat verzoeksters Belgische echtgenoot beschikt over de wettelijk 

vereiste stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, zodat de weigeringsbeslissing reeds 

op grond van dit schragende motief overeind blijft.  

 

Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat de verzoekster met haar betoog, in zoverre het dienstig is in het kader 

van de annulatiebevoegheid van de Raad, geen schending aantoont van de artikelen 40bis en 40ter van 

de vreemdelingenwet. 

 

Het enige middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien augustus tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

I. VAN DEN BOSSCHE C. DE GROOTE 

 


