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 nr. 129 335 van 15 september 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 25 april 2014 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van 14 maart 2014 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 29 april 2014 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 juni 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 augustus 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. MARIS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij dient op 18 september 2013 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Europese Unie in haar hoedanigheid van echtgenote van N.S, van 

Belgische nationaliteit. 

 

Op 14 maart 2004, met kennisgeving op 27 maart 2014, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 
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Deze vormen de bestreden beslissingen met reden: 

 

“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 burger van de Unie. 

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

onderdaan moet aantonen 'dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

Aan de voorwaar- den 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
0
 wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid(...)' 

Als bewijs van zijn bestaansmiddelen legt de referentiepersoon volgende documenten voor: 

- verklaring op eer dd. 10.09.2013 door boekhoudkantoor R. BVBA. Gezien een verklaring op eer niet op 

zijn feitelijkheid en waarachtigheid kan getoetst worden, kan dit attest niet in overweging genomen 

worden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon. 

- boekhoudkundig document 'historieken grootboekrekeningen' dd. 10.09.2013. Dit document is echter 

geen officieel document van de belastingen (aanslagbiljet, ...) en wordt bijgevolg beschouwd als een 

verklaring op eer. Gezien een verklaring op eer niet op zijn feitelijkheid en waarachtigheid kan getoetst 

worden, kan dit document niet in overweging genomen worden bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon, 

Tevens legt betrokkene volgende documenten voor mbt haar persoonlijke bestaansmiddelen: 

- loonfiches voor de periode april-augustus 2013 

Echter, er kan met deze documenten geen rekening gehouden worden bij de beoordeling van de 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Immers, het is de Belgische onderdaan die zich 

wenst te laten vervoegen, die dient aan te tonen over voldoende, stabiele en regelmatige 

bestaansmiddelen te beschikken. 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de vreemdeling geen aanspraak kan maken op enig 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond. Om deze reden levert de gemachtigde van de 

minister een bevel om het grondgebied te verlaten af. …” 

  

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het eerste middel luidt: 

 

“Schending van artikel 40bis, §1 en §2, 4°, 40ter en 42 van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; artikel 

3.2. gezinsherenigingsrichtlijn 2004/38/CE van de Europese Raad van 29 april 2004, artikel 2 en 3 Wet 

motiveringsplicht bestuurshandelingen juncto de schending van het redelijkheids- en 

zorgvuldigheidsbeginsel;  

Eerste onderdeel : schending van het aangevoerde middel, doordat de overheid geen gegevens heeft 

opgevraagd teneinde een correct beeld te krijgen van de inkomsten van het gezin waarin verzoekster 

zich wenst te vervoegen.  

-Dat minstens dient te worden gesteld dat de beslissing op onzorgvuldige wijze tot stand kwam en ten 

zeerste onredelijk is. De materiële motiveringsplicht vereist dat de administratieve overheid uitgaat van 

de juiste feitelijke gegevens en uit foutieve gegevens niet naar recht kan motiveren.  

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 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 feitelijk gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op basis daarvan niet 

onredelijk tot haar besluit is gekomen.  

-Het is duidelijk dat de overheid geen rekening wenst te houden met de boekhoudkundige documenten 

als voorliggend; stukken 3 en 4.  

De echtgenoot van verzoekster begon in 2010 als zelfstandige. (stuk 3) Zelfstandigen kunnen –in 

tegenstelling tot loontrekkenden- geen maandelijkse loonfiches voorleggen. Indien de aanvraag 

geschiedt per medio september (2013) heeft de echtgenoot van verzoeker geen recente aanslagbiljetten 

die dan overigens slechts over het boekjaar 2012 zouden gaan.  
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Dit is de reden waarom de echtgenoot van verzoekster de recente boekhoudkundige bescheiden liet 

bezorgen (stuk 4).  

-Verwerende partij beperkt zich ertoe te stellen dat beide documenten (dus ook de historiek 

grootboekrekeningen …) dienen te worden beschouwd als verklaringen op eer. De beoordeling hiervan 

–voor zover correct, quod non- wordt gesteld als niet op zijn  

feitelijkheid en waarachtigheid te kunnen getoetst worden en aldus niet in overweging 6  

 

kunnen worden genomen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon.  

Er werden door verwerende partij echter geen andere documenten opgevraagd; minstens had 

verzoekster moeten worden geconfronteerd met het feit dat ook de historiek grootboekrekeningen 

dienden te worden beschouwd als een loutere “verklaring op eer”.  

- Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de inkomenssituatie, dringt bijkomend onderzoek zich op op 

grond van de onderzoeksverplichtingen en zorgvuldigheidsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur.  

Overigens voorziet artikel 42 §1 als volgt :  

“… 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.”  

Dienaangaande oordeelde uw Raad eerder als volgt :  

“De verwerende partij is onzorgvuldig geweest en had informatie moeten inwinnen over “ de situatie van 

verzoeker in het licht van de toepassing van artikel 42bis, §2, 4° Vw. De zorgvuldigheidsplicht is 

geschonden want de beslissing steunt niet op deugdelijke feitengaring.”  

Cfr. Rvv nr. 69.240, 27 oktober 2011, T.vreemd. 2012, 142.  

De verwerende partij heeft geoordeeld dat de overgelegde documenten niet voldeden, doch op geen 

enkel ogenblik het initiatief genomen om de aanvrager uit te nodigen meer informatie voor te leggen.  

Het aangevoerde middel is bijgevolg ernstig en gegrond.  

Tweede onderdeel : schending van het aangevoerde middel, doordat geen onderzoek werd gedaan 

naar de individuele behoeften van het gezin waarbij verzoekster zich wenste te vervoegen.  

- De wet stelt enkel als voorwaarde dat er stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen 

voorhanden moeten zijn. De wet voegt eraan toe dat aan deze voorwaarde geacht wordt voldaan te zijn 

zodra het inkomen 120% bedraagt van het bedrag bedoeld in artikel 14 §1, 3° Wet van 26 mei 2002.  

 

Het betreft een referentiebedrag zodat de overheid niet automatisch de aanvraag dient te verwerpen 

indien het bedrag niet wordt behaald.  

(zie “Bestaansmiddelen gezinshereniging” in NJW, 2 november 2011) 7  

 

- Uit de gegevens van het dossier blijkt dat geen behoefte-onderzoek geschiedde.  

 

Artikel 42 §1 Vw. bepaalt om. “… Indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige 

bestaansmiddelen bedoeld in artikel 40bis, §4 tweede lid en in artikel 40 ter 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 

behoefte te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden… “  

- De ratio legis was dat men wil voorkomen dat partners tijdens het verblijf in het Rijk ten laste vallen van 

de openbare overheden. In de memorie van toelichting wees de Belgische regering erop dat ze hiermee 

wenst te vermijden dat ascendenten van Belgische onderdanen bij aankomst in België in precaire 

omstandigheden terechtkomen en ten laste vallen van de openbare overheden Cfr. FOBLETS ea “De 

nieuwe vreemdelingenwet, België in lijn met de Europese regelgeving” in Migratie-en Migrantenrecht, 

recente ontwikkelingen, die KEURE,2007, 172)  

 

MEER nog … tijdens de bespreking in de bevoegde kamercommissie verklaarde de Minister aldus 

(Kamer, OC 51 2745/001,44) :  

“Deze regel wordt voorzien aangezien vastgesteld werd dat nieuwe Belgen “ die zelf geen of slechts 

marginale economische activiteiten uitoefenen, vaak hun ouders laten afreizen naar België en deze 

vervolgens door-  

“ verwijzen naar het OCMW. “  

De wetgever stelt dus uitdrukkelijk dat de overheid een nauwgezette analyse dient te maken. Het dient 

dus te worden beschouwd als een verplichting.  

- De verwerende partij heeft geen enkele informatie opgevraagd, noch werd enige analyse gemaakt 

omtrent de behoeften. Op verwerende partij rust nochtans een motiveringsplicht waaruit moet blijken dat 

aan de behoeften- analyse werd voldaan.  
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De Raad aanvaardde eerder reeds een schending van de motiveringsplicht wanneer uit de motivering 

geen dergelijke behoeftenanalyse blijkt . Cfr. Rvv nr. 78.310, 29 maart 2012.  

Het aangevoerde middel is bijgevolg ernstig en gegrond.” 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“(…) Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat beide onderdelen samen zullen worden 

behandeld omwille van de hun onderlinge samenhang.  

Het komt in de eerste plaats aan verzoeker toe om erover te waken zich te bekwamen in elke procedure 

die hij inleidt. (cf. RvV 30 april 2010, nr. 26.814) Uit artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 volgt 

dat op de aanvraag de bewijslast volgt om aan te tonen dat hij voldoet aan de voorwaarden voor 

gezinshereniging, in casu dient verzoekende partij aan te tonen dat haar echtgenoot over toereikende, 

stabiele en regelmatige inkomsten beschikt zoals bedoeld in die bepaling. Verzoekende partij legde in 

casu een verklaring op eer voor en uittreksels uit de boekhouding van haar echtgenoot, die een 

zelfstandige activiteit uitoefent, evenals haar persoonlijke loonfiches. De eigen onzorgvuldigheid door 

geen officiële documenten voor te leggen, zoals een aanslagbiljet, kan niet worden tegengesteld aan de 

bestreden beslissing. Bovendien kan verzoekende partij niet ernstig voorhouden onwetend te zijn 

omtrent het niet officieel karakter van die documenten gezien zij enerzijds beroep deed haar 

boekhoudkantoor en anderzijds in een eerdere procedure gezinshereniging een negatieve beslissing 

ontving gezien zij enkel een belastingsaangifte voorlegde. Met kritiek dat zij geen aanslagbiljet zou 

kunnen voorleggen omdat die betrekking zou hebben op inkomsten uit 2012 gaat zij er van uit dat een 

dergelijk stuk door verwerende partij zou worden geweigerd. Uit de bestreden beslissing zelf blijkt 

evenwel dat die kritiek ongegrond is, gezien een aanslagbiljet uitdrukkelijk wordt aangeduid als een 

document met een officieel karakter en derhalve bewijskrachtig.  

Uit artikel 42 van de wet van 15 december 1980 kan geen verplichting voor verwerende partij worden 

afgeleid om bijkomende inlichtingen te vragen als zodanig, gezien die bepaling enkel betrekking heeft 

op de verplichting om een analyse van de individuele behoeften van een gezin te maken indien de 

inkomsten niet toereikend zijn zoals bedoeld in artikel 40ter van de wet van 15 december 1980.  

Een dergelijke analyse kon in casu evenwel niet worden gemaakt gezien verwerende partij over geen 

enkele objectieve informatie beschikte aangaande de bestaansmiddelen van de echtgenoot van 

verzoekende partij.  

Het Grondwettelijk Hof verduidelijkte bij arrest van 26 september 2013:  

“Het referentiebedrag dat gelijk is 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 heeft tot gevolg dat 

de overheid die de aanvraag tot gezinshereniging moet onderzoeken, geen verder onderzoek moet 

doen naar de bestaansmiddelen indien de gezinshereniger over een inkomen beschikt dat gelijk is of 

hoger dan het beoogde referentiebedrag. Indien het inkomen van de gezinshereniger lager is dan het 

vermelde referentiebedrag, moet de bevoegde overheid, volgens artikel 42, § 1, tweede lid, van de wet 

van 15 december 1980, 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 dat de familieleden ten laste vallen van de openbare overheden.” (zie: Grondwettelijk Hof, arrest 

van 26 september 2013, nr. 121/2013, p. 136)  

Bij gebrek aan weerhoudbare bewijzen aangaande de bestaansmiddelen is het niet kennelijk onredelijk 

om geen toepassing te maken van de mogelijkheid van het bestuur tot het inwinnen van bepaalde 

inlichtingen, gezien in casu alle inlichtingen nog zouden dienen te worden ingewonnen, wat in feite een 

volledig nieuwe beoordeling van de aanvraag zou uitmaken. Dit zou niet beantwoorden aan de finaliteit 

van artikel 42 van de wet van 15 december 1980.  

Los van de omzetting van de richtlijn 2004/38/EG in de nationale wetgeving, waardoor verzoekende 

partij zich niet langer op de rechtstreekse werking ervan kan beroepen, wijst verwerende partij erop dat 

het intracommunautair aspect in casu niet aan de orde is. Verzoekende partij valt als echtgenote van 

een Belg niet onder het toepassingsgebied van de genoemde richtlijn. Overeenkomstig artikel 3, lid 1, is 

van richtlijn 2004/38/EG zijn ‘begunstigden’ van die richtlijn, iedere burger van de Unie die zich begeeft 

naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden als 

gedefinieerd in artikel 2, punt 2), die hem begeleiden of zich bij hem voegen. De richtlijn 2004/38/EG is 

niet van toepassing op de familieleden van een burger van de Unie, die nooit gebruik heeft gemaakt van 

zijn recht van vrij verkeer en steeds verbleven heeft in de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit.1 Uit 

de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake de zuiver interne situaties volgt dat de lidstaten bevoegd 

zijn om te bepalen onder welke voorwaarden de familieleden van een eigen onderdaan wiens situatie 

geen aanknopingspunt heeft met het Unierecht, een verblijfstitel kunnen verkrijgen.2  

De kritiek van verzoekende partij faalt, zodat de aangevoerde schendingen niet worden aangetoond.  

Het eerste middel is ongegrond.” 
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2.3. Vooreerst wordt er vastgesteld dat de verzoekende partij in haar eerste middel geen grief uit die 

gericht is tegen de tweede bestreden beslissing, het bevel om het grondgebied te verlaten. De Raad 

onderzoekt derhalve het middel in het licht van de eerste bestreden beslissing, de weigering van het 

verblijfsrecht van meer dan drie maanden. 

 

De in artikel 62 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 in de 

artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 

tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de 

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. 

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend 

motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt 

verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (vreemdelingenwet) en naar het feit dat aan de verzoekende partij een beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van 

de Unie met bevel om het grondgebied te verlaten wordt uitgereikt, omdat zij niet afdoende heeft 

aangetoond te beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen nu zij enkel een 

verklaring op eer van de boekhouder en een ‘historiek grootboekrekeningen van 10 september 2013’ 

voorlegt en deze documenten niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen worden getoetst.  

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel 

vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Nazicht van de materiële motivering houdt in casu nazicht in van 

de aangevoerde schending van artikel 40bis van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling 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). 

 

Onderzoek van de materiële motiveringsplicht vergt in casu onderzoek van artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet, dat 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; 
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– 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](1); 

– 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 

Als een attest van geen huwelijksbeletsel werd afgeleverd, zal er naar aanleiding van een onderzoek 

van een aanvraag tot gezinshereniging gebaseerd op het voltrokken huwelijk waarvoor het attest werd 

afgeleverd, niet worden overgegaan tot een nieuw onderzoek, tenzij er zich nieuwe elementen 

voordoen. 

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

partners ouder te zijn dan eenentwintig jaar. 

Onder de voorwaarden vermeld in artikel 42ter en artikel 42quater kan voor het familielid van een Belg 

eveneens een einde worden gesteld aan het verblijf wanneer niet meer is voldaan aan de in het tweede 

lid vastgestelde voorwaarden.” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij een verklaring van de boekhouder van de 

vennootschap van haar echtgenoot van 10 september 2013 heeft voorgelegd waarbij deze op eer 

verklaart dat de echtgenoot van de verzoekende partij maandelijks een inkomen van 1800 euro netto 

ontvangt. Voorts wordt een ‘historiek grootboekrekeningen’ van diezelfde datum voorgelegd die deze 

maandelijkse ontvangsten bevestigt. Daarnaast worden er loonfiches voorgelegd van de verzoekende 

partij betreffende de maanden april tot en met augustus 2013. De verwerende partij wijst de aanvraag af 

omdat enerzijds het loon van de verzoekende partij niet in aanmerking komt en anderzijds de 

voorgelegde stukken betreffende het inkomen van de echtgenoot van de verzoekende partij niet 

afdoende bewijswaarde kent omdat volgens de verwerende partij de verklaring op eer niet kan 

gecontroleerd worden. Dit is kennelijk onredelijk. Vooreerst kan de boekhouding van een vennootschap 

gecontroleerd worden nu deze er toe gehouden is boekhoudkundige documenten in te dienen ter griffie 

van de rechtbank van koophandel en kan er een controle geschieden op de Kruispuntbank. Bovendien 

blijkt niet uit het administratief dossier dat de verzoekende partij als echtgenote niet kan “beschikken” 

over het arbeidsinkomen van de echtgenoot. 

 

De verzoekende partij maakt aannemelijk dat de bestreden beslissing niet kennelijk redelijk is genomen. 

In die mate is het onderdeel gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 
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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: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 14 maart 2014 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien september tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 


