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 nr. 132 724 van 3 november 2014 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 13 juni 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 15 mei 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 24 juni 2014 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 september 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 oktober 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, 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 20 november 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag in van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie als echtgenote van een Belgische onderdaan. 

 

Op 15 mei 2014, met kennisgeving op 19 mei 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Dit is de bestreden 

beslissing met motivering: 
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“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 20/11/2013 werd 

ingediend door:  

Naam: (…) 

om de volgende reden geweigerd:  

O 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 4oter 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 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. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen:(".)  

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.  

Gezien de Belgische onderdaan een werkloosheidsuitkering krijgt en niet bewijst dat hij actief op zoek is 

naar werk, voldoet betrokkene niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 4oter van de wet van 

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

een inschrijving voor om een opleiding te starten op 10.02.2014 maar legt geen bewijzen voor dat deze 

opleiding effectief gevolgd werd, zodat deze inschrijving onvoldoende geacht wordt als bewijs van het 

effectief zoeken naar werk. Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene. 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. In een enig middel wordt er aangevoerd: 

 

“Schending van de artikelen 40ter en 42, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van het 

rechtszekerheidsbeginsel, van de hoorplicht en van verzoeksters rechten van verdediging 

Manifeste beoordelingsfout 

1.Verzoekster heeft op 20 november 2013 een aanvraag gedaan tot het bekomen van een verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie in zijn hoedanigheid van echtgenote van een Belg. 

Door verweerder wordt echter ten aanzien van deze aanvraag op 15 mei 2014 een beslissing tot 

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

(cf. stuk 1). 

Verzoekster wil in eerste instantie verwijzen naar het arrest dd. 7 april 2014 nr. 122 175 van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (cf. stuk 2). 

In dit arrest werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwezen naar de rechtspraak van de 

Raad van State, die reeds heeft geoordeeld dat het bedrag van 120% van het leefloon slechts een 

referentiebedrag is en geen minimumbedrag waaronder elke gezinshereniging moet worden geweigerd, 

en naar de de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof die reeds heeft gesteld dat de gezinshereniging 

niet wordt verhinderd indien het inkomen van de gezinshereniger lager is dan het vermelde 

referentiebedrag en dat in dat geval verweerder verplicht is op basis van de eigen behoeften van de 

Belg 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 Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelde vast dat, indien verweerder niet bekend is met de 

eigen en specifieke behoeften van verzoekster, het art. 42§2 tweede lid, Vw. voorziet dat verweerder 

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. 

Dat in casu verweerder heeft nagelaten bij verzoekster alle bescheiden en inlichtingen in te winnen 

aangaande de bestaansmiddelen die zij nodig hebben om te voorkomen dat ze ten laste vallen van de 

openbare overheden, waardoor verweerder in gebreke is gebleven om zijn beslissing zorgvuldig voor te 

bereiden en te baseren op correcte feitenvinding. 

Dat er derhalve in casu schending is van de artikelen 40ter en 42, § 1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht, van het 

redelijkheidsbeginsel, van het rechtszekerheidsbeginsel, van de hoorplicht en van verzoeksters rechten 
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van verdediging en van een manifeste beoordelingsfout. 

Dat verweerder in de weigeringsbeslissing stelt dat verzoeksters echtgenoot een inschrijving om op 10 

februari 2014 een opleiding te starten neerlegt, doch nalaat een bewijs neer te leggen dat door hem 

deze opleiding effectief gevolgd werd. 

Dat verzoekster echter opmerkt dat uit de bijlage 19ter dd. 20.11.2013 (cf. stuk 3) blijkt dat verzoekster 

gehouden is vóór 20.02.2014 bewijsstukken welke haar aanvraag dd. 20.11.2013 ondersteunen neer te 

leggen. 

Dat evenwel verzoekster dan ook in de onmogelijkheid verkeert vóór 20.02.2014 bewijsstukken 

aangaande een gevolgde opleiding neer te leggen wanneer deze opleiding pas start op 10.02.2014. 

Dat er sprake is van stereotype motivering. 

Dat verweerder onmogelijk kan eisen dat als voorwaarde voor “stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen” vóór 20.02.2014 een bewijs van een effectief gevolgde opleiding nog wordt 

neergelegd wanneer deze opleiding slechts enkele dagen voordien is aangevangen. 

Overigens wil verzoekster opmerken dat in de bijlage 19ter dd. 20.11.2013 nergens wordt gesteld dat 

verzoekster gehouden is bewijzen dat haar echtgenoot actief op zoek is naar werk neer te leggen 

wanneer hij een werkloosheidsuitkering ontvangt (cf. stuk 3). 

Dat er in casu sprake is van schending van de motiverings-en de zorgvuldigheidsplicht en van het 

redelijkheidsbeginsel. 

Dat verzoekster opmerkt dat de motivatie van verweerder, waarom het de door verzoekster neergelegde 

inschrijvingsbewijs om een opleiding te starten niet kan aanvaard worden als bewijs van stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen geenszins, afdoende is. 

Dat immers het door verzoekster neergelegde inschrijvingsbewijs wel degelijk aantoont dat de Belgische 

referentiepersoon op zoek is naar werk. 

Dat, indien verweerder van oordeel is dat dit inschrijvingsbewijs niet aantoont dat de opleiding effectief 

gevolgd werd, hij alsnog gehouden was, alvorens een beslissing te nemen, verzoekster uit te nodigen 

het bewijs dat de opleiding effectief gevolgd werd neer te leggen. 

Geenszins werd verzoekster uitgenodigd bewijzen aangaande de door haar echtgenoot gevolgde 

opleiding neer te leggen. 

Dat derhalve geenszins verweerder, zonder een voorafgaandelijk onderzoek, in de bestreden beslissing 

kon stellen dat verzoekster en de Belgische referentiepersoon niet over voldoende bestaansmiddelen 

beschikken. 

Verweerder heeft de beslissing niet zorgvuldig voorbereid daar hij niet beschikte over alle relevante 

elementen om met kennis van zaken de beslissing te kunnen nemen. 

Dat verzoekster opmerkt dat haar echtgenoot ondertussen de opleidingen gevolgd heeft. Ingevolge 

arbeidsongeschiktheid (haar echtgenoot werd aangereden als fietser) is hij momenteel niet in staat deze 

opleidingen verder te volgen (cf. stukken 4 en 5).” 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekster d.d. 20 november 2013 een aanvraag 

voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter) als echtgenoot van 

de heer E. B. M.. Zij legde een uittreksel uit de huwelijksakte voor en werd verzocht om ten laatste op 20 

februari 2014 de volgende documenten over te maken:  

- Bewijs bestaansmiddelen partner  

- Ziektekostenverzekering  

- Geregistreerd huurcontract/eigendomstitel.  

Verzoekster maakte op 18 februari 2014 de volgende documenten over:  

- Huurcontract d.d. 20/08/2013  

- Attest ABVV werkloosheidsattest d.d. 30/01/2014 op naam van E. B. M., waarin wordt aangegeven dat 

hij een werkloosheidsuitkering heeft ontvangen voor de maand januari 2014  

- Overeenkomst opleiding VDAB opgesteld op 4 februari 2014  

- Verklaring ziekenfonds  

- Getuigschriften cursus maatschappelijke oriëntatie op naam van de heer E. B.  

- Inschrijvingsformulier Nederlands  

 

Uit de door verzoekster overgemaakte stukken blijkt derhalve dat zij met betrekking tot de 

bestaansmiddelen van haar echtgenoot, enkel een werkloosheidsuitkering en inschrijving opleiding 

VDAB d.d. 04.02.2014 voorlegde.  

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet luidt als volgt:(…) 

Aangezien artikel 40ter van de vreemdelingenwet, artikel waarop verzoekster zich beroept heeft bij het 

indienen van een aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, 
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duidelijk de voorwaarde stelt van het actief op zoek zijn naar werk en in de bijlage 19ter uitdrukkelijk 

gevraagd werd bewijzen van voldoende bestaansmiddelen voor te leggen, kan verzoekster niet dienstig 

voorhouden hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. Gelet op de bijlage 19ter kan verzoekster niet 

voorhouden als zou zij niet zijn uitgenodigd documenten over te maken. 

Bovendien toont verzoekster niet aan dat haar echtgenoot vrijgesteld zou zijn van de voorwaarde aan te 

tonen actief op zoek te zijn naar werk. Evenmin maakt zij aannemelijk als zou dergelijke voorwaarde niet 

kunnen worden opgelegd, wat onder meer blijkt uit arrest nr. 123.062 d.d. 25 april 2014 van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. 

“Evenwel kan wordt opgemerkt dat het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat artikel 40ter, tweede lid 

van de vreemdelingenwet zo dient te worden begrepen dat het de Belgische gezinshereniger die een 

werkloosheidsuitkering geniet en vrijgesteld is van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de 

arbeidsmarkt en werk te zoeken, niet de verplichting oplegt te bewijzen dat hij actief werk zoekt (GwH 

nr. 121/2013 van 26 september 2013, overweging B.55.3: “In zoverre wordt vereist dat, bij het bepalen 

van de inkomsten van de gezinshereniger, de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking wordt 

genomen op voorwaarde dat de gezinshereniger aantoont dat hij actief werk zoekt, dient artikel 40ter, 

tweede lid, om de redenen uiteengezet onder B.17.6.4, zo te worden begrepen dat het de Belgische 

gezinshereniger die een werkloosheidsuitkering geniet en vrijgesteld is van de verplichting om 

beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en werk te zoeken, niet de verplichting oplegt te bewijzen dat 

hij actief werk zoekt.”) In casu toont verzoeker echter niet aan dat zijn echtgenote vrijgesteld was van de 

verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en werk te zoeken in de periode vóór haar 

bevalling.” (eigen onderlijning) 

Waar verzoekster de mening is toegedaan dat zij geen bewijs kon voorleggen dat haar echtgenoot een 

beroepsopleiding heeft gevolgd, daar deze pas een aanvang heeft genomen op 10 februari 2014, terwijl 

zij voor 20 februari 2014 alle documenten diende voor te leggen, weerlegt zij de motivering voorzien in 

de beslissing niet. Immers, het komt aan verzoekster toe om alle bewijzen voor te leggen ter staving van 

haar aanvraag. Daar haar echtgenoot een werkloosheidsuitkering geniet, diende hij aan te tonen actief 

op zoek te zijn naar werk. Uit het administratief dossier is gebleken dat er enkel een inschrijving werd 

voorgelegd om een opleiding te starten en is het derhalve geenszins kennelijk onredelijk te stellen dat er 

geen bewijs voorligt dat die opleiding effectief gevolgd wordt. Verzoekster koos er zelf voor een 

aanvraag in te dienen op een moment dat zij niet in staat was bewijzen voor te leggen waaruit kan 

worden afgeleid dat haar echtgenoot actief op zoek is naar werk. Dit kan niet verweten worden aan de 

verwerende partij. 

Daar er de werkloosheidsuitkering niet in aanmerking kan worden genomen en er daarbuiten geen enkel 

bewijs van bestaansmiddelen voorlegt, zijn er geen gegevens voorhanden op basis waarvan de 

verwerende partij een behoefteanalyse kon maken. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in arrest nr. 123.461 d.d. 30 april 2014 onder meer 

wat volgt: 

“(…) Waar verzoeker aanvoert dat de bijlage 20 een behoefteanalyse ontbeert zoals voorzien in artikel 

42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, dient de Raad op te merken dat hij een dergelijke 

verwachting niet kan koesteren, aangezien een dergelijke behoefteanalyse slechts dient plaats te 

grijpen voor zover de verwerende partij een duidelijk zicht heeft op het actuele financieel plaatje, en er 

bestaansmiddelen in aanmerking werden genomen die niet voldoen aan de in artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet gestelde voorwaarde dat ze 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, d.w.z. er liggen voldoende recente bewijzen van bestaansmiddelen voor, 

maar ze zijn niet voldoende.(…)”  

Het enig middel is ongegrond.” 

 

2.3. Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht nu zij de 

bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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 een onderzoek van de aangevoerde schending van 

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) dat luidt: 

 

“Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet de Belgische 

onderdaan aantonen :  
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- 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 : [...]  

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 bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag is afgewezen omdat de levenspartner van de 

verzoekende partij niet had aangetoond dat deze actief werkzoekende was terwijl hij enkel een 

werkloosheidsuitkering ontving en slechts een inschrijving voorlegt om een opleiding te volgen. Uit het 

administratief dossier blijkt dat dit de enige stukken zijn die de verzoekende partij voorlegde betreffende 

de bestaansmiddelen van haar echtgenoot. 

 

Waar de verzoekende partij de bestreden beslissing bekritiseert door te verwijzen naar het motief dat 

“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 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. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen” 

wijst de Raad erop dat de aanvraag niet werd geweigerd omdat de inkomsten lager zouden zijn 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”. De bestreden beslissing weigert de aanvraag 

omdat niet werd aangetoond dat de echtgenoot van de verzoekende partij actief naar werk zoekt. Haar 

verwijzing naar het arrest nr. 122 175 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet dienstig. 

 

Het determinerend motief, het gebrek aan het aantonen dat de echtgenoot van de verzoekende partij 

acties werk zoekt, vindt steun in het administratief dossier. Zij bracht een bewijs bij van inschrijving bij 

de VDAB van een overeenkomst voor opleiding ten belope van minder dan 17,5 uur. Dergelijke 

inschrijving toont niet het actief zoeken naar werk aan, temeer de verzoekende partij bijzonder karig is 

aan te tonen of zij andere stappen heeft gezet om werk te vinden. Het is niet kennelijk onredelijk te 

oordelen dat dergelijke inschrijving onvoldoende wordt geacht als bewijs van het zoeken naar effectief 

werk. Het gegeven dat de bestreden beslissing daarbij bijkomend opmerkt dat evenmin een bewijs 

voorligt dat de cursus effectief werd gevolgd, is een overtollig motief zodat de kritiek hierop gericht niet 

kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Niets belet de verzoekende partij 

overigens een nieuwe aanvraag in te dienen indien zij nieuwe gegevens die relevant zijn, kan 

bijbrengen. 

 

Waar de verzoekende partij opmerkt dat nergens uit de bijlage 19 blijkt dat zij er toe gehouden was 

bewijs bij te brengen dat haar echtgenoot actief werk zocht, is dit argument irrelevant. Bovendien wijst 

de bijlage 19ter naar artikel 40ter van de vreemdelingenwet zodat de verzoekende partij eenvoudigweg 

de wet slechts diende na te lezen indien zij hiervan onwetend was. De zorgvuldigheidsplicht gaat niet 

zover dat de verwerende partij er toe gehouden was de bewijzen van het actief zoeken naar werk op te 

vragen alvorens een beslissing te nemen in het kader van de ingediende aanvraag. Bovendien werd in 

de bijlage 19ter er ook op gewezen dat bestaansmiddelen moesten worden bewezen. De verzoekende 

partij was bijzonder karig: aldus is niet geweten sedert wanneer de echtgenoot van de verzoekende 

partij werkloosheidsuitkeringen ontvangt en of hij sollicitaties heeft gedaan terwijl de gevolgde opleiding 

slechts partieel is. 

 

Bijgevolg maakt de verzoekende partij met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. Evenmin wordt aangetoond dat de bestreden 

beslissing met machtsoverschrijding zou zijn genomen.  

 

Verder kan artikel 42, § 1, tweede lid geen toepassing vinden als enkel werkloosheidsuitkeringen 

werden voorgelegd zonder het bewijs van het actief zoeken naar werk. 

 

Artikel 42, § 1 van de vreemdelingenwet luidt: 
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“§ 1 Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten 

laatste zes maanden volgend op de datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, erkend aan 

de burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning 

bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening 

gehouden met het geheel van de elementen van het dossier. 

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.” 

 

Artikel 52, § 4, 5° van het vreemdelingenbesluit luidt: 

 

“(…) Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” 

 

Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat indien de persoon die vervoegd wordt enkel en alleen 

beschikt over een werkloosheidsuitkering, deze slechts in aanmerking kan genomen worden als zijnde 

een bestanddeel van “stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen” op voorwaarde dat het 

bewijs wordt geleverd dat de te vervoegen persoon nog actief werkzoekende is. 

 

In casu wordt niet betwist hetzij in elk geval niet aangetoond dat aangaande het inkomen van de 

echtgenoot van verzoekster, zijnde de persoon die verzoekster wenst te vervoegen, enkel een bewijs 

van werkloosheid werd voorgelegd. Verzoekende partij heeft geen enkele andere indicatie aan de 

verwerende partij kenbaar gemaakt betreffende het inkomen van haar echtgenoot. Gelet op het 

ontbreken van een afdoende bewijs van het zoeken naar werk, heeft verzoekster bijgevolg het bestaan 

van “stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen” niet aangetoond en ontbreekt enig bewijs 

van het bestaan van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen zoals vereist in toepassing 

van artikel 40ter van de vreemdelingenwet. Gelet op het ontbreken van enig bewijs hiervan diende de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris niet over te gaan tot een beoordeling van welke 

bestaansmiddelen de familieleden nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te 

vallen van de openbare overheden, in toepassing van artikel 42, § 1 van de vreemdelingenwet. De 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris diende in casu geen verdere “behoefteanalyse” te doen 

in toepassing van  artikel 42, § 1 van de vreemdelingenwet. Indien slechts inkomsten worden 

voorgelegd die geen deel uitmaken van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen dringt 

het onderzoek in toepassing van artikel 42, § 1 van de vreemdelingenwet zich niet op (naar analogie: 

RvS 11 juni 2013, nr. 223.807). Bij gebreke aan in aanmerking te nemen inkomsten – ter zake toont 

overigens verzoekster nog steeds niet aan dat haar echtgenoot  nog actief werk zoekt of in voormelde 

periode zocht – dienen geen uitgaven te worden nagegaan. De schending van artikel 42, § 1 en van 

artikel 40ter van de vreemdelingenwet kan niet worden vastgesteld. 

 

Waar de verzoekende partij voorhoudt en stukken overmaakt dat haar echtgenoot ondertussen 

opleidingen heeft gevolgd en thans niet in staat is de opleidingen verder te volgen omwille van een 

ongeval, zijn dit gegevens die niet kenbaar gemaakt zijn aan de verwerende partij voor de bestreden 

beslissing. De Raad kan met deze gegevens geen rekening houden en zijn deze gelet op het 

voorgaande niet relevant.  

 

Tevens toont verzoekster in het verzoekschrift geenszins aan welk belang zij heeft bij de hierboven 

omschreven grief dat geen behoefteanalyse werd verricht nu zij nalaat aan te tonen of een 

behoefteanalyse in toepassing van artikel 40ter van de vreemdelingenwet de verwerende partij had 

kunnen leiden tot het nemen van een gunstige beslissing. Om dezelfde reden toont zij het belang niet 

aan van de aangevoerde schending van de hoorplicht. Zij laat na te verduidelijken hoe het horen de 

bestreden beslissing had vermogen te wijzigen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 
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die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht 

voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van 

hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op 

een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349). Uit de bespreking van de voorafgaande 

onderdelen blijkt geenszins dat de gemachtigde niet overeenkomstig de geldende bepalingen heeft 

gehandeld. Het rechtszekerheidsbeginsel is bijgevolg niet geschonden. 

 

Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82 301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat de verzoekende partij geenszins 

aantoont dat de bestreden beslissingen een schending uitmaken van het redelijkheidsbeginsel. 

 

De Raad wijst er op dat de rechten van verdediging in administratiefrechtelijke zaken enkel van 

toepassing zijn op tuchtzaken doch niet op administratieve beslissingen die worden genomen in het 

raam van de vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124.957). 

 

Voor het overige laat de verzoekende partij na een middel aan te voeren gericht tegen de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Het 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: 

 

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 drie november tweeduizend veertien door: 

 

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

dhr. M. DENYS, griffier. 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 


