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 nr. 134 868 van 10 december 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat  X, die verklaart van Kazachse nationaliteit te zijn, op 8 augustus 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 10 juni 

2014 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 20). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 18 augustus 2014 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 oktober 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 november 

2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. MAELEGHEER, die loco advocaten P. VAN ASSCHE en R. 

VAN HECKE verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster dient op 6 januari 2014 een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een Belg, in de  hoedanigheid van echtgenote. 

 

1.2. Op 10 juni 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing tot weigering van verblijf van meer 
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dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit zijn de bestreden 

beslissingen waarvan verzoekster op 10 juli 2014 in kennis wordt gesteld. De motieven luiden 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 06.01.2014 werd 

ingediend door: 

Naam: K 

Voornaam: G  

Nationaliteit: Kazachstaanse  

(…) 

om de volgende reden geweigerd:  

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 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. ' 

Als bewijs van zijn bestaansmiddelen legt de referentiepersoon een ongepersonaliseerd aanslagbiljet 

personen- belasting (inkomstenjaar 2012 - aanslagjaar 2013) voor. Gezien dit aanslagbiljet niet 

gepersonaliseerd is, valt uit dit document niet met zekerheid op te maken of deze gegevens betrekking 

hebben op het inkomen van de referentiepersoon. Het kan dan ook niet aanvaard worden als afdoende 

bewijs van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon. 

Er worden echter overige document voorgelegd. Zodoende heeft onze dienst geen zicht op het 

uiteindelijke netto inkomen van de referentiepersoon, en kan niet beoordeeld worden of de Belgische 

onderdaan heden over stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

Bijgevolg voldoet betrokkene niet aan de voorwaarden van 40ter van de wet van 15.12.1980. 

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.” 

 

1.3. Op 28 juli 2014 dient verzoekster een nieuwe aanvraag in van een verblijfskaart voor een familielid 

van een Belg, in de hoedanigheid van echtgenote.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste en enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 40ter, lid 2, 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),van artikel 51 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), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van 

het redelijkheidsbeginsel, van het vertrouwensbeginsel, van het gelijkheidsbeginsel, van artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: EVRM) en 

van artikel 159 van de Grondwet. 

 

Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“Eerste onderdeel: schending van artikel 51 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

gelijkheidsbeginsel – toepassing van artikel 159 Gw. 

Artikel 51, §2 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 bepaalt: 

“… 

Art. 51. § 1. Indien een burger van de Unie niet alle vereiste bewijsstukken overlegt binnen drie 

maanden na de indiening van zijn aanvraag voor een verklaring van inschrijving, weigert de 

burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag, zonder hem het bevel te geven om het grondgebied te 

verlaten, door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 20.  
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In dit geval beschikt de burger van de Unie over een bijkomende termijn van een maand om de vereiste 

documenten over te leggen. Deze bijkomende termijn van een maand begint te lopen vanaf de 

kennisgeving van de in het eerste lid bedoelde bijlage 20. 

Indien de burger van de Unie nog altijd niet beschikt over de vereiste documenten binnen de 

bijkomende termijn van een maand bedoeld in het eerste lid, weigert de burgemeester of zijn 

gemachtigde de aanvraag en geeft hij hem, zo nodig, het bevel om het grondgebied te verlaten door 

middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 20. 

Indien de burger van de Unie de vereiste documenten overlegt binnen de termijn van drie maanden, 

eventueel verlengd met een maand, stuurt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag 

onmiddellijk door aan de gemachtigde van de Minister, behalve indien het recht op verblijf onmiddellijk 

aan de burger van de Unie is toegekend conform § 3. 

…” 

Aldus voorziet bovenvermeld artikel in een formele controle door de burgemeester of zijn afgevaardigde, 

die nagaat of alle vereiste bewijsstukken  zijn overgemaakt. Indien dat niet het geval is, beschikt de 

burger van de Unie over een bijkomende termijn van een maand om de nodige documenten over te 

maken. 

Indien, zoals in casu klaarblijkelijk het geval was, de burgemeester van oordeel is dat de vereiste 

documenten overgelegd zijn (en het verblijf niet onmiddellijk kan worden toegekend), maakt hij het 

dossier over aan de Minister of zijn gemachtigde. 

Het oordeel van de burgemeester is niet bindend voor de Minister of zijn gemachtigde. Zo deze van 

oordeel is (zoals in casu het geval is) dat de nodige bewijsstukken niet voorliggen, kan hij de aanvraag 

weigeren en een bevel geven om het grondgebied te verlaten. 

Zulks houdt een dubbele ongelijkheid in. 

Ten eerste wordt aan de burger van de Unie die zich in het geval bevindt dat de burgemeester van 

oordeel is dat zijn aanvraag onvolledig is, een bijkomende maand gegeven teneinde hem of haar toe te 

laten de nodige documenten over te maken. Echter, de burger van de Unie die, zoals verzoekster, zich 

in het geval bevindt waarin het de Minister of zijn gemachtigde van oordeel is dat zijn dossier onvolledig 

is, krijgt geen nieuwe termijn om zijn dossier te vervolledigen. 

Ten tweede kan aan de burger van de Unie die zich in het geval bevindt dat de burgemeester van 

oordeel is dat zijn aanvraag onvolledig is, niet onmiddellijk een bevel om het land te verlaten gegeven 

worden. Zulks is wel het geval voor de burger van de Unie die zich, zoals verzoekster, in het geval 

bevindt waarin het de Minister of zijn gemachtigde van oordeel is dat zijn dossier onvolledig is. 

Er bestaat geen enkele redelijke verantwoording voor dit verschil in behandeling, waardoor artikel 51, §2 

van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 het gelijkheidsbeginsel schendt. 

Verzoekster heeft aldus van de verwerende partij geen bijkomende termijn gekregen teneinde haar toe 

te laten het dossier te vervolledigen, hetgeen wel het geval zou geweest zijn als de burgemeester haar 

dossier onvolledig had bevonden. 

De verwerende partij heeft nagelaten aan die schending van het gelijkheidsbeginsel te verhelpen door 

verzoekster de mogelijkheid te geven alsnog haar dossier te vervolledigen. Zulks had nochtans 

eenvoudig mogelijk kunnen worden gemaakt door een vraag om bijkomende inlichtingen. 

Aldus schendt de bestreden beslissing het gelijkheidsbeginsel. 

Het eerste onderdeel van het enige middel is gegrond. 

 

Tweede onderdeel: schending van artikel 40ter, lid 2 van de Vreemdelingenwet, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en artikel 8 EVRM 

Artikel 40ter, lid 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

“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.” 
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In casu heeft verzoekster een aanslagbiljet personenbelasting (inkomstenjaar 2012 – aanslagjaar 2013) 

voorgelegd (stuk 1). Blijkbaar is bij het indienen ervan een vergissing gebeurd, waardoor de eerste 

bladzijde van het aanslagbiljet niet werd ingediend. 

Vooreerst moet worden vastgesteld dat het ingediende aanslagbiljet, zelfs met de ontbrekende eerste 

bladzijde, perfect gepersonaliseerd kon worden, gelet op de vermelding van een uniek refertenummer.  

Verder moet erop gewezen worden dat verzoekster geen enkele vraag of opmerking vanwege de 

verwerende partij mocht ontvangen. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel kan omschreven worden als een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

dat de overheid  verplicht zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te 

zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk geïnventariseerd en 

gecontroleerd worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen en de betrokken 

belangen zorgvuldig inschat en afweegt, derwijze dat particuliere belangen niet nodeloos worden 

geschaad.   

De vergissing die begaan is bij het indienen van de aanvraag was makkelijk recht te zetten. Door echter 

na te laten contact op te nemen met ofwel de verzoekster, ofwel de bevoegde diensten van de FOD 

Financiën, heeft de verwerende partij tekort gedaan aan het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Zulks wringt des te meer nu uit het ingediende aanslagbiljet (waarvan de integrale versie als stuk 1 

wordt gevoegd) blijkt dat het gezin van verzoekster weldegelijk over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen beschikt en dat aan de voorwaarden van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet weldegelijk voldaan is. 

Bovendien schendt de bestreden beslissing manifest het redelijkheidsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat 

de overheid bij het nemen van een beslissing alle betrokken belangen vooraf op redelijke wijze moet 

afwegen. Uit deze belangenafweging moet een juist evenwicht volgen tussen de draagwijdte van de 

administratieve handeling en het feit dat geleid heeft tot het stellen van de administratieve handeling. 

Het redelijkheidsbeginsel begrenst de uitoefening van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de 

overheid.  

De redelijkheid vereist volgens de rechtspraak van de Raad van State dat de overheid de bestreden 

beslissing heeft afgewogen aan de hand van werkelijk bestaande feiten, waarvan zij zich een duidelijke 

voorstelling heeft kunnen vormen en die van zulke aard zijn dat zij de genomen beslissing naar recht en 

redelijkheid kunnen dragen.  

In casu is die redelijke verhouding compleet zoek: de gevolgen van het niet-indienen van de eerste 

bladzijde van het document en de weigering van de verwerende partij om enige rectificatie mogelijk te 

maken, hebben voor de verzoekster zware gevolgen, nu zij zelfs gedwongen wordt het land te verladen 

en aldus haar echtgenoot moet achtergelaten. Nergens uit de bestreden beslissing blijkt dat de 

verwerende partij zich gebaseerd heeft op een duidelijke voorstelling werkelijk bestaande feiten en aldus 

een zorgvuldige afweging heeft kunnen maken. 

Nochtans heeft iedereen krachtens artikel 8 EVRM recht op bescherming van het gezinsleven. Er valt 

niet in te zien hoe het in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale 

veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, noodzakelijk zou zijn om verzoekster omwille 

van een administratieve vergissing een bevel om het land te verlaten op te leggen, zonder dat haar de 

kans geboden werd deze vergissing recht te zetten. 

Het tweede onderdeel van het enige middel is gegrond. 

 

Derde onderdeel: schending van artikel 51 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

vertrouwensbeginsel 

Het vertrouwensbeginsel houdt in dat indienen het gedrag van een bestuur bepaalde verwachtingen 

wekt bij de rechtsonderhorige, deze erop mag vertrouwen dat die toezeggingen ook nagekomen 

worden. 

In casu was dat manifest niet het geval. Door het feit dat de burgemeester het dossier van verzoekster 

volledig heeft bevonden, kon zij erop vertrouwen dat de verwerende partij haar dossier volledig  

Zij werd uiteindelijk geconfronteerd met een negatieve beslissing, zonder dat zij de mogelijkheid 

gekregen heeft om het onvolledige dossier te vervolledigen. 

De verwerende partij heeft nagelaten aan die schending van het vertrouwensbeginsel te verhelpen door 

verzoekster de mogelijkheid te geven alsnog haar dossier te vervolledigen. Zulks had nochtans 

eenvoudig mogelijk kunnen worden gemaakt door een vraag om bijkomende inlichtingen. 

Het derde onderdeel van het enige middel is gegrond. 

Het enige middel is in zijn geheel gegrond.” 
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2.2. De Raad stelt vast dat artikel 51, § 2 van het vreemdelingenbesluit, dat verzoekster geschonden 

acht, enkel van toepassing is op een Unieburger die een verblijfsrecht aanvraag in het kader van zijn 

recht op vrij verkeer.  In casu blijkt dat verzoekster afkomstig is uit Kazachstan en dus geen Unieburger 

is. Zij vraagt een afgeleid verblijfsrecht aan als familielid van een Belg, met name in de hoedanigheid 

van echtgenote. Bijgevolg is artikel 51, § 2 van het vreemdelingenbesluit niet van toepassing op 

verzoeksters geval en mist het gehele betoog omtrent deze aangevoerde schending van artikel 51 van 

het vreemdelingenbesluit feitelijke grondslag.  

 

Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige 

verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 179.021). Nu blijkt 

dat verzoekster geen Unieburger is en dus ook niet in die hoedanigheid een verblijfsrecht kon vragen, 

toont zij niet aan dat zij enig rechtmatig vertrouwen mocht koesteren.  

 

Er kan slechts sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien verzoekster met 

feitelijke en concrete gegevens aantoont dat gelijkaardige situaties ongelijk worden behandeld. 

Verzoekster is evenwel geen Unieburger zodat zij niet onder toepassing van artikel 51, § 2 van het 

vreemdelingenbesluit valt. Het gehele betoog omtrent de schending van het gelijkheidsbeginsel en 

artikel 159 van de Grondwet houdt dan ook geen stand.  

 

Deze onderdelen van het middel zijn dan ook niet dienstig en kunnen niet leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing.  

 

2.3. Verzoekster legde in het kader van haar aanvraag, vermeld in punt 1.1., bewijzen van bestaans-

middelen voor. Uit de bestreden beslissing blijkt dat deze bewijzen niet werden aanvaard als afdoende 

bewijs van bestaansmiddelen. Daartoe motiveerde gemachtigde als volgt: 

 

“Als bewijs van zijn bestaansmiddelen legt de referentiepersoon een ongepersonaliseerd aanslagbiljet 

personen- belasting (inkomstenjaar 2012 - aanslagjaar 2013) voor. Gezien dit aanslagbiljet niet 

gepersonaliseerd is, valt uit dit document niet met zekerheid op te maken of deze gegevens betrekking 

hebben op het inkomen van de referentiepersoon. Het kan dan ook niet aanvaard worden als afdoende 

bewijs van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon. 

Er worden echter overige document voorgelegd. Zodoende heeft onze dienst geen zicht op het 

uiteindelijke netto inkomen van de referentiepersoon, en kan niet beoordeeld worden of de Belgische 

onderdaan heden over stabiele, toereikende en voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

Bijgevolg voldoet betrokkene niet aan de voorwaarden van 40ter van de wet van 15.12.1980.” 

 

De vaststelling dat het voorgelegde aanslagbiljet niet gepersonaliseerd is, vindt steun in het 

administratief dossier. Verzoekster bevestigt zelf dat de eerste pagina van het aanslagbiljet niet werd 

ingediend. 

Bij gebrek aan een duidelijk band tussen het aanslagbiljet en de Belgische referentiepersoon, kan de 

gemachtigde redelijkerwijze stellen dat “niet met zekerheid [valt] op te maken of deze gegevens 

betrekking hebben op het inkomen van de referentiepersoon.” Het is dan ook niet kennelijk onredelijk 

om het voorgelegde aanslagbiljet niet te aanvaarden als afdoende bewijs van bestaansmiddelen van de 

Belgische referentiepersoon.  

Voorts blijkt uit het administratief dossier en de bestreden beslissing dat geen andere bewijzen inzake 

bestaansmiddelen werden voorgelegd. Het is dan ook niet kennelijk onredelijk te stellen dat er geen 

zicht wordt geboden op het uiteindelijk netto inkomen van de Belgische referentiepersoon. Als dusdanig 

kan niet worden beoordeeld of de Belgische referentiepersoon beschikt over de vereiste bestaans-

middelen.  

 

Nu niet op ernstige wijze wordt weerlegd dat de vereiste bestaansmiddelen niet afdoende werden 

bewezen, wordt een schending van artikel 40ter, lid 2, van de vreemdelingenwet niet aangetoond.  

 

2.4. Verzoekster houdt voor dat de gemachtigde onzorgvuldig heeft gehandeld door geen contact met 

haar op te nemen noch met de FOD Financiën, aangezien volgens verzoekster het aanslagbiljet kon 

worden gepersonaliseerd gezien de vermelding van een uniek refertenummer.  

 

De Raad wijst er op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 

2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel 

houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het 
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dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken, met dien verstande dat de aanvrager van een 

vergunning, in casu van een verblijfsaanvraag, alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen 

dat hij aan de voorwaarden voldoet om de gevraagde vergunning te krijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 

222.809).  

 

Het is in die zin dat aan verzoekster werd gevraagd, toen zij haar aanvraag van een verblijfskaart op 6 

januari 2014 indiende, om voor 6 april 2014 een aantal aanvullende documenten voor te leggen, 

waaronder bewijzen van voldoende bestaansmiddelen van haar Belgische echtgenoot.  

 

De zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid geldt dus ook ten aanzien van de 

rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger (RvS 28 april 2008, nr. 

182.450). Het komt verzoekster aldus evenzeer toe de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen, zich 

te bekwamen in de verblijfsprocedure die zij instelt en haar aanvraag te vervolledigen met de nodige 

documenten opdat de gemachtigde kan beoordelen of de zij voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor 

een verblijfskaart als familielid van een Belg, zoals haar uitdrukkelijk en persoonlijk werd meegedeeld. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt niet in dat de gemachtigde er toe gehouden is bijkomende stukken 

aan verzoekster te vragen of verzoekster of andere overheidsinstanties te horen wanneer blijkt dat de 

door haar ingediende stukken niet volledig zijn, nu het redelijkerwijze aan verzoekster toekomt om te 

waken over de volledigheid van haar aanvraag. De verwerende partij kan aldus worden gevolgd waar zij 

stelt dat het aan verzoekster zelf en niet aan de gemachtigde toekomt om de nodige bewijzen inzake het 

bestaan van voldoende bestaansmiddelen aan te brengen.  

 

De Raad stelt vast dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met alle stukken die verzoekster nuttig 

achtte om te laten vaststellen dat haar Belgische echtgenoot over voldoende bestaansmiddelen 

beschikt. Waar de gemachtigde op goede gronden vaststelt dat verzoekster in gebreke blijft om 

afdoende bewijs voor te leggen omtrent het bestaan van voldoende bestaansmiddelen, kan enkel 

worden afgeleid dat verzoekster nalatig of slordig was in het vervolledigen van haar aanvraag maar niet 

dat de gemachtigde op basis van een incorrecte feitenvinding of met miskenning van de voorliggende 

gegevens tot de bestreden beslissing is gekomen of deze onzorgvuldig heeft voorbereid. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 28 juli 2014, na de bestreden 

beslissing, een nieuwe en tweede aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een Belg heeft 

ingediend, wederom in de hoedanigheid van echtgenote van een Belg. Daaruit blijkt dat verzoekster  

aangaande de inkomsten van haar Belgische echtgenoot nieuwe bewijzen heeft voorgelegd. Hieruit 

blijkt dat verzoekster zich klaarblijkelijk zelf heeft gerealiseerd dat haar eerste aanvraag onvolledig was.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond.    

   

2.5. Verzoekster stelt dat de bestreden beslissing onredelijk is nu zij wordt gedwongen het België te 

verlaten en haar echtgenoot achter te laten. Volgens verzoekster werd er geen afweging gemaakt in het 

licht van artikel 8 EVRM.  

 

Evenwel blijkt uit het administratief dossier dat verzoekster op 28 juli 2014 een nieuwe aanvraag voor 

een verblijfskaart van een familielid van een België heeft ingediend. Verzoekster werd in het bezit 

gesteld van een bijlage 19ter. Krachtens artikel 52, § 1 van het vreemdelingenbesluit werd verzoekster 

in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie.  

Doordat verzoekster er voor heeft gekozen om na de bestreden beslissing een tweede aanvraag in te 

dienen, toont zij haar actueel belang niet aan bij de aangevoerde schending van het redelijkheids-

beginsel en artikel 8 EVRM. Verzoekster beschikt momenteel over over een tijdelijk en voorwaardelijk 

verblijfsrecht in afwachting van een beslissing ten gronde over haar tweede aanvraag van een verblijfs-

kaart.  

Zij kan derhalve niet meer het voorwerp uitmaken van een bevel om het grondgebied te verlaten op 

grond van de hoofdvaststelling dat zij geen aanspraak maakt op enig verblijfsrecht. Dit betekent dat het 

bestreden bevel ingevolge de tweede aanvraag van een verblijfskaart als familielid van een Belg en het 

hieruit voortvloeiend tijdelijk verblijfsrecht minstens als impliciet ingetrokken moet worden beschouwd 

(mutatis mutandis RvS  28 mei 2014, nr. 10.529 (c) en RvS 2 juli 2014, nr. 10.626 (c)). 

 

Wat betreft de weigering van het recht op verblijf, wijst de Raad erop dat verzoekster, vooraleer zij de 

Belgische overheid kan wijzen op een positieve verplichting in haren hoofde, minstens zelf eerst alle 

wettelijke mogelijkheden die voor haar openstaan om bescherming te krijgen van haar gezinsleven, 
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dient uit te putten. Door het indienen van een tweede aanvraag van een verblijfskaart, die nog in 

behandeling is, kan er op dit moment bezwaarlijk worden gesteld dat er in hoofde van de Belgische 

staat een positieve verplichting bestaat om verzoeksters recht op gezinsleven te handhaven. De 

schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. Evenmin wordt in de huidige 

stand van zaken een schending van het redelijkheidsbeginsel aangetoond.  

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing.  

 

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 tien december tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


