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 nr. 134 869 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 23 juni 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 19 mei 

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 4 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 advocaat P. VAN ASSCHE 

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.  Verzoeker dient op 27 november 2013 een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een Unieburger c.q. Belgisch onderdaan, met name in de hoedanigheid van echtgenoot.  

 

1.2. Op 19 mei 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschap-

pelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de 
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bestreden beslissing waarvan verzoeker op 23 mei 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 27.11.2013 werd 

ingediend door: 

Naam: U 

Voornaam: S 

Nationaliteit: Kazachstan 

(…) 

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. 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. 

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

- attest dd. 15.01.2014 van HVW Zottegem (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen) waaruit blijkt dat zij 

in december 2013 een werkloosheidsuitkering ontving 

Gezien de referentiepersoon niet bewijst dat zij heden actief op zoek is naar werk, kan de voorgélegde 

werkloosheidsuitkering niet in aanmerking genomen worden in de beoordeling van de bestaans-

middelen. 

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. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan ingegaan 

worden op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van 

verzoeker. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan 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), van het motiveringsbeginsel, van het zorgvuldig-

heidsbeginsel en van het evenredigheidsbeginsel. Het middel luidt als volgt:  

 

“De bestreden beslissing geeft aan dat het bewijs van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon 

enkel bestaat uit een attest van 15 januari 2014 van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen van 

Zottegem waaruit zou blijken dat zij in december 2013 een werkloosheidsuitkering heeft ontvangen. 

Dit gegeven werd ook niet ontkend in de procedure. 

Evenwel werden ook loonfiches en attesten gevoegd aan het dossier, waarnaar niet wordt gerefereerd 

in de bestreden beslissing. 

Dit betekent met andere woorden dat de partner van de verzoeker met wie de gezinshereniging zou 

moeten plaatsvinden in het verleden wel degelijk steeds gewerkt heeft, maar enkel in december 2013 bij 

de aanvraag toevallig een periode van werkloosheidsuitkering heeft gekregen ingevolge de 

economische crisis. 

Evenwel betekent dit niet automatisch dat verzoeker daarom een negatieve beslissing moet krijgen. 
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De voorwaarden van de inkomstenberekening van de bestaansmiddelen zoals in de bestreden 

beslissing wel degelijk vermeld maar niet onderzocht geven aan dat deze bestaansmiddelen bij een 

werkloosheidsuitkering niet in rekening mogen worden gebracht, tenzij de echtgenoot of de partner 

bewijst dat hij actief naar werk zoekt. 

Dit betekent met andere woorden dat de Dienst Vreemdelingenzaken zelf een behoeftenanalyse moet 

maken van het gezin op basis waarvan kan worden bepaald of de bestaansmiddelen voldoende zijn om 

in de behoeften van het gezin te voorzien zonder ten laste te vallen van de overheid. 

Op basis van het neerleggen van het attest alleen kan dit onderzoek niet worden uitgevoerd. 

Het wordt aan de referentiepersoon verweten niet te bewijzen actief op zoek te zijn naar werk, zodat de 

werkloosheidsuitkering niet in aanmerking kan worden genomen bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen en hieruit wordt het gebrek aan voldoening van de voorwaarden van artikel 90ter van 

de Vreemdelingenwet verweten. 

Deze gegevens zijn onvoldoende gemotiveerd en onvoldoende accuraat om tot een zorgvuldige 

beslissing te komen en maken in die zin een schending uit van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 

juncto het zorgvuldigheids-, motiverings- en evenredigheidsbeginsel. 

Uit het bewijs dat enkel voor de maand december 2013 een werkloosheidsuitkering werd verkregen 

volgt impliciet dat er voordien werkgelegenheid was, zoals ook kon worden aangetoond en toegevoegd 

is aan het dossier. Uit het feit dat deze gegevens aan het dossier werden gevoegd maar er geen 

verwijzing van wordt gemaakt, meer er niet wordt verwezen naar eventuele andere elementen, kan niet 

automatisch worden afgeleid dat er onvoldoende actief op zoek is gegaan naar werk door de 

referentiepersoon. 

Op deze manier wordt zonder de nodige kennis van zaken een beslissing genomen die niet gestaafd is 

op de stukken uit het dossier. 

Nochtans vereist het redelijkheidsbeginsel zoals ontwikkeld in de rechtspraak van de Raad dat de 

overheid bij het nemen van een beslissing alle betrokken belangen op een redelijke manier moet 

afwegen en er uit deze belangenafweging een juist evenwicht volgt tussen de draagwijdte van de 

beslissing enerzijds en het feit dat dit geleid heeft tot het stellen van de administratieve handeling 

anderzijds. 

Aangezien er in casu een discretionaire bevoegdheidsbeoordeling is van de overheid, moet hiermee 

rekening worden gehouden door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, doch kan niet uit het enkel 

bestaan van een werkloosheidsattest van één maand worden afgeleid dat de referentiepersoon niet 

naar werk op zoek is. 

Het redelijkheidsbeginsel vereist immers dat de bestreden beslissing afgewogen is aan de hand van de 

werkelijk bestaande feiten waarvan een duidelijke voorstelling moet worden gevormd door de 

beslissende overheid die zich op deze manier in functie van de genomen beslissing naar recht en 

redelijkheid moet kunnen verantwoorden. 

Hetzelfde geldt voor het zorgvuldigheidsbeginsel dat als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur de 

overheid verplicht om zorgvuldig te werk te gaan bij het voorbereiden van een beslissing en ervoor te 

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

gecontroleerd worden en ervoor zorgen dat de overheid met kennis van zaken kan beslissen en de 

betrokken belangen zorgvuldig inschat en afweegt zodat de particuliere belangen niet nodeloos worden 

geschaad. In het kader van dit dossier kan niet anders worden vastgesteld dan dat de betrokken 

referentiepersoon een aantal stukken naar voren heeft gebracht waarvan er enkel in de maand 

december 2013 een werkloosheidsuitkering voorligt, waaruit wordt afgeleid dat inmiddels er 

onvoldoende middelen zijn maar daarnaast ook dat de referentiepersoon niet actief naar werk op zoek 

is. 

Hiervan wordt geen enkel feitelijk bewijs voorgelegd en wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken met 

andere woorden geweigerd om een zorgvuldige beslissing te nemen op basis van de stukken van het 

dossier en wordt zonder enig bewijsstuk over het gebrek aan de zoektocht naar werk beslist tot het 

afwijzen van de aanvraag conform artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. 

Op deze wijze is het redelijkheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel juncto 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet zelf geschonden.” 

 

3.2. In zoverre verzoeker doelt op een schending van de  formele motiveringsplicht, wordt vastgesteld 

dat motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen worden gelezen 

zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de 

bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. 

Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298).  
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De Raad merkt op dat verzoeker de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, zodat het middel dient 

te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. De Raad is bij de beoordeling 

van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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). 

 

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).  

 

De aangevoerde schendingen van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel 

worden onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van  artikel  40ter van de vreemdelingen-

wet.  

 

3.3. De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 40ter van de vreemdelingenwet.  

Artikel 40ter,  tweede lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

onderdaan aantonen : 

- dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Aan die voorwaarde 

wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderd twintig 

procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 

op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen : 

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende 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. 

- 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.” 

 

3.4. Uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat als bewijs van bestaansmiddelen 

een attest van 15 januari 2014 van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen van Zottegem werd 

voorgelegd waaruit blijkt dat de Belgische referentiepersoon, in functie van wie verzoeker de aanvraag 

gezinshereniging doet, in december  2013 een werkloosheidsvergoeding ontving.  

 

In de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat de Belgische referentiepersoon niet bewijst dat zij 

heden actief op zoek is naar werk, zodat de voorgelegde werkloosheiduitkering niet in aanmerking kan 

worden genomen in de beoordeling van de bestaansmiddelen.  

 

3.5. Verzoeker betwist niet hij een attest van werkloosheidsuitkering heeft voorgelegd, maar stelt dat 

ook loonfiches en attesten werden gevoegd aan het dossier waaruit zou moeten blijken dat de Belgische 

echtgenote van verzoeker in het verleden steeds heeft gewerkt, maar enkel in december 2013 een 

werkloosheidsuitkering heeft gekregen omwille van de economische crisis.  

 

Bij nazicht van het administratief dossier stelt de Raad evenwel vast dat de loonfiches en attesten 

waarnaar wordt verwezen, geenszins werden voorgelegd aan de gemachtigde zodat hij er geen 

rekening mee kon houden noch daaromtrent kon motiveren. Het gehele betoog van verzoeker mist dan 

ook feitelijke grondslag.  

 

3.6. Verzoeker bekritiseert vervolgens dat zonder enig bewijsstuk over het gebrek aan de zoektocht 

naar werk, de aanvraag wordt afgewezen, wat in zijn ogen onzorgvuldig en onredelijk is.  
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De Raad benadrukt evenwel dat in deze de bewijslast bij verzoeker ligt. Het zorgvuldigheidsbeginsel 

houdt weliswaar in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren over alle relevante 

elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, maar deze zorgvuldigheidsplicht 

geldt ook ten aanzien van de aanvrager van een vergunning, in casu van een verblijfskaart. (RvS 28 

april 2008, nr. 182.450). Artikel 40ter, tweede lid, 2°, van de vreemdelingenwet bepaalt zeer duidelijk dat 

een werkloosheidsuitkering enkel als bestaansmiddel in aanmerking wordt genomen voor zover de 

Belgische referentiepersoon, in casu de echtgenote, kan bewijzen actief werk te zoeken.  Verzoeker 

wordt geacht de voorwaarden te kennen die zijn verbonden aan de afgifte van de aangevraagde 

vergunning, in casu de verblijfskaart. Het komt verzoeker derhalve toe de nodige zorgvuldigheid aan de 

dag te leggen, zich te bekwamen in de verblijfsprocedure die hij instelt  en alle nuttige elementen aan te 

brengen om te bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarden om de gevraagde verblijfskaart te krijgen 

(RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). In dit kader werd aan verzoeker gevraagd, toen hij zijn aanvraag van 

een verblijfskaart op 27 november 2013 indiende, om een aantal documenten voor te leggen waaronder 

bewijzen dat de Belgische referentiepersoon beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen.  

 

Uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt evenwel dat verzoeker enkel het attest 

van werkloosheiduitkering heeft voorgelegd. Er werden geen elementen of documenten voorgelegd met 

betrekking tot de wettelijke vereiste dat er actief wordt gezocht naar werk. De gemachtigde kon dan ook 

op zorgvuldige wijze oordelen dat “de referentiepersoon niet bewijst dat zij heden actief op zoek is naar 

werk”. Conform wat wordt gesteld in artikel 40ter, tweede lid, 3° van de vreemdelingenwet, kon de 

gemachtigde vervolgens op goede gronden besluiten dat de voorgelegde werkloosheidsuitkering 

bijgevolg niet in aanmerking kan worden genomen in de beoordeling van bestaansmiddelen.  

 

Bijgevolg is het evenmin onredelijk om te besluiten dat verzoekster niet voldoet aan de vereiste 

voorwaarden van artikel 40ter van de vreemdelingenwet om het gevraagde verblijfsrecht in België te 

verkrijgen op basis van gezinshereniging.  

 

3.7. Verzoeker verwijt de gemachtigde geen behoefteanalyse te hebben uitgevoerd.  

 

Artikel 42, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 

40bis, § 4, tweede lid en in artikel 40ter, tweede lid, niet voldaan is, dient de minister of zijn 

gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van 

zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien 

zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle 

bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen door de 

vreemdeling en door elke Belgische overheid.” 

 

Uit lezing van deze bepaling blijkt dat een dergelijke behoefteanalyse slechts dient plaats te grijpen voor 

zover er bestaansmiddelen in aanmerking werden genomen die niet stabiel of regelmatig zijn of 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 bestaansmiddelen voor maar 

ze zijn niet voldoende omdat ze lager liggen dan het wettelijke bepaalde referentiebedrag. 

 

In casu worden de bestaansmiddelen, namelijk het inkomen uit een werkloosheidsvergoeding, conform 

het gestelde in artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje, 3° van de vreemdelingenwet niet in aanmerking 

genomen omdat het wettelijk voorziene bewijs ontbreekt dat de Belgische referentiepersoon actief naar 

werk zoekt. Er dient dan ook uit te worden geconcludeerd dat er géén bestaansmiddelen voorliggen in 

de zin van artikel 40ter van de vreemdelingenwet zodat de gemachtigde ook niet de behoefteanalyse 

zoals voorzien in artikel 42, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet dient uit te voeren en daaromtrent 

evenmin dient te motiveren in de bijlage 20 noch verzoeker in dit verband om bijkomende inlichtingen 

dient te verzoeken (cf. RvS 11 juni 2013, nr. 223.807). 

 

3.8. Uit wat wordt besproken in punten 3.7 en 3.8 blijkt  dat verzoeker niet aantoont dat de bestreden 

beslissing werd genomen met miskenning van artikel 40ter van de vreemdelingenwet. Evenmin toont hij 

aan dat de bestreden beslissing op een onzorgvuldige of kennelijke onredelijke wijze werd genomen. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht noch van het  zorgvuldigheidsbeginsel wordt aange-

toond.  
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Het evenredigheidsbeginsel maakt een vorm uit van het redelijkheidsbeginsel. Het houdt in dat de Raad 

het enkel geschonden kan achten indien het voordeel dat voor de overheid voortvloeit uit de bestreden 

beslissing buiten elke redelijke verhouding staat tot het nadeel dat verzoeker ondergaat, wat hier niet 

het geval is.  

 

Het middel is ongegrond en kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

4. 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 

 


