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 nr. 135 330 van 18 december 2014 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 18 augustus 2014 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 15 juli 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 20 augustus 2014 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 oktober 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 november 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat J. KEULEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 17 februari 2014 dient de verzoekende partij een aanvraag in van een verblijfskaart als familielid 

van een burger van de Unie, met name als echtgenoot van een Belgische onderdaan. 

 

1.2 Op 15 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot 
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weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). Dit is de bestreden beslissing, die op 24 juli 2014 aan de verzoekende partij ter kennis wordt 

gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) In uitvoering van artikel 52, §4, 5
de

 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 17.02.2014 werd 

ingediend door: 

 

Naam: (…) 

Voorna(a)m(en): (…) 

Nationaliteit: Ghana 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

 

om de volgende reden geweigerd:  

 

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 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: 

(...) 

2° wonden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet aanmerking genomen'. 

 

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

- onvolledig aanslagbiljet personenbelasting (inkomstenjaar 2010-aanslagjaar 2011); onvolledig 

aanslagbiljet personenbelasting (inkomstenjaar 2012-aanslagjaar 2013): gezien deze documenten niet 

alleen onvoldoende recent zijn, maar ook geen informatie geven betreffende de inkomsten van de 

referentiepersoon, kunnen deze niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon 

- attest van het OCMW Lanaken dd. 06.03.2014 waaruit blijkt dat ze in de maanden december 2013-

februari 2014 een leefloon ontving: gezien het leefloon een vorm van aanvullend bijstandsstelsel is, 

kunnen deze bedragen niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen 

- attest van het ADMB Kinderbijslagfonds dd. 16.04.2014 waaruit blijkt dat ze maandelijks €714,80 

kindergeld ontvangt: gezien kinderbijslag een vorm van aanvullende gezinsbijslag is, kunnen deze 

bedragen niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen 

- arbeidsovereenkomst van bepaalde duur dd. 07.02.2014; bijbehorende loonfiche voor mei 2014 

 

Uit de voorgelegde documenten blijkt dat de Belgische onderdaan werd aangeworven in het kader van 

artikel 60 van de organieke wet van de O.C.M.W.-reglementering van 8 juli 1976. De duur van deze 

tewerkstelling is nooit langer dan de termijn die betrokkene nodig heeft om opnieuw een volledige 

uitkering te kunnen krijgen. Dit soort arbeidscontract is een vorm van een aanvullend bijstandsstelsel. 

Een dergelijke tewerkstelling garandeert dus niet dat betrokkene over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen beschikt, zoals vereist in artikel 40ter. 

 

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

15.12.1980. 

 

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

ingetrokken.  

 

Gelet op het feit dat het verblijf van meer dan drie maanden aan betrokkene werd geweigerd en dat uit 

het onderzoek van het administratief dossier blijkt dat zij geen aanspraak kan maken op enige 
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verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond, levert de gemachtigde van de Minister een bevel om 

het grondgebied te verlaten af krachtens art. 52, § 4, vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981.  

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing 

 

Ambtshalve stelt de Raad de onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing vast. 

 

Artikel 39/79, § 1, tweede lid, 8° 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) luidt als volgt: 

 

“§ 1. Behalve mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het indienen van het beroep 

vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, gericht tegen de in het tweede lid 

bepaalde beslissingen, ten aanzien van de vreemdeling geen enkele maatregel tot verwijdering van het 

grondgebied gedwongen worden uitgevoerd en mogen geen zodanige maatregelen ten opzichte van de 

vreemdeling worden genomen wegens feiten die aanleiding hebben gegeven tot de beslissing 

waartegen dat beroep is ingediend.  

 

De in het eerste lid bedoelde beslissingen zijn: 

 

(…) 

 

8° elke beslissing tot weigering van een erkenning van het verblijfsrecht van een vreemdeling bedoeld in 

artikel 40ter;” 

 

Gelet op het feit dat de bestreden beslissing een beslissing in de zin van voormeld artikel 39/79, § 1, 

tweede lid, 8° is en een annulatieberoep ingediend tegen zulke beslissing van rechtswege schorsend is, 

heeft de verzoekende partij er geen belang bij nogmaals specifiek de schorsing te vorderen en is de 

vordering tot schorsing zodoende onontvankelijk. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden 

over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1 In een “eerste, tweede en derde” middel voert de verzoekende partij de schending aan van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet 

van 29 juli 1991), “meerbepaald de materiële motiveringsplicht, zorgvuldigheidsbeginsel en 

redelijkheidsbeginsel”. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet niet 

enkel weergegeven worden doch daarenboven moet ze ook afdoende zijn, dit wil zeggen draagkrachtig 

en deugdelijk.  

 

Dat de bestreden beslissing nu wel gemotiveerd wordt doch zeker niet afdoende is en na voldoende 

onderzoek van de concrete omstandigheden van de zaak. Schending van art.3 Wet betreffende 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, meer bepaald de materiële motiveringsplicht .  

 

Gezien de verwerende partij ten onrechte stelt dat de partner van verzoeker die verzoeker wenst te 

vervoegen, niet het bewijs levert dat zij beschikt over stabiele, regelmatige en voldoende 

bestaansmiddelen.  

 

Gezien de bestaansmiddelen van de partner van verzoeker zeker als toereikend en voldoende dienen 

beschouwd te worden, gelet op het feit dat ze minstens 120 % van het leefloon bedragen, zijnde € 

1.305, 54  
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Verwerende partij stelt dat een arbeidscontract in het kader van art. 60 van de OCMW-wet een vorm 

van een aanvullend bijstandsstelsel is. Een dergelijke tewerkstelling zou niet garanderen dat betrokkene 

over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, zoals vereist in artikel 40 ter.  

 

De echtgenote van verzoeker heeft haar loonfiches bijgebracht. Eveneens worden aanslagbiljetten van 

de personenbelasting bijgebracht.  

 

Ten onrechte wijst verwerende partij de aanvraag van verzoeker af. 

  

Verwerende partij stelt dat de aanslagbiljetten onvolledig zijn, omdat ze onvoldoende recent zouden zijn 

en ook geen informatie geven betreffende de inkomsten van de referentiepersoon.  

 

Verwerende partij stelt gewoonweg dat er geen informatie wordt gegeven betreffende de inkomsten 

zonder hierbij duidelijk uit te leggen wat juist ontbreekt.  

 

Het kan niet dat de aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd louter om reden dat de partner van 

verzoeker werkt in het kader van art. 60 van de OCMW-wet.  

 

Dat er nergens in de wet wordt gesteld dat het inkomen van de partner moet voortvloeien uit een 

overeenkomst van onbepaalde duur of bepaalde duur.  

 

Het enige dat wordt gesteld als voorwaarde is het hebben van 120 % van het leefloon.  

 

In casu heeft de partner van verzoeker dit en kan hij verzoeker perfect ten laste nemen.  

 

Dat het feit dat de partner van verzoeker tewerkgesteld wordt in het kader van artikel 60§7 van de 

OCMW-wet niet betekent dat zij na het beëindigen van de overeenkomst ten laste zal vallen van de 

staat.  

 

Dat op geen enkele wijze kan aangetoond worden dat de partner van verzoeker de intentie heeft om ten 

laste van de staat te vallen.  

 

Art. 60 §7 van de OCMW-wet biedt het OCMW de mogelijkheid om iemand aan te werven teneinde 

deze persoon de kans te bieden het recht op werkloosheidsuitkeringen te openen en/of beroepservaring 

te verwerven.  

 

Dat de partner van verzoeker na de beëindiging van de overeenkomst genoeg beroepservaring zal 

verworven hebben. Dat kans op tewerkstelling in de toekomst dan ook stijgt.  

 

De inkomsten van de partner van verzoeker dienen te worden beschouwd als zijnde stabiel en 

regelmatig.  

 

Zelfs indien men geen bestaansmiddelen kan bewijzen gelijk aan minstens 120 % van het leefloon, dan 

nog mag verwerende partij de aanvraag niet automatisch afwijzen zonder een behoeftenanalyse te 

maken van het gezin op basis waarvan ze bepalen welke bestaansmiddelen ze nodig hebben om in hun 

behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de overheid.  

 

Dat in casu door verwerende partij geen behoeftenanalyse werd gemaakt.  

 

De bestreden beslissing bevat aldus geen voldoende motivering en komt tekort aan de 

zorgvuldigheidplicht die men mag verwachten in elk concreet geval.  

 

‘De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen’ (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 

1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519) 5  

 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen.  
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Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is.  

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.  

 

Bovendien schendt de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

De staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te 

bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de 

concrete omstandigheden van de zaak.  

 

‘Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., administratief recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)’.  

 

‘Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten (R.v.St., REESKENS, 

nr. 20.602, 30 september 1980, R.W. 1982-82, 36, noot LAMBRECHTS, W.)’.  

 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht.  

 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen 

of hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van 

de feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, 

R.W., 1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43)  

 

Verwerende partij dient rekening te houden met alle elementen in het dossier : de duur van het verblijf in 

België, de leeftijd, gezondheidstoestand, gezins-en economische situatie sociale en culturele integratie 

in België en de banden met het herkomstland.  

 

Dat uit het geheel van bewijzen duidelijk blijkt dat verzoeker wel degelijk goed geïntegreerd is in België.  

Dit werd niet onderzocht door verwerende partij.  

 

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht.  

 

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid.  

 

Er wordt onzorgvuldig gemotiveerd dat de echtgenote van verzoeker niet beschikt over toereikende, 

stabiele en regelmatige bestaansmiddelen.  

 

DVZ schendt door deze onzorgvuldige motivering het zorgvuldigheidsbeginsel en haar beslissing is dan 

ook niet redelijk te verantwoorden.  

 

Dat het redelijkheidsbeginsel eveneens werd geschonden.  

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.1.2 In de mate dat de verzoekende partij een schending van het redelijkheidsbeginsel aanvoert, dient 

te worden vastgesteld dat zij niet verduidelijkt op welke wijze deze rechtsregel door de bestreden 

beslissing werd geschonden. Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State moet echter onder 

‘middel’ worden begrepen, de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van 

de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden  (RvS 17 

december 2004, nr. 138.590; RvS  1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). Het 

“eerste, tweede en derde” middel is in deze mate dan ook onontvankelijk. 

 

Wat de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te 

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

kunnen worden gelezen, zodat de verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

waarover zij 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). De 

Raad merkt op dat de verzoekende partij ook zelf aangeeft dat de bestreden beslissing wel gemotiveerd 

werd. 

 

De verzoekende partij stelt vervolgens dat zeker niet afdoende en na voldoende onderzoek van de 

concrete omstandigheden van de zaak werd gemotiveerd. Zij verwijst naar de schending van artikel 3 

van de wet van 29 juli 1991, meer bepaald de materiële motiveringsplicht.  

 

De Raad wijst erop dat voormeld artikel 3 voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering 

afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de motieven pertinent en draagkrachtig 

dienen te zijn (RvS 15 juni 2011, nr. 213.855). In tegenstelling tot wat de verzoekende partij beweert, 

handelt artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 niet over de materiële, doch over de formele 

motiveringsplicht. Uit het betoog van de verzoekende partij blijkt echter dat zij de bestreden beslissing 

inhoudelijk bekritiseert, zodat het “eerste, tweede en derde” middel bekeken wordt vanuit het oogpunt 

van de materiële motiveringsplicht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot 

de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  

 

De voorgehouden schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de 

bepalingen waarop de bestreden beslissing steunt, met name artikel 40ter van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 40ter, tweede lid 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; 

- 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.” 

 

In casu wordt de aanvraag van de verblijfskaart geweigerd omdat de gemachtigde oordeelt dat de 

verzoekende partij niet voldoet aan de vereiste van artikel 40ter van de vreemdelingenwet dat de 

Belgische onderdaan over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen moet beschikken.  

 

De verzoekende partij voert aan dat ten onrechte gesteld wordt dat haar partner niet het bewijs levert 

over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen te beschikken.  

 

In de eerste plaats stelt de verzoekende partij dat de bestaansmiddelen van haar partner zeker als 

toereikend en voldoende dienen beschouwd te worden, gelet op het feit dat ze minstens 120 procent 

van het leefloon bedragen, zijnde 1305,54 EUR. In de mate dat de verzoekende partij hiermee doelt op 

het bepaalde in artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje van de vreemdelingenwet, waarin verwezen 

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

op maatschappelijke integratie”, merkt de Raad op dat dit bedrag op het moment van het nemen van de 
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bestreden beslissing 1089,82 EUR bedroeg, zodat 120 procent van dit bedrag neerkomt op 1307,784 

EUR. De verzoekende partij kan zodoende niet voorhouden dat de bestaansmiddelen waarnaar zij 

verwijst en waarvan zij stelt dat deze 1305,54 EUR bedragen, minstens 120 procent van het leefloon 

bedragen. Dit onderdeel van het betoog van de verzoekende partij mist dan ook feitelijke grondslag. 

 

Verder gaat de verzoekende partij in op de motivering aangaande de voorgelegde aanslagbiljetten van 

de personenbelasting. Zij voert aan dat de gemachtigde gewoonweg stelt dat er geen informatie wordt 

gegeven betreffende de inkomsten, zonder hierbij duidelijk uit te leggen wat juist ontbreekt. De Raad 

wijst erop dat in de bestreden beslissing wordt aangegeven dat onvolledige aanslagbiljetten 

personenbelasting voor de aanslagjaren 2011 en 2013 werden voorgelegd, maar dat deze niet alleen 

onvoldoende recent zijn, maar tevens geen informatie geven betreffende de inkomsten van de 

referentiepersoon, zodat deze niet in aanmerking kunnen genomen worden. De Raad stelt vast dat het 

gestelde in de bestreden beslissing beantwoordt aan de informatie die blijkt uit het administratief 

dossier: uit de betrokken aanslagbiljetten, die slechts vermelden wat het bedrag is van de aanslag in het 

voordeel van de echtgenote van de verzoekende partij, kan inderdaad geen informatie afgeleid worden 

over het inkomen van de referentiepersoon. De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welke manier 

de motivering van de bestreden beslissing in dit verband onvoldoende, onjuist, niet juridisch 

aanvaardbaar, onwettig of kennelijk onredelijk zou zijn, en op welke manier niet duidelijk zou 

aangegeven zijn welke informatie precies ontbreekt.  

 

In de bestreden beslissing wordt tevens verwezen naar het door de verzoekende partij voorgelegde 

attest van 6 maart 2014 van het OCMW Lanaken en dat van 16 april 2014 van het ADMB 

Kinderbijslagfonds en wordt gemotiveerd waarom de bestaansmiddelen die hieruit blijken bij de 

beoordeling van de bestaansmiddelen niet in aanmerking genomen worden. Er dient te worden 

vastgesteld dat de verzoekende partij op deze onderdelen van de motivering van de bestreden 

beslissing in het geheel niet ingaat en zodoende een schending van de materiële motiveringsplicht niet 

aantoont. 

 

Ten slotte gaat de verzoekende partij in op de motivering van de bestreden beslissing aangaande de 

neergelegde arbeidsovereenkomst van 7 februari 2014 van bepaalde duur en de bijbehorende loonfiche 

voor mei 2014. In de bestreden beslissing wordt aangegeven dat uit de voorgelegde documenten blijkt 

dat de Belgische onderdaan werd aangeworven in het kader van artikel 60 van “de organieke wet van 

de O.C.M.W.-reglementering van 8 juli 1976”, dat de duur van deze tewerkstelling nooit langer is dan de 

termijn die betrokkene nodig heeft om opnieuw een volledige uitkering te kunnen krijgen, dat dit soort 

arbeidscontract een vorm van een aanvullend bijstandsstelsel is en dat dergelijke tewerkstelling dus niet 

garandeert dat de betrokkene over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, 

zoals vereist in voormeld artikel 40ter. 

 

De verzoekende partij voert aan dat het niet kan dat de aanvraag tot gezinshereniging geweigerd wordt 

louter om reden dat haar partner werkt in het kader van artikel 60 van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (hierna: de OCMW-wet).  

 

Zij stelt in dit verband dat er nergens in de wet wordt gesteld dat het inkomen van de partner moet 

voortvloeien uit een overeenkomst van onbepaalde of bepaalde duur. Hierbij dient te worden 

vastgesteld dat de verzoekende partij niet verduidelijkt op welke manier deze opmerking relevant is in 

het licht van de motivering van de bestreden beslissing, waarin geenszins gesteld wordt dat het inkomen 

van de partner moet voortvloeien uit “een overeenkomst van onbepaalde of bepaalde duur”. 

 

Vervolgens geeft de verzoekende partij aan dat het enige dat als voorwaarde wordt gesteld het hebben 

van 120 procent van het leefloon is en dat haar partner dit heeft en haar perfect ten laste kan nemen. 

De Raad heeft hoger reeds uiteengezet dat de bestaansmiddelen waarnaar de verzoekende partij 

verwijst, geen 120 procent van het leefloon bedragen, zodat dit onderdeel van haar betoog hoe dan ook 

feitelijke grondslag mist. 

 

Daarnaast voert de verzoekende partij aan dat het feit dat haar partner tewerkgesteld wordt in het kader 

van artikel 60, § 7 van de OCMW-wet niet betekent dat zij na het beëindigen van de overeenkomst ten 

laste zal vallen van de staat, dat op geen enkele wijze kan aangetoond worden dat haar partner de 

intentie heeft om ten laste te vallen van de staat, dat artikel 60, § 7 van de OCMW-wet het OCMW de 

mogelijkheid biedt om iemand aan te werven teneinde deze persoon de kans te bieden het recht op 

werkloosheidsuitkeringen te openen en/of beroepservaring te verwerven, dat haar partner na 
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beëindiging van de overeenkomst genoeg beroepservaring zal verworven hebben en de kans op 

tewerkstelling in de toekomst dan ook stijgt.  

 

De Raad wijst erop dat in de bestreden beslissing niet gesteld wordt dat de partner van de verzoekende 

partij na het beëindigen van de overeenkomst ten laste zal vallen van de staat of dat deze partner de 

intentie heeft dit te doen, maar slechts dat de duur van deze tewerkstelling nooit langer is dan de termijn 

die betrokkene nodig heeft om opnieuw een volledige uitkering te kunnen krijgen, hetgeen beantwoordt 

aan het bepaalde in artikel 60, § 7, tweede lid van de OCMW-wet, met name “De periode van 

tewerkstelling bedoeld in vorig lid, mag niet langer zijn dan de periode die voor de tewerkgestelde 

persoon nodig is om gerechtigd te worden op volledige sociale uitkeringen.”, zodat de verzoekende 

partij niet kan voorhouden dat dit onderdeel van de motivering onjuist zou zijn. Dat de partner van de 

verzoekende partij na beëindiging van de overeenkomst genoeg beroepservaring zal verworven hebben 

en haar kans op tewerkstelling in de toekomst dan ook stijgt, kan slechts als een hypothetisch betoog 

beschouwd worden, waarmee de verzoekende partij de onwettigheid van de bestreden beslissing niet 

aantoont. Ten slotte dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij in het geheel niet ingaat op 

het onderdeel van de motivering van de bestreden beslissing dat stelt dat “dit soort arbeidscontract”, 

zijnde een arbeidscontract in het kader van voormeld artikel 60, § 7, een vorm van een aanvullend 

bijstandsstelsel is, zodat aan dit onderdeel van de motivering van de bestreden beslissing geen afbreuk 

wordt gedaan. De door de verzoekende partij niet betwiste vaststelling in de bestreden beslissing dat 

een arbeidscontract in het kader van voormeld artikel 60, § 7 een vorm van een aanvullend 

bijstandsstelsel is, volstaat reeds om het betreffende onderdeel van de motivering te schragen, gelet op 

het bepaalde in artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje van de vreemdelingenwet. 

 

Gelet op het bovenstaande maakt de verzoekende partij met haar betoog zodoende niet aannemelijk 

dat de motivering in de bestreden beslissing dat de verzoekende partij niet voldoet aan de vereiste van 

artikel 40ter van de vreemdelingenwet dat de Belgische onderdaan over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen moet beschikken, onvoldoende, onjuist, niet juridisch aanvaardbaar, 

onwettig of kennelijk onredelijk zou zijn. 

 

In de tweede plaats voert de verzoekende partij aan dat geen behoefteanalyse werd gemaakt, terwijl de 

gemachtigde de aanvraag, zelfs indien men geen bestaansmiddelen kan bewijzen gelijk aan minstens 

120 procent van het leefloon, niet automatisch mag afwijzen zonder een behoefteanalyse te maken van 

het gezin op basis waarvan ze bepalen welke bestaansmiddelen ze nodig hebben om in hun behoeften 

te voorzien zonder ten laste te vallen van de overheid. 

 

De Raad wijst erop dat de gemachtigde krachtens artikel 42, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet 

zou dienen over te gaan tot het doorvoeren van een behoefteanalyse, indien aan de voorwaarde 

betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen niet voldaan is. Indien slechts inkomsten 

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

dringt het onderzoek in toepassing van voormeld artikel 42, § 1, tweede lid zich echter niet op (cf. RvS 

11 juni 2013, nr. 223.807). In casu dient te worden vastgesteld dat blijkens de motivering van de 

bestreden beslissing geen van de voorgelegde bestaansmiddelen van de referentiepersoon in 

aanmerking worden genomen, omdat hetzij de aangaande bepaalde bestaansmiddelen voorgelegde 

documenten geen informatie geven over de betrokken inkomsten, hetzij bepaalde bestaansmiddelen als 

een vorm van aanvullend bijstandsstelsel worden beschouwd. Hoger is reeds uiteengezet dat de 

verzoekende partij met betrekking tot de verschillende onderdelen van de bestreden beslissing geen 

schending van de materiële motiveringsplicht aannemelijk maakt, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan 

de vaststellingen van de gemachtigde dat er geen in aanmerking te nemen inkomsten zijn aangetoond. 

Bijgevolg diende de gemachtigde geen behoefteanalyse door te voeren. De verzoekende partij maakt 

dan ook niet aannemelijk dat ten onrechte geen behoefteanalyse werd gemaakt en maakt zodoende ook 

in dit verband geen schending van de motiveringsplicht aannemelijk. 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop 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 dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Met verwijzing naar de bespreking met betrekking tot de motiveringsplicht, kan worden vastgesteld dat 

de verzoekende partij, zowel wat betreft de beoordeling van de voorgelegde documenten aangaande de 
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bestaansmiddelen als wat betreft het niet doorvoeren van een behoefteanalyse, niet aantoont dat aan 

de gemachtigde enige onzorgvuldigheid of onbehoorlijk gedrag kan verweten worden, en derhalve ook 

niet aantoont dat de bestreden beslissing “dan ook niet redelijk te verantwoorden” is. 

 

Daar waar de verzoekende partij tevens de schending van de hoorplicht lijkt aan te voeren, waar zij stelt 

dat in beginsel geen feiten als bewezen of niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene 

direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen 

die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken, dient te 

worden benadrukt dat zij de kans had om in het kader van haar aanvraag voor een verblijfskaart de 

vereiste toelichtingen te verstrekken en dat zij deze aanvraag met alle nodige gegevens en stukken kon 

onderbouwen. De verzoekende partij kan derhalve niet voorhouden dat zij niet de mogelijkheid heeft 

gehad om inlichtingen te verstrekken of stukken over te leggen. Zij heeft zich ook persoonlijk 

aangeboden bij de administratieve diensten van haar gemeente om de aanvraag in te dienen, doch 

nergens blijkt uit het administratief dossier dat zij hierbij nog bijkomende argumenten naar voren wenste 

te brengen. Het volstaat dat een betrokkene de gelegenheid krijgt zijn standpunt op een nuttige wijze 

uiteen te zetten (RvS 15 februari 2007, nr. 167.853; RvS 23 juni 2005, nr. 146.472). Ten slotte blijkt niet 

welk belang de verzoekende partij heeft bij haar betoog, nu zij op generlei wijze aangeeft welke 

verduidelijkingen zij dan wel hadden kunnen geven die alsnog een andere beslissing hadden kunnen 

rechtvaardigen.  

 

Daar waar de verzoekende partij nog betoogt dat rekening diende te worden gehouden met de duur van 

het verblijf in België, de leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en 

culturele integratie in België en de banden met het herkomstland, blijft zij in gebreke de concrete grond 

aan te duiden op basis waarvan een onderzoek in het licht van deze elementen door de gemachtigde 

zich opdrong. Zij maakt niet aannemelijk dat zij met betrekking tot één of meerdere van voormelde 

elementen, enig concreet gegeven kon aanbrengen dat van aard was een andere uitkomst te kunnen 

rechtvaardigen. Ook betreffende het feit dat uit het geheel van bewijzen duidelijk zou blijken dat zij wel 

degelijk goed geïntegreerd is in België en dat dit niet onderzocht werd door de gemachtigde, dient te 

worden vastgesteld dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt op grond waarvan de gemachtigde de 

graad van integratie in België diende te onderzoeken en in welke mate dit verband houdt met de in 

artikel 40ter bepaalde voorwaarden. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, met inbegrip van de hoorplicht, wordt zodoende niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Het “eerste, tweede en derde” middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3.2.1 In een vierde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“Het recht op gezinshereniging (art. 40ter) werd geschonden door verwerende partij, gezien de 

echtgenote van verzoeker wel degelijk beschikt over stabiele, regelmatige en voldoende 

bestaansmiddelen zoals vereist door de Vreemdelingenwet, gewijzigd door de wet van 8 juli 2011.” 

 

3.2.2 De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich beperkt tot te stellen dat “het recht op 

gezinshereniging is geschonden (art. 40ter)” is geschonden, gezien haar echtgenote wel degelijk 

beschikt over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen, zoals vereist door de 

vreemdelingenwet. Gelet op het ontbreken van enige nadere toelichting door de verzoekende partij, 

volstaat het te verwijzen naar de bespreking van het “eerste, tweede en derde” middel, waarin werd 

vastgesteld dat de verzoekende partij een schending van de motiveringsplicht noch van het 

zorgvuldigheidsbeginsel aannemelijk heeft gemaakt aangaande de in de bestreden beslissing gedane 

vaststelling dat niet aan de vereiste voorwaarden is voldaan om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie, daar niet 

voldaan is aan de vereiste van artikel 40ter van de vreemdelingenwet aangaande de stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon. 

 

Een schending van artikel 40ter van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het vierde middel is ongegrond. 
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3.3 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan 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 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 achttien december tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 


