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 nr. 136 399 van 16 januari 2015 

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 Armeense nationaliteit te zijn, op 31 oktober 2012 

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 

22 oktober 2012 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 9 november 2012 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 december 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

8 januari 2015. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. SENAVE, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat J. DEMUYNCK, 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 25 april 2012 dient de verzoekende partij een aanvraag in van een verblijfskaart als familielid van 

een burger van de Unie, met name als bloedverwant in neergaande lijn van haar Belgische moeder. 

 

1.2 Op 22 oktober 2012 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 oktober 2012 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 25.04.2012 werd 

ingediend door: 

 

Naam: B(…) 

Voornaam: A(…) 

Nationaliteit: Armeense 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende 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 in functie van een 

Belg 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. 

 

Uit de voorgelegde bewijzen blijkt dat de bestaansmiddelen van betrokken onvoldoende zijn om aan 

bovenstaande voorwaarde te voldoen. Immers, ter staving van de bestaansmiddelen legt betrokkene 

loonfiches voor waaruit blijkt dat de netto-inkomsten onvoldoende zijn om in haar eigen behoeften en die 

van haar zoon te voorzien zonder het risico ten laste te vallen van de openbare overheden. Gezien de 

gezinssamenstelling, en gezien het feit dat de armoederisicogrens voor een gezin van twee 

volwassenen vastgelegd is op 1500€, blijkt uit de voorgelegde documenten dat de bestaansmiddelen 

van de Belgische referentiepersoon onder deze grens liggen. Bijgevolg is het risico reëel dat 

betrokkenen ten laste zullen vallen van de Belgische openbare overheden. 

 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene. 

 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een enig middel voert de verzoekende partij onder meer aan dat de bestreden beslissing op 

onjuiste motieven steunt. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift in dit verband het volgende uiteen: 

 

“De bestreden beslissing bevat 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) 

 

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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Verwerende partij, stelt in haar weigerende beslissing, dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden 

om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van 

de Unie, zonder dit uitdrukkelijk te motiveren. 

 

Verwerende partij stelt enkel dat de documenten die verzoeker heeft voorgelegd niet aantonen dat er 

voldoende duurzame bestaansmiddelen voortvloeien uit zijn huishouden in de zin van artikel 40 ter van 

de vreemdelingenwet. 

 

Verwerende partij stelt dat de armoederisicogrens voor een gezin van twee volwassenen vastgelegd is 

op 1500 €, en dat het inkomen van verzoeker zijn gezin onder deze grens blijft. 

 

Dat dit onjuist is aangezien de moeder (G(…) A(…)) van verzoeker die deel uitmaakt van het gezin meer 

dan 1500 € netto per maand verdient. Dat zij namelijk 1800 € netto per maand verdient, wat dus ruim 

boven de armoederisicogrens ligt. (zie stukken) 

 

De moeder van verzoeker werkt op twee plaatsen: 

- VZW B(…)  

(…) 

 

Waar zij 1271 € netto verdient per maand, (zie stukken) 

- BVBA C(…) 

 (…) 

 

Waar zij 585 € netto verdient per maand, (zie stukken) 

 

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. 

 

Er werd eveneens door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van 

verzoeker. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft geenszins de situatie van verzoeker correct beoordeeld.” 

 

2.2 In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij aangaande de materiële motiveringsplicht 

het volgende: 

 

“In het enige middel roept verzoeker de schending in van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel en de informatieplicht. 

 

Verzoeker stelt dat de te vervoegen persoon 1800 EUR netto per maand verdient, bijgevolg boven de 

armoedegrens vastgesteld voor 2 volwassen personen op 1500 EUR, zodat zij wel over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker die bewering niet staaft met bewijsstukken. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de bestreden beslissing op een correcte feitenvinding is gesteund, 

dat de referentiepersoon niet over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

 

(…) 

 

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

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

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

gemotiveerd is (cfr. R.v.st., nr. 164.171, 27 oktober 2006; R.v.St., nr. 172.821, 27 juni 2007 e.a.). 

 

De motivering voorzien in de beslissing vindt steun in het administratieve dossier en een schending van 

de motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

Verzoeker toont de ingeroepen schendingen niet aan. 
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Het middel is ongegrond.” 

 

2.3 Gezien de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, wordt het enig middel 

bekeken 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 wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

Artikel 40ter, eerste en tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover 

het betreft : 

- de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich 

bij hem voegen; 

(…) 

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; 

- (…)” 

 

De verzoekende partij geeft aan dat gesteld wordt dat de documenten die zij heeft voorgelegd niet 

aantonen dat er voldoende duurzame bestaansmiddelen voortvloeien uit haar huishouden in de zin van 

artikel 40ter van de vreemdelingenwet, dat de armoederisicogrens voor een gezin van twee 

volwassenen vastgelegd is op 1500 euro en dat het inkomen van haar gezin onder deze grens blijft, 

maar dat dit onjuist is, daar haar moeder meer dan 1500 euro netto verdient, namelijk 1800 euro netto, 

en dat zij op twee plaatsen werkt. Zij verwijst hierbij naar stukken. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij bij haar verzoekschrift loonbrieven voegt van haar moeder 

afkomstig van twee verschillende werkgevers, met name de vzw B. en de bvba C. Het betreft 

loonbrieven van de maanden april tot en met september 2012. Uit het administratief dossier blijkt niet 

dat de verzoekende partij de loonbrieven van de maanden juni tot en met september 2012 heeft 

voorgelegd aan de gemachtigde voor het nemen van de bestreden beslissing op 22 oktober 2012, zodat 

zij deze niet kan verwijten hiermee geen rekening te hebben gehouden. Uit het administratief dossier 

blijkt echter wel dat de verzoekende partij samen met haar aanvraag van 25 april 2012 (bijlage 19ter) 

een loonbrief van maart 2012 van haar moeder voorlegde afkomstig van de vzw B. en tevens een 

deeltijdse arbeidsovereenkomst van haar moeder voor bepaalde tijd, ingaand op 30 maart 2012 en 

aflopend op 29 september 2012. Vervolgens werden door de gemeente Linter op 28 juni 2012 nog 

bijkomende stukken overgemaakt aan de gemachtigde, met name de loonbrieven van april en mei 2012, 

die de verzoekende partij ook bij haar verzoekschrift heeft gevoegd. 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat ter staving van de bestaansmiddelen van “betrokken” 

loonfiches werden voorgelegd waaruit blijkt dat de netto-inkomsten onvoldoende zijn om in de eigen 

behoeften en die van de zoon, zijnde de verzoekende partij, te voldoen, waarna verwezen wordt naar 
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een armoederisicogrens vastgelegd op 1500 euro en het feit dat uit de voorgelegde documenten blijkt 

dat de bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon onder deze grens liggen, zodat het risico 

reëel is dat betrokkenen ten laste zullen vallen van de Belgische openbare overheden. Vervolgens wordt 

besloten dat daarom het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd wordt. 

 

Er dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij terecht aangeeft dat het onjuist is te stellen dat 

haar moeder minder dan 1500 euro verdient. Uit de twee loonbrieven van april 2012 blijkt immers dat zij 

netto 1168,92 euro bij vzw B. verdiende en 549,80 euro bij bvba C., hetgeen in totaal 1718,72 euro 

uitmaakt. In mei 2012 verdiende zij netto 1259,50 euro bij vzw B. en 492,32 bij bvba C., zijnde in totaal 

1751,82 euro. Gezien uit de stukken die voorlagen bij het nemen van de bestreden beslissing blijkt dat 

de moeder van de verzoekende partij, zijnde de Belgische referentiepersoon, minstens gedurende twee 

maanden netto meer verdiende dan 1500 euro, kon de gemachtigde dan ook niet zonder meer besluiten 

dat het netto-inkomen van de verzoekende partij onder de armoederisicogrens van 1500 euro lag. Deze 

motivering van de bestreden beslissing, waarop de weigering van het recht op verblijf volledig gesteund 

wordt, is dan ook onjuist en gaat in tegen de gegevens die blijken uit het administratief dossier. 

 

De verwerende partij kan in haar nota met opmerkingen niet voorhouden dat de verzoekende partij haar 

bewering dat zij meer dan 1500 euro verdient niet staaft, daar uit het bovenstaande is gebleken dat de 

verzoekende partij voor het nemen van de bestreden beslissing wel degelijk stukken heeft overgemaakt 

die deze bewering staven. Ook kan de verwerende partij niet voorhouden dat de motivering voorzien in 

de beslissing steun vindt in het administratief dossier, daar uit het bovenstaande gebleken is dat de 

betrokken motivering uitdrukkelijk ingaat tegen hetgeen blijkt uit het administratief dossier. 

 

De verzoekende partij voert derhalve terecht aan dat de motieven van de bestreden beslissing onjuist 

zijn en maakt zodoende een schending van de materiële motiveringsplicht aannemelijk. 

 

2.4 Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. De overige aangevoerde schendingen 

behoeven geen verder onderzoek. 

 

2.5 Het gegeven dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dient te worden 

vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook het bevel om het grondgebied 

te verlaten niet rechtsgeldig werd genomen. De gemachtigde kan in casu immers geen bevel om het 

grondgebied te verlaten aan de verzoekende partij betekenen zonder eerst op een correcte en 

zorgvuldige wijze te hebben nagegaan of haar aanspraak op een recht op verblijf van meer dan drie 

maanden al dan niet kan worden ingewilligd. 

 

Ook het bevel om het grondgebied te verlaten wordt zodoende vernietigd. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 22 oktober 2012 van de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien januari tweeduizend vijftien 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 

 


