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 nr. 136 990 van 23 januari 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Togolese nationaliteit te zijn, op 16 juli 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 22 mei 2014 tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

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

5 november 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HINNEKENS, die loco advocaat J. DE MAEYER verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Het bestuur weigerde haar op 22 mei 2014 het verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten, daar haar Belgische echtgenoot niet op afdoende wijze had aangetoond over 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen te beschikken, conform artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet. Verzoekster nam er op 17 juni 2014 kennis van. Het betreft de thans bestreden 

beslissing, waarvan de motieven als volgt luiden: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN 

MET BEVEL OM HET GRONDGEB1ED TE VERLATEN 

 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5 e lid van hét koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 
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aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 17.12.2013 werd 

ingediend door: 

 

(…) 

 

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 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. 

 

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

naar werk, voldoet betrokkene niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

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

 

Uit het voorgelegde attest van het ABVV van Antwerpen dd. 17.03.2014 blijkt dat de Belgische 

echtgenoot werkloosheidsinkomsten voorgelegd heeft van mei 2013 tot en met februari 2014. Het recht 

op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene en 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. Deze beslissing belet de dienst 

Vreemdelingenzaken niet om bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag de andere voorwaarden 

na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. 

 

DIT DOCUMENT IS GEENSZINS EEN IDENTITEITSBEWIJS NOCH EEN NATIONALITEITSBEWIJS” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een samengenomen enig middel werpt verzoekster de schending op van de artikelen 1, 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, evenals 

artikel 62 van de vreemdelingenwet en tenslotte de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

2.2. Verzoekster betoogt samenvattend dat haar echtgenoot, in afwachting dat hij tewerkstelling vindt, 

een werkloosheidsuitkering krijgt en zich houdt aan de voorwaarden opgelegd door de RVA, namelijk 

het actief zoeken naar werk. Zij verwijt het bestuur geen rekening gehouden te hebben met de jaren 

tewerkstelling van haar echtgenoot, noch dat hij momenteel bezig is met het volgen van een 

gelijkschakeling van zijn buitenlands diploma, onder toezicht en begeleiding van de VDAB en de RVA. 

 

De in artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 1, 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Hetzelfde geldt voor de 

aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet.  

 

Er wordt immers, met verwijzing naar de toepasselijke wetsbepaling, met name artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet gemotiveerd waarom haar precies het verblijf van meer dan drie maanden geweigerd 
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wordt. De bestreden beslissing gaat aldus in op de door verzoekster aangehaalde elementen en 

neergelegde bewijsstukken. Uit het verzoekschrift blijkt ook dat zij deze motieven kent, zodat een 

schending van de formele motiveringsplicht niet wordt aangetoond. 

 

De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 40ter van de vreemdelingenwet, dat 

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 : (...) 

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." 

 

Waar verzoekster bevestigt dat haar echtgenoot sedert mei 2013 een werkloosheidsuitkering ontvangt, 

toont zij niet aan dat hij eveneens actief op zoek is naar werk. Zij beperkt zich tot ongestaafde 

beweringen dat haar echtgenoot voldoet aan de voorwaarden om werkloosheidsuitkering te genieten 

opgelegd door de RVA. Uit het administratief dossier blijkt niet dat haar echtgenoot ook maar enige 

stappen ondernomen heeft om actief op zoek te gaan naar werk, ook niet in afwachting van de 

gelijkschakeling van zijn buitenlandse diploma.  

 

De motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing 

worden gelezen zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft kunnen 

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

hij in rechte beschikt. Er wordt immers, met verwijzing naar de toepasselijke wetsbepaling, met name 

artikel 40ter van de vreemdelingenwet gemotiveerd waarom haar het verblijf van meer dan drie 

maanden geweigerd wordt. De bestreden beslissing gaat aldus in op de door verzoekster aangehaalde 

elementen en neergelegde bewijsstukken. Uit het verzoekschrift blijkt ook dat zij deze motieven kent, 

zodat een schending van de formele motiveringsplicht niet wordt aangetoond. 

  

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

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

2006, RvS, nr. 167.4112 februari 2007).  

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de overheid bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Uit de bespreking blijkt dat verzoekster er niet in slaagt aan te tonen met welke feiten of gegevens, die 

aan het bestuur gekend waren of gekend dienden te zijn op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing, het bestuur geen rekening heeft gehouden.  

 

Het is vaste rechtspraak van de Raad van State dat de regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient 

beoordeeld te worden aan de hand van de feitelijke gegevens die voorlagen op het ogenblik van het 

nemen van de beslissing en op dat ogenblik lagen enkel bewijzen van inkomsten uit 

werkloosheidsvergoeding voor (cf. bv. RvS 30 maart 1994, nr. 46.794, RACE. 1994, z.p.). 

 

Het enig middel is niet gegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig januari tweeduizend vijftien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 

 

 


