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 nr. 140 354 van 5 maart 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 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Jordaanse nationaliteit te zijn, op 7 november 2014 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 13 oktober 2014 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20), aan de verzoeker ter kennis gegeven op 23 oktober 2014. 

 

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 26 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 februari 

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken, D. DE BRUYN. 

 

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

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. Op 8 april 2009 treedt de verzoeker, die verklaart van Jordaanse nationaliteit te zijn, in Jordanië in 

het huwelijk met M.V., die de Belgische nationaliteit heeft. 

 

1.2. Op 22 april 2009 dient de verzoeker bij de Belgische diplomatieke post te Amman een 

visumaanvraag type D in in zijn hoedanigheid van echtgenoot van M.V. Op 4 november 2010 wordt de 

beslissing genomen tot weigering van de visumaanvraag. 

 

1.3. Op 19 oktober 2011 weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand te Aalst het huwelijk van de 

verzoeker en M.V. in het rijksregister te registreren. Bij vonnis van 22 november 2012 beveelt de 
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rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde de erkenning in België van de buitenlandse authentieke 

akte inzake het huwelijk gesloten te Amman, Jordanië op 8 april 2009 tussen de verzoeker en M.V. 

 

1.4. Op 28 maart 2013 dient de verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, in de hoedanigheid van echtgenoot van een Belg. Op 19 september 2013 

beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Bij arrest nr. 121 462 van 26 maart 2014 verwerpt de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) het beroep tot nietigverklaring tegen deze 

beslissing. 

 

1.5. Op 16 april 2014 dient de verzoeker een nieuwe aanvraag in van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van echtgenoot van een Belg. Hij wordt in het 

bezit gesteld van een bijlage 19ter en er wordt hem gevraagd om binnen de drie maanden de volgende 

documenten voor te leggen: een bewijs van inkomsten van de Belg (contract en loonfiches) en een 

bewijs van ziektekostenverzekering voor alle gezinsleden. 

 

Vervolgens dient de verzoeker de volgende stukken in: 

- een verklaring van lidmaatschap van een ziekenfonds op naam van M.V.; 

- twee arbeidsovereenkomsten tussen de verzoeker en B(…) BVBA voor een bepaalde duur van 

respectievelijk 18 maart 2014 tot 16 april 2014 en 28 april 2014 tot 30 mei 2014; 

- een loonbrief van de verzoeker voor maart 2014; 

- een attest betalingen werkloosheid van M.V. voor de periode van juni 2013 tot april 2014. 

 

Op 13 oktober 2014 beslist de gemachtigde tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing die aan de verzoeker 

wordt ter kennis gegeven op 23 oktober 2014. Deze beslissing luidt 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 16.04.2014 werd 

ingediend door: 

(…) 

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 actiefwerk zoekt. 

 

Als bewijs van haar bestaansmiddelen legt de referentiepersoon een attest van ACV-Aalst dd. 

20.05.2014 voor waaruit blijkt dat zij in de periode juni 2013-maart 2014 een werkloosheidsuitkering 

ontving. 

Echter, gezien de referentiepersoon niet bewijst dat zij heden actief op zoek is naar werk, kan de 

voorgelegde werkloosheidsuitkering niet in aanmerking genomen worden in de beoordeling van de 

bestaansmiddelen. 

 

Tevens legt betrokkene volgende documenten voor: 

- arbeidsovereenkomst dd. 18.03.2014; bijbehorende loonfiche voor maart 2014; kortlopende 

arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid; bijbehorende loonfiches 
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Echter, er kan met deze documenten geen rekening gehouden worden bij de beoordeling van de 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Immers, het is de Belgische referentiepersoon 

die zich wenst te laten vervoegen, die dient aan te tonen over voldoende, stabiele en regelmatige 

bestaansmiddelen te beschikken. 

 

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. 

 

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

het onder- zoek van het administratief dossier blijkt dat hij geen aanspraak kan maken op enige 

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 rechtspleging 

 

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

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

verzoeker. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en 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: Vreemdelingenwet). 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“De bestreden beslissing stelt dat er niet meer aan de voorwaarden van artikel 10 van de 

Vreemdelingenwet voldaan zou zijn, daar de partner van verzoeker sedert juni 2013 

werkloosheidsuitkeringen ontvangt en niet actief op zoek zou zijn naar werk. 

 

Artikel 40ter 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." 

 

Inderdaad worden de middelen die de partner van verzoekster genereert uit werkloosheidsuitkeringen 

maar in aanmerking genomen voor zover zij aantoont dat zij ook actief op zoek is naar werk. 

 

De partner van verzoeker behaalde het diploma kapster maar kan omwille van medische en familiale 

omstandigheden op dit ogenblik echter moeilijk werken. Van 04.01.2011 tot 26.12.2011 was zij ook 

effectief arbeidsongeschikt omwille van de medische problemen. 

 

Het past om op te merken dat niet de Dienst Vreemdelingenzaken, maar de RVA de instantie bij uitstek 

is om te waken over het zoekgedrag van de werkloze. 
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De partner van verzoekster wordt dan ook gedurende haar gehele werkloosheid opgevolgd door de 

RVA. Zij werd begeleid van januari tot september 2013, waarna zij in april 2014 vrijwilligerswerk begon 

te verrichten. 

 

De RVA evalueert het zoekgedrag van de partner van verzoekster zonder meer als positief. 

 

Het is onduidelijk vanwaar verwerende partij de expertise haalt om te kunnen stellen dat de partner van 

verzoekster niet zou getuigen van een actieve zoektocht naar werk of van het feit dat mevrouw 

voldoende moeite zou doen om zich opnieuw in de arbeidsmarkt te plaatsen. 

 

Verwerende partij geeft in haar motivering ook geen verdere uitleg bij deze beslissing. Verzoeker kan uit 

de bestreden beslissing niet opmaken om welke redenen de Dienst Vreemdelingenzaken het 

zoekgedrag van zijn partner anders evalueert dan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

 

De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief 

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (d.w.z. de 

beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn. 

 

Algemeen wordt aangenomen dat de materiële motiveringsverplichting een procedureel en een 

inhoudelijk voorwerp heeft. 

 

De inhoudelijke motiveringsplicht gebiedt dat de motieven waarop een bestuurshandeling rust, 

deugdelijk zijn: de beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte en in feite 

aanvaardbaar zijn. 

 

Volgens artikel 40ter van de Vreemdelingenwet wordt een werkloosheidsuitkering wel in aanmerking 

genomen als bewijs van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Als voorwaarde geldt 

weliswaar dat de referentiepersoon dient te bewijzen dat hij/zij actief werk zoekt. 

 

De verzoekende partij meent dan ook dat de thans bestreden beslissing in strijd is met de materiële 

motiveringsplicht en met artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Het is onduidelijk waarom verwerende 

partij de inkomsten uit werkloosheidsuitkeringen verwerpt omdat de partner van verzoeker niet actief op 

zoek zou zijn naar werk. 

 

Gelet op hetgeen voorafgaat blijkt dat in de bestreden beslissing geen deugdelijke motivering wordt 

gegeven voor de vaststelling de partner van verzoeker niet actief op zoek zou zijn naar werk, waardoor 

haar werkloosheidsuitkeringen niet in aanmerking kunnen worden genomen als bewijs van regelmatige, 

toereikende en stabiele bestaansmiddelen in toepassing van artikel 40ter Vreemdelingenwet.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een eerste en enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de Uitdrukkelijke Motivering van 

Bestuurshandelingen (materiële motiveringsplicht), 

- artikel 40ter Vreemdelingenwet. 

 

Verzoekende partij houdt voor dat haar partner omwille van medische en familiale omstandigheden op 

dit ogenblik moeilijk kan werken. De RVA zou bovendien meer geplaatst zijn om een beoordeling te 

maken omtrent het actieve zoekgedrag van de partner van verzoekende partij. 

 

Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991, artikelen die de 

formele motiveringsplicht betreffen, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend 

verzoekschrift van verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar er 

ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft 

kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

 



  

 

 

RvV  X- Pagina 5 

Verder laat de verweerder gelden dat: 

- verzoekende partij tevens de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht, 

- het tegelijk aanvoeren van een schending van de formele én de materiële motiveringsplicht niet 

mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk 

maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 

20.12.2001), 

- wanneer verzoekende partij in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting 

aan te voeren, dit betekent dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden. 

 

De verweerder zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre verzoekende partij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert. 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

“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 een attest van ACV-Aalst dd. 

20.05.2014 voor waaruit blijkt dat zij in de periode juni 2013-maart 2014 een werkloosheidsuitkering 

ontving. 

Echter, gezien de referentiepersoon niet bewijst dat zij heden actief op zoek is naar werk, kan de 

voorgelegde werkloosheidsuitkering niet in aanmerking genomen worden in de beoordeling van de 

bestaansmiddelen. 

Tevens legt betrokkene volgende documenten voor: 

- arbeidsovereenkomst dd. 18.03.2014; bijbehorende loonfiche voor maart 2014; kortlopende 

arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid; bijbehorende loonfiches 

Echter, er kan met deze documenten geen rekening gehouden worden bij de beoordeling van de 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Immers, het is de Belgische referentiepersoon 

die zich wenst Ie laten vervoegen, die dient aan te tonen over voldoende, stabiele en regelmatige 

bestaansmiddelen te beschikken. 

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

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

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al 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 dal hij geen aanspraak kan maken op enige 

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.” 

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke reden de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding heeft 

besloten tot de weigering van het verblijf van meer dan drie maanden, met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). 

 

Verweerder verwijst naar de inhoud van artikel 40ter Vreemdelingenwet: 

Art. 40ter.[…] 

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; 
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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. 

[…] 

 

Verzoekende partij had op het moment van het nemen van de bestreden beslissing geen enkel bewijs 

overgemaakt waaruit zou blijken dat de partner van verzoekende partij actief op zoek was naar werk, 

zodat de gemachtigde geheel terecht een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten heeft genomen. 

 

Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat indien de persoon die vervoegd wordt enkel en alleen 

beschikt over een werkloosheidsuitkering, deze slechts in aanmerking kan genomen worden als zijnde 

een bestanddeel van “stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen” op voorwaarde dat het 

bewijs wordt geleverd dat de te vervoegen persoon nog actief werkzoekende is. (RvV nr. 110 460 van 

23 september 2013) 

(vetschrift en onderlijning toegevoegd) 

 

Verzoekende partij haar vaag betoog aangaande de ‘medische en familiale’ problemen die haar partner 

zouden verhinderen om te werken, kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, te meer nu 

verzoekende partij daar in haar aanvraag geen melding van heeft gemaakt. 

 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007). 

 

In het middel van verzoekende partij is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het 

geenszins tot de beoogde nietigverklaring kan leiden. 

 

Om dezelfde reden kan verzoekende partij bij haar verzoekschrift niet dienstig verwijzen naar een 

evaluatieverslag van de RVA. 

 

Terwijl het evenmin ernstig is te stellen dat het ‘geheel onduidelijk is waar de gemachtigde de expertise 

haalt om te kunnen stellen dat de partner van verzoekster niet zou getuigen van een actieve zoektocht 

naar werk of van het feit dat mevrouw voldoende moeite zou doen om zich opnieuw in de arbeidsmarkt 

te plaatsen.’ 

 

Het komt uiteraard aan de gemachtigde toe om te beoordelen of verzoekende partij voldoet aan de 

voorwaarden die worden gesteld in de Vreemdelingenwet. Zoals supra werd aangetoond, dient de 

referentiepersoon wanneer deze van een werkloosheidsuitkering geniet ook aan te tonen dat hij actief 

naar werk zoekt, hetgeen in casu niet is gebeurd. Verzoekende partij legde zelfs geen enkel stuk voor 

dienaangaande. Het a posteriori betoog, waarbij de expertise van de gemachtigde in twijfel wordt 

getrokken, is weinig ernstig en kan geen afbreuk doen aan de terechte motieven van de bestreden 

beslissing. 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat aan verzoekende partij een beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten diende te worden 

betekend. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken en die verzoekende partij tijdig 

had voorgelegd, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels. 

 

Het eerste en enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de burger, zelfs 

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



  

 

 

RvV  X- Pagina 7 

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

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 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. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing 

een motivering in feite, met name dat de verzoeker niet voldoet aan de vereiste voorwaarden van artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging nu “de voorgelegde werkloosheidsuitkering niet in aanmerking genomen (kan) worden 

in de beoordeling van de bestaansmiddelen” aangezien “de referentiepersoon niet bewijst dat zij heden 

actief op zoek is naar werk” en tevens met de voorgelegde arbeidsovereenkomst van 18 maart 2014, de 

bijbehorende loonfiche voor maart 2014, de kortlopende arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid en de 

bijbehorende loonfiches “geen rekening gehouden (kan) worden bij de beoordeling van de stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen” aangezien “het (…) de Belgische referentiepersoon die 

zich wenst te laten vervoegen (is), die dient aan te tonen over voldoende, stabiele en regelmatige 

bestaansmiddelen te beschikken”. De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem 

niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoeker de motieven van de 

bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

3.3.2. De verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling 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 in onredelijkheid tot haar 

besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Ingevolge artikel 40ter, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, dat op onderhavig geschil van toepassing 

is, moet de Belgische onderdaan voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, van 

diezelfde wet bedoelde familieleden aantonen “dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt. (…) 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.” 

 

Hieruit volgt dat het niet volstaat dat de Belgische onderdaan die een werkloosheidsuitkering ontvangt 

actief werk zoekt. Hij dient ook te bewijzen dat hij actief werk zoekt. Met de verklaring post factum dat 

zijn partner (bedoeld wordt: echtgenote) het diploma van kapster behaalde, “maar (…) omwille van 

medische en familiale omstandigheden op dit ogenblik echter moeilijk (kan) werken”, toont de verzoeker 

alvast niet aan dat hij bewijzen heeft aangebracht dat zijn echtgenote actief werk zoekt. 

 

Waar de verzoeker aanvoert “dat niet de Dienst Vreemdelingenzaken, maar de RVA de instantie bij 

uitstek is om te waken over het zoekgedrag van de werkloze”, beperkt hij zich tot een loutere kritiek op 

de wet, waarvoor de Raad niet bevoegd is. Een dergelijke kritiek kan dan ook niet leiden tot de 

vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

De verzoeker voert aan dat zijn partner “gedurende haar gehele werkloosheid wordt opgevolgd door de 

RVA” en dat “(d)e RVA (…) (haar) zoekgedrag (…) zonder meer als positief (evalueert)”. Bij zijn 

verzoekschrift voegt de verzoeker een evaluatieverslag van 28 april 2014 van de RVA waaruit blijkt dat 

de evaluatie positief is, doch hij toont niet aan dat dit verslag ten tijde van de bestreden beslissing werd 

overgemaakt aan de verwerende partij. Het verslag bevindt zich alvast niet in het administratief dossier. 

Bijgevolg had de verwerende partij geen kennis van dit evaluatieverslag van 28 april 2014 en kan haar 
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bezwaarlijk worden verweten er geen rekening mee te hebben gehouden en “het zoekgedrag van zijn 

partner anders (…) (te hebben geëvalueerd) dan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening”. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maak dat de gemachtigde op basis van een 

niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit is gekomen dat “de 

referentiepersoon niet bewijst dat zij heden actief op zoek is naar werk” en dat derhalve “de voorgelegde 

werkloosheidsuitkering niet in aanmerking genomen (kan) worden in de beoordeling van de 

bestaansmiddelen”. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van artikel 40ter van 

de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. Evenmin wordt een schending van artikel 40ter 

van de Vreemdelingenwet aangetoond. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf maart tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


