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 nr. 145 120 van 8 mei 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, belast met 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 Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

4 november 2014 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 9 oktober 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. 

 

Gezien het arrest nr. 138 431 van 12 februari 2015. 

 

Gelet op de beschikking van 24 maart 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 april 2015. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. STAELS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat B. HEIRMAN, 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 4 januari 2009 dient de verzoeker, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, een 

aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). Op 20 februari 2009 wordt de aanvraag ontvankelijk 

bevonden en bij beslissing van 9 februari 2011 wordt hij gemachtigd tot een verblijf van één jaar. 

Vervolgens wordt zijn verblijf bij beslissing van 12 maart 2012 verlengd met 12 maanden. Op 

19 maart 2013 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris dat het bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister niet langer verlengd mag worden en wordt aan de verzoeker bevel gegeven om 
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het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Tegen deze beslissingen wordt een vordering tot schorsing en 

een beroep tot nietigverklaring ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

Deze zaak is gekend onder het rolnummer 128 999. 

 

1.2. Op 24 mei 2013 dient de verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, in de hoedanigheid van bloedverwant in neergaande lijn 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 attest van onvermogen in het land van herkomst, bewijzen 

van stortingen in het verleden van de gevestigde aan de vreemdeling, een bewijs dat de betrokkene niet 

ten laste valt van het ocmw, een ziektekostenverzekering, een bewijs van voldoende huisvesting en een 

bewijs van bestaansmiddelen van de Belg. 

 

Op 27 augustus 2013 dient de verzoeker de volgende stukken in: 

- een attest van onvermogen; 

- bewijzen van stortingen in het verleden; 

- attest niet ten laste ocmw; 

- bewijzen inschrijving mutualiteit voor het hele gezin; 

- huurcontract; 

- bewijzen inkomsten Belg. 

 

Op 20 november 2013 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Bij arrest nr. 122 470 

van 14 april 2014 vernietigt de Raad deze beslissing. 

 

1.3. Op 9 oktober 2014 beslist de gemachtigde opnieuw tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de thans bestreden beslissing die 

aan de verzoeker op 10 oktober 2014 wordt ter kennis gegeven. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van 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 v 

van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 24.05.2013 werd ingediend 

door: 

(…) 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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 voorwaar- den 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° 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.' 

 

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

- attest CAAMI-Luik dd. 21.08.2013 waaruit blijkt dat de referentiepersoon werd erkend als invalide 

(erkenning geldig tot 31.12.2014). Dit attest vermeldt geen concrete bedragen. Op basis van het 

voorgelegde attest heeft onze dienst dan ook geen zicht op het exacte bedrag van de 

invaliditeitsuitkering van de referentiepersoon. Gezien we niet weten welk bedrag er effectief uitgekeerd 

wordt, kunnen we deze inkomsten niet beoordelen. 

- attest dd. 22.08.2013 van de Rijksdienst voor Pensioenen waaruit blijkt dat de referentiepersoon 

recht heeft op een inkomensgarantie voor ouderen van €661,23 per maand. Aangezien het IGO-bedrag 

een vorm van een aanvullend bijstandsstelsel is, valt betrokkene ten laste van de openbare overheden; 

-tevens werden documenten voorgelegd waaruit blijkt dat ook mevr. S.K., moeder van betrokkene, recht 

heeft op een inkomensgarantie voor ouderen van €661,23 per maand. Dit bedrag is eveneens een IGO-

bedrag, een vorm van een aanvullend bijstandstelsel. 
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Hieruit blijkt dat de referentiepersoon en zijn echtgenote beide ten laste zijn van de openbare 

overheden. Hierdoor zijn ze niet in staat om betrokkene ten laste te nemen, gezien ze zelf ten laste zijn 

van de openbare overheden. 

 

Bovendien hebben de referentiepersoon en zijn echtgenote nagelaten om het dossier te actualiseren. 

Hierdoor kunnen we geen rekening houden met de wijzigingen die gebeurden op het vlak van inkomsten 

die gebeurden gedurende het laatste jaar. 

 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging de Belgische 

onderdaan moet aantonen 'dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de 

familieleden, die geraagd heeft of hebben om zich bij hem te 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.' 

 

Het K.B. van 26 augustus 2010 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen, tot wijziging van het K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, stelt dat de 

referentiepersoon het bewijs dient te leveren dat zij over voldoende huisvesting beschikt om betrokkene 

op te vangen. 

Om te bewijzen dat de referentiepersoon in België over voldoende huisvesting beschikt dient zij het 

bewijs over te maken van het geregistreerde huurcontract van de woning die zij huurt als 

hoofdverblijfplaats, eventueel aangevuld met een gedetailleerde staat van het gehuurde goed, of van de 

eigendomstitel van de huisvesting waar zij woont. Het voorleggen van deze documenten creëert een 

onweerlegbaar vermoeden dat voldaan is aan de vereiste om over voldoende huisvesting te beschikken. 

 

Ter staving van de behoorlijke huisvesting wordt een huurcontract uit 2006 voorgelegd. Echter, er ligt 

geen bewijs voor dat dit huurcontract werd geregistreerd. Bijgevolg heeft de referentiepersoon op 

onvoldoende wijze aangetoond over een behoorlijke huisvesting te beschikken. 

 

Ook op dit vlak werd het dossier niet geactualiseerd. Hierdoor voldoet het voorgelegde huurcontract nog 

steeds niet aan de voorwaarden. 

 

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 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 dat hij/zij geen aanspraak kan maken op enige 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond, levert de gemachtigde van de 

Minister/Burgemeester 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 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid, van de Vreemdelingenwet doet de Raad uitspraak op basis 

van de synthesememorie, behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft. 
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3.1.1. In een eerste middel van zijn synthesememorie voert de verzoeker een schending aan van het 

rechtszekerheidsbeginsel, van het vertrouwensbeginsel en van de rechten van verdediging. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Het rechtszekerheidsbeginsel of vertrouwensbeginsel houdt in dat de inhoud van het recht 

voorzienbaar en toegankelijk moet zijn. De rechtzoekende moet in staat zijn in redelijke mate de 

gevolgen van een bepaalde handeling te voorzien op het tijdstip dat de handeling wordt verricht. 

 

Daarnaast is het redelijkheidsbeginsel tevens geschonden wanneer vaststaat dat de als motieven 

opgegeven feiten werkelijk bestaan en op zich rechtens relevant zijn, maar er een kennelijke 

wanverhouding bestaat tussen die motieven en de beslissing welk op grond ervan genomen is. 

 

In casu werd verzoeker opnieuw geconfronteerd met een bestreden beslissing d.d. 9.10.2014 en dit 

aangezien betrokkene niet zou voldoen aan de vereiste voorwaarden van art. 40 ter van de wet van 

15.12.1980. ( stuk 1) 

 

Nochtans heeft Uw Raad reeds uitspraak gedaan in het kader van een bestreden beslissing d.d. 

25.11.2013 ( stuk 15 ) Verwerende partij baseerde zich hiervoor op identiek dezelfde gronden. 

 

Uw Raad vernietigde voormelde beslissing bij arrest d.d. 17.4.2014 ( stuk 14 ) : 

“De verzoekende partij wijst er echter dat de verwerende partij een te strikte visie hanteert en dat zowel 

met de inkomsten van de vader, referentiepersoon, als die van de moeder rekening dient te worden 

gehouden, nu zij ellen een feitelijk gezin vormen, hetgeen steun vindt in het administratief dossier dat 

een attest van gezinssamenstelling bevat, en zij beiden instaan voor haar zorgen. Gelet op hun 

huwelijkse staat kan vermoed worden dat de vader kan beschikken over de inkomsten van de moeder 

en omgekeerd. Het woord “beschikken” duidt niet op het generen van inkomsten. 

Wat de tenlasteneming betreft dient de verwerende partij rekening te houden met de gezinsinkomsten . 

Dit zijn niet enkel de inkomsten van de referentiepersoon maar ook de inkomsten van de personen die 

daadwerkelijk deel uitmaken van het gezin. Het is in casu evident dat de inkomsten van het hele gezin 

determinerend zijn om te analyseren of de verzoekende partij ten laste kan worden genomen door de 

referentiepersoon zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. Aangezien de verwerende 

partij op de hoogte was van het feit dat de verzoekende partij, die blijkens het administratief dossier 

bovendien speciale zorgen behoeft wegens een ernstige mentale achterstand, bij haar beide ouders – 

die getrouwd zijn – inwoont en het feit dat er rekening dient te worden gehouden met het 

gezinsinkomen, kan zij niet ernstig voorhouden dat met de voorgelegde documenten inzake het 

inkomen van de moeder van de verzoekende partij geen rekening kan worden gehouden bij het 

beoordelen van de bestaansmiddelen om reden dat het de referentiepersoon die zich wenst te laten 

vervoegen is die dient aan te tonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken. Een schending 

van de materiële motiveringsplicht in samenlezing met art. 40ter van de vreemdelingenwet wordt 

aannemelijk gemaakt.” 

 

In het kader van deze procedure bracht verzoeker volgende stukken bij, die tevens aan verwerende 

partij werden overgebracht : 

- Attest samenstelling gezin 

- Attest uitkering van vader ten bedrage van 674,46 EUR 

- Attest CAAMI LUIK betreffende de invaliditeit van de heer P.M. tot 31.2.2014. 

- Afschrift van rekeninguittreksel van de heer P.M. waaruit blijkt dat hij maandelijks een netto bedrag 

ontvangt van 81,81 EUR. 

- Attest pensioenuitkering moeder ten bedrage van 674,46 EUR/netto 

- Bewijs OCMW GRIMBERGEN d.d. 12.08.2013 – verzoeker ontvangt geen steun van OCMW 

- Attest FOD sociale zekerheid Personen met een handicap d.d. 09.07.2010 : Bewijs dat verzoeker niet 

kan voorzien in zijn eigen behoeften. 

- Medisch certificaat van de DVZ d.d. 16/8/2012 waaruit blijkt dat verzoeker afhankelijk is van zijn familie 

voor zijn dagelijkse zorgen. 

- Annex aan medisch certificaat met onderzoek waaruit wederom blijkt dat verzoeker wegens zijn zware 

mentale achterstand dient te steunen op zijn ouders 

- Geregistreerde huurovereenkomst d.d. 23.12.2013. 

 

Verwerende partij heeft dan ook kennis genomen van deze stukken. Sterker nog : zij heeft deze in haar 

bezit! 
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Ten onrechte nam verwerende partij opnieuw een beslissing waarbij zij zich – geheel foutief- baseerde 

op dezelfde gronden. 

 

Nochtans werd de huurovereenkomst geregistreerd ; Bracht verzoeker bewijs bij van de maandelijkse 

uitkering van de CAAMI LUIK die zijn vader P.M. mag ontvangen; Werd in het arrest van Uw Raad d.d. 

17.4.2014 ( stuk 14 ) uitdrukkelijk vermeld dat rekening diende gehouden te worden met het 

gezinsinkomsten ; Werd eveneens in Uw Arrest d.d. 17.4.2014 ( stuk 14 ) uitdrukkelijk verwezen naar de 

uitzonderlijke situatie van verzoeker. Zoals herhaaldelijk gesteld en benadrukt heeft deze een ernstige 

mentale achterstand. Een gegeven waaraan de verwerende partij maar al de licht over gaat. Verzoeker 

uitwijzen, zou immers betekenen dat deze emotioneel en fysiek aan zijn lot wordt overgelaten gezien er 

niemand voor hem kan zorgen. 

 

Allen gegevens waaraan verwerende partij voorbij is gegaan in haar beslissing d.d. 9.10.2014. ( stuk 1) 

 

Gezien de bestreden beslissing d.d. 25.11.2013 ( stuk 15 ) werd vernietigd, was verzoeker wachtend op 

een nieuwe identiteitskaart. 

 

Plots werd verzoeker geconfronteerd met een nieuwe beslissing d.d. 9.10.2014. ( stuk 1 ) en dit op 

dezelfde gronden! Nooit werd verzoeker geïnformeerd of op de hoogte gebracht door verwerende partij 

m.b.t. “actualisering” van haar dossier. Verzoeker kon dus onmogelijk weten welke extra info er van hem 

werd verwacht, noch werd verzoeker verhoord inzake zijn actuele toestand! 

 

Gezien in het kader van de bestreden beslissing d.d. 25.11.2013 en het volgend vernietigend arrest 

(stuk 14 en 15 ) verzoeker voormelde stukken had overgemaakt aan verwerende partij! 

 

De bestreden beslissing d.d. 9.10.2014 ( stuk 1 ) schendt dan ook het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht 

voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van 

hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op 

een zekere standvastigheid bij het bestuur. 

 

Dat in casu verzoeker geenszins deze nieuwe beslissing had voorzien/verwacht. Nu hij nooit 

voorafgaand op de hoogte van een nieuw onderzoek door verwerden partij in kennis werd gesteld. Hij 

werd plots geconfronteerd met een nieuwe beslissing, zonder gehoord te worden. 

 

Elke normaal redelijk en zorgvuldig persoon had deze nieuwe beslissing niet voorzien! Immers 

verzoeker heeft na Uw Arrest d.d. 17.4.2014 niets meer van verweerster vernomen! 

 

Nooit werd er aan verzoeker gevraagd haar dossier te “actualiseren” om dan plots met een bijlage 20 

geconfronteerd te worden. 

 

Verzoeker kan niet “in redelijke mate” voorzien dat er opnieuw een nieuwe beslissing zou volgen. 

 

Dit is niet correct en schenden de rechten van verdediging van verzoeker! Verzoeker was niet op de 

hoogte dat er opnieuw een onderzoek werd gevoerd m.b.t. de “nieuwe stukken”. 

 

Het eerste middel is dan ook gegrond en ernstig.” 

 

3.1.2.1. In zoverre de verzoeker een schending inroept van de rechten van verdediging, wordt er op 

gewezen dat de rechten van verdediging in administratiefrechtelijke zaken enkel van toepassing zijn op 

tuchtzaken, doch niet op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de 

Vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124.957). Het eerste middel is, wat dit onderdeel betreft, 

niet ontvankelijk. 

 

3.1.2.2. Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat het recht voorzienbaar en toegankelijk moet zijn 

zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te 

schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het 

bestuur. Te dezen heeft het bestuur na een eerdere beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten opnieuw een beslissing tot weigering van 
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verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten genomen, zodat haar 

allerminst een gebrek aan standvastigheid kan worden verweten. Het is niet zo dat wanneer een 

negatieve bestuurlijke beslissing door een administratief rechtscollege vernietigd wordt, het bestuur ipso 

facto gedwongen wordt om na dat vernietigingsarrest een positieve beslissing te nemen. Wel dient het 

bestuur rekening te houden met het gezag van gewijsde dat uitgaat van het vernietigingsarrest. De 

verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij voorhoudt dat de gemachtigde zich bij het nemen van de 

bestreden beslissing gebaseerd heeft op identiek dezelfde gronden als dewelke waarop de eerder 

vernietigde beslissing was gebaseerd. De beslissing van 20 november 2013 werd immers bij arrest nr. 

122 470 van 14 april 2014 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigd omdat de 

verwerende partij “niet ernstig (kan) voorhouden dat met de voorgelegde documenten inzake het 

inkomen van de moeder van de verzoekende partij geen rekening kan worden gehouden bij het 

beoordelen van de bestaansmiddelen om reden dat het de referentiepersoon die zich wenst te laten 

vervoegen is die dient aan te tonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken”, terwijl in de thans 

bestreden beslissing de middelen van de moeder van de verzoeker niet in aanmerking worden genomen 

omdat het gaat om “een IGO-bedrag, een vorm van een aanvullend bijstandsstelsel”. 

 

Een schending van het rechtszekerheidsbeginsel kan bijgevolg niet worden aangenomen. 

 

3.1.2.3. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 26 februari 2007, nr. 

168.263). Er is slechts sprake van een schending van het vertrouwensbeginsel indien aan drie 

voorwaarden is voldaan: het bestaan van een bestuurlijke vergissing, het ten gevolge van die vergissing 

verlenen van een voordeel aan een rechtsonderhorige en de afwezigheid van gewichtige redenen om 

die rechtsonderhorige het verleende voordeel te ontnemen (RvS 17 maart 1987, nr. 27.685, 

Vermeulen). Uit de voorgaande bespreking in punt 4.1.3.2. is reeds gebleken dat de verwerende partij 

niet “opnieuw een beslissing (nam) waarbij zij zich – geheel foutief – baseerde op dezelfde gronden”. De 

verzoeker toont derhalve geen bestuurlijke vergissing aan. Verder toont hij evenmin het bestaan van 

een voordeel aan dat hem zou zijn toegekend en dat hem nadien zou zijn ontnomen. Kortom, hij zet niet 

uiteen op welke wijze aan de hoger genoemde voorwaarden zou zijn voldaan. 

 

Ook een schending van het vertrouwensbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.2.4. Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.2.1.1. In een tweede middel van zijn synthesememorie voert de verzoeker een schending aan van 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen iuncto artikel 42quater van de 

Vreemdelingenwet en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het 

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Dit middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Artikel 62 van de wet van 15.12.1980 en artikelen 2 en 3 van de wet van 29.7.1991 bepalen dat de 

beslissingen zowel in feite als in rechte moeten worden gemotiveerd. 

 

Een dergelijke motiveringsplicht houdt in dat iedere bestuurshandeling moet gedragen worden door 

motieven die in recht en in feite aanvaardbaar zijn en blijken uit de beslissing zelf, hetzij uit het 

administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig 

zijn. 

 

Artikel 3 van dezelfde wet legt het bestuur de verplichting op om de genomen beslissing op “afdoende” 

wijze te motiveren. De opgelegde motivering moet in de akte zowel de juridische als de feitelijke 

overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

Met de term “afdoende” wordt tevens verwezen naar het feit dat de motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn met het belang van de genomen beslissing, dat er dus een verband moet zijn 

tussen het belang, de aard en het voorwerp van de beslissing, aan de ene kant, en het belang dat wordt 

gehecht aan de motivering, aan de andere kant. Niet alle bestuurshandelingen zullen in dezelfde mate 

formeel moeten worden gemotiveerd. Wanneer de overheid beschikt over een discretionaire 

bevoegdheid, dient haar motivering in extenso en uitgebreider te gebeuren. De beslissingen waarvan de 

motivering vaag, nietszeggend of louter stijlformules inhouden dienen tevens te worden vernietigd ( 
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R.v.St. nr. 52.909 van 14.4.1995; R.v.St. nr. 44.141 van 20.09.1993; R.v.St. nr. 77.502 van 09.12.1998; 

R.v.St. nr. 77.732 van 18.12.1998.) 

 

De RVV gaat dienaangaande in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht na of de 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 haar beslissing heeft genomen. Wat in casu het geval is. 

 

In haar bestreden beslissing verwijst verweerster naar de voorwaarden van art. 40 ter van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Zij hanteert hierbij dezelfde stijlformule als in haar eerdere beslissing d.d. 25.11.2013 ( stuk 15) – 

hoewel deze reeds vernietigd werd - doch houdt opnieuw geen rekening met de specifieke 

omstandigheden eigen aan deze zaak. 

 

Uw Raad heeft deze in haar arrest d.d. 17.4.2014 nochtans uitdrukkelijk geformuleerd : 

“De verzoekende partij wijst er echter dat de verwerende partij een te strikte visie hanteert en dat zowel 

met de inkomsten van de vader, referentiepersoon, als die van de moeder rekening dient te worden 

gehouden, nu zij ellen een feitelijk gezin vormen, hetgeen steun vindt in het administratief dossier dat 

een attest van gezinssamenstelling bevat, en zij beiden instaan voor haar zorgen. Gelet op hun 

huwelijkse staat kan vermoed worden dat de vader kan beschikken over de inkomsten van de moeder 

en omgekeerd. Het woord “beschikken” duidt niet op het generen van inkomsten. 

Wat de tenlasteneming betreft dient de verwerende partij rekening te houden met de gezinsinkomsten . 

Dit zijn niet enkel de inkomsten van de referentiepersoon maar ook de inkomsten van de personen die 

daadwerkelijk deel uitmaken van het gezin. Het is in casu evident dat de inkomsten van het hele gezin 

determinerend zijn om te analyseren of de verzoekende partij ten laste kan worden genomen door de 

referentiepersoon zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. Aangezien de verwerende 

partij op de hoogte was van het feit dat de verzoekende partij, die blijkens het administratief dossier 

bovendien speciale zorgen behoeft wegens een ernstige mentale achterstand, bij haar beide ouders – 

die getrouwd zijn – inwoont en het feit dat er rekening dient te worden gehouden met het 

gezinsinkomen, kan zij niet ernstig voorhouden dat met de voorgelegde documenten inzake het 

inkomen van de moeder van de verzoekende partij geen rekening kan worden gehouden bij het 

beoordelen van de bestaansmiddelen om reden dat het de referentiepersoon die zich wenst te laten 

vervoegen is die dient aan te tonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken. Een schending 

van de materiële motiveringsplicht in samenlezing met art. 40ter van de vreemdelingenwet wordt 

aannemelijk gemaakt.” 

 

Ondanks voormeld arrest, formuleert verweerster opnieuw dezelfde argumenten. Nochtans werd haar 

eerdere beslissing op deze gronden reeds vernietigd. ( stuk 14 ) 

 

Waarom en op basis van welke nieuwe feiten verweerster zich baseert, wordt niet gesteld! 

 

Ook de reden waarom verzoeker nu plots geconfronteerd wordt met een nieuwe beslissing van 

verweerster, wordt niet verduidelijkt! 

 

In casu kan dan ook niet anders besloten worden dat deze beslissing inderdaad “stereotiep” 

gemotiveerd werd, aangezien ze haar argumentatie van de vorige procedure herneemt, zonder meer. 

Desondanks het feit dat deze beslissing door Uw Raad werd vernietigd. 

 

Daarenboven heeft verweerster geen rekening gehouden met de stukken die toegevoegd werden in het 

kader van de eerdere procedure! 

 

Door de beslissing op deze beperkte wijze te motiveren, zonder rekening te houden met het eerdere 

arrest en de omstandigheden eigen aan deze zaak, worden de artikelen 2,3 en 4 van de wet betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, gedateerd 29 juli 1991 geschonden. 

 

Gelet op het voorgaande dient dan ook geoordeeld te worden dat de motivering niet afdoende was. Het 

middel is ernstig.” 

 

3.2.1.2. In een derde middel van zijn synthesememorie voert de verzoeker de schending aan van artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet en van de motiveringsplicht. 
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Dit middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Ten onrechte wordt –opnieuw - gesteld dat verzoeker niet voldoet aan de vereiste voorwaarden zoals 

voorzien in artikel 40ter van de wet van 15.12.1980, om te genieten van het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van burger van de Unie. 

 

Nochtans zijn deze voorwaarden voldaan en motiveert verwerende partij –opnieuw- haar bestreden 

beslissing niet! 

 

Art. 40 ter stelt : Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet 

de Belgisch 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 deze voorwaarden voldaan zijn blijkt uit onderstaande toetsing : 

 

 

1. Zoals de Dienst Vreemdelingenzaken erkend is verzoeker familielid van Belg, zijnde in casu zijn 

ouders. Bij wijze van bevestiging verwijst verzoeker voor het bewijs van bloedverwantschap naar zijn 

geboorteakte. ( stuk 4 ) Zoals bovenstaand werd uiteengezet is hij als zoon volledig ter hunnen laste. 

 

 

1. Hiermee wordt bedoeld dat de referentiepersoon/Belg een inkomen heeft dat gelijk is aan ten minste 

120% van het leefloon van een persoon met een gezin ten laste. ( Zie art. 14, §1, 3° van de wet van 26-

05-2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. ) Op dit ogenblik dient dus aangetoond te 

worden dat men over een inkomen beschikt van minstens 1.307,784 EUR/netto per maand. 

 

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat deze vereiste te hoog is en strijdig is met de rechtspraak van 

het Hof van Justitie. Zie arrest Chakroun 4 maart 2010, nr. C-578/08 waaruit volgt dat lidstaten niet een 

minimuminkomen kunnen bepalen waaronder geen gezinshereniging wordt toegestaan, zonder enige 

concrete beoordeling van de situatie van iedere aanvraag. Deze uitleg vindt tevens steun in artikel 17 

van de Richtlijn, op grond waarvan verzoeken om gezinshereniging individueel moeten worden 

behandeld. Aldus mag het handhaven van een inkomensreferentie geen standaard toetsing uitmaken 

zonder in concreto, geval per geval de omstandigheden eigen aan de aanvraag na te gaan waarbij het 

doel tot gezinshereniging voorop dient te staan. Bestaansmiddelen die minstens gelijk zijn aan 100% 

van het leefloon tarief persoon met een gezin ten laste zouden voldoende moeten zijn. 

 

Dat ook in casu louter getoetst werd aan de minimum loonnorm ( 120% van het leefloon) zonder 

individueel te beoordelen of deze in concreto wel voldoende is. Bijgevolg heeft tegenpartij geheel 

onterecht op een automatische wijze afgeleid dat de bestaansmiddelen niet stabiel, ontoereikend en 

onregelmatig waren. 

 

2. Overwegende dat de ouders van verzoeker over een pensioen beschikken van elk 674,46 EUR netto 

per maand. ( stuk 5 en 8 ) Geheel onterecht meent de Dienst voor Vreemdelingenzaken dat met dit 

bedrag geen rekening kan gehouden worden omdat dit een vorm van aanvullend bijstandsstelsel zou 

zijn. 

 

Sommige inkomsten worden inderdaad niet in aanmerking genomen zoals leefloon, aanvullende 

kinderbijslag, gezinsbijslagen, wachtuitkeringen en overbruggingsuitkeringen. Echter de maandelijkse 

inkomsten die de ouders van verzoeker ontvangen zijn een pensioen. Dit wordt niet in de lijst van 

geweigerde inkomst vermeld. In tegenstelling tot wat de dienst beweerd is het pensioen geen vorm van 

aanvullend bijstandstelsel maar een vast en stabiel inkomen. Dit betreft de uitkering van een 
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rustpensioen voor de door de ouders geleverde prestaties en dienen wel degelijk in aanmerking te 

komen. 

 

Nochtans betreft dit wel degelijk een stabiel, vast en regelmatig inkomen. 

 

Ondergeschikt : Indien Uw Zetel alsnog van oordeel zou zijn dat het hier gaat om een inkomensgarantie 

die wordt toegekend aan personen die zelf over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken, dan komt 

dit inkomen in aanmerking gezien het op een regelmatige wijze wordt uitgekeerd, een vast bedrag 

betreft en bijgevolg een stabiel inkomen uitmaakt waar deze kunnen op rekenen. 

 

3. Overwegende dat inderdaad met de inkomsten van zowel de vader als de moeder dienen rekening te 

worden gehouden. Immers verzoeker woont bij zijn ouders en het is zowel zijn vader als moeder die 

instaan voor zijn zorgen. Hij wenst dan ook herenigd te worden met beide ouders. De Dienst 

vreemdelingenzaken hanteert hierin onterecht een te strikte visie. Derhalve dient ook rekening te 

worden gehouden met het inkomen van de moeder, mevrouw M.S. dient gezien verzoeker wenst 

herenigd te worden met beide ouders. 

 

In Uw Arrest d.d. 17.4.2014 ( stuk 14 ) oordeelde u hieromtrent reeds correct : 

“Wat de tenlasteneming betreft dient de verwerende partij rekening te houden met de gezinsinkomsten . 

Dit zijn niet enkel de inkomsten van de referentiepersoon maar ook de inkomsten van de personen die 

daadwerkelijk deel uitmaken van het gezin. Het is in casu evident dat de inkomsten van het hele gezin 

determinerend zijn om te analyseren of de verzoekende partij ten laste kan worden genomen door de 

referentiepersoon zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. Aangezien de verwerende 

partij op de hoogte was van het feit dat de verzoekende partij, die blijkens het administratief dossier 

bovendien speciale zorgen behoeft wegens een ernstige mentale achterstand, bij haar beide ouders – 

die getrouwd zijn – inwoont en het feit dat er rekening dient te worden gehouden met het 

gezinsinkomen, kan zij niet ernstig voorhouden dat met de voorgelegde documenten inzake het 

inkomen van de moeder van de verzoekende partij geen rekening kan worden gehouden bij het 

beoordelen van de bestaansmiddelen om reden dat het de referentiepersoon die zich wenst te laten 

vervoegen is die dient aan te tonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken. Een schending 

van de materiële motiveringsplicht in samenlezing met art. 40ter van de vreemdelingenwet wordt 

aannemelijk gemaakt.” 

 

4. De vader, de heer M.I. ontvangt daarenboven een uitkering van 81,81 EUR wegens zijn invaliditeit. 

Verzoeker verwijst hiervoor naar het attest van CAAMI-Luik d.d. 13.12.2013 dat hem erkend als invalide 

tot 31.12.2014. Het bewijs van bovenvermeld bedrag wordt toegevoegd door een afschrift van het 

laatste rekeninguittreksel van de heer M.I. ( vader van verzoeker ). ( Stuk 6 en 7 ) 

 

Bijgevolg doet zich volgende afrekening voor : 

- Pensioensuitkering netto/maand vader : 674, 46 EUR (stuk 5 ) 

- Pensioensuitkering netto/maand moeder : 674,46 EUR ( stuk 8 ) 

- Uitkering invaliditeit netto/ maand : 81,81 EUR ( stuk 7 ) 

TOTAAL : 1430,73 EUR 

 

Dat bovenvermeld bedrag boven de grens opgelegd door de dienst ligt en dus voldoende is voor de 

vereiste “voldoende bestaansmiddelen.” 

 

5. Ondergeschikt : Indien de Raad voor Vreemdelingenbetwisting alsnog zou oordelen dat de 

bestaansmiddelen niet toereikend zouden zijn – quod non. Dan nog kon de aanvraag voor 

gezinshereniging niet automatisch geweigerd worden gezien er vooreerst een behoefteanalyse diende 

te worden gedaan van het gezin. Dit is de taak van de Dienst Vreemdelingenzaken. ( DVZ) 

 

Gezien uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de DVZ nagelaten heeft dit te doen dient 

de bestreden beslissing vernietigd te worden en teruggestuurd naar de DVZ teneinde te doen wat deze 

juist verplicht was te doen met name een behoefteanalyse door te voeren. Op basis daarvan zal dan 

bepaald moeten worden welke bestaansmiddelen nodige zijn om in de behoeften van het gezin te 

voorzien zonder ten laste te vallen van de overheid. 

 

6. In die zin moet opgemerkt worden dat verzoeker sinds jaren bij zijn ouders woont. Hoewel verzoeker 

niet in staat is om zelf te werken, heeft hij geen beroep gedaan op het OCMW. ( stuk 9 ) Wel, 
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integendeel het zijn beide ouders van verzoeker die steeds voor hem zorgen. Dit zowel financieel als 

emotioneel. 

 

 

1. Verzoeker dient te beschikken over “voldoende huisvestiging” om het lid van zijn familie te herbergen, 

d.w.z. huisvestiging die voldoet aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en 

bewoonbaarheid. Dit kan aangetoond worden via een huurcontract of eigendomstitel. 

 

2. Overwegende dat verzoeker over dergelijke huisvesting beschikt. Hiervoor brengt hij het bewijs bij 

van zijn geregistreerde huurovereenkomst. ( stuk 12 ) 

 

Hoewel verzoeker dit reeds bijbracht ten tijde van zijn eerdere procedure ( stuk 14 & 5) wordt hiermee 

geen rekening gehouden! 

 

Dat dit beantwoordt aan de expliciete eis van in de bestreden beslissing van de DVZ : stellende dat om 

te bewijzen dat de referentiepersoon over voldoende huisvestiging beschikt deze het bewijs dient over 

te maken van het geregistreerd huurcontract van de woning die zij huurt als hoofdverblijfplaats. 

 

Wederom legt verzoeker dit neer als zijn stuk 12. 

 

Derhalve voldoet deze aan de vereiste voldoende huisvestiging.” 

 

3.2.2.1. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving van de door de 

bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop die rechtsregel of 

dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 22 januari 2010, nr. 199.798). 

De verzoeker zet nergens in zijn synthesememorie uiteen op welke wijze hij artikel 4 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, dat de situaties opsomt 

waarin de bij deze wet voorgeschreven motiveringsplicht niet van toepassing is, en artikel 42quater van 

de Vreemdelingenwet door de bestreden beslissing geschonden acht. Het tweede middel is, wat dit 

betreft, niet-ontvankelijk. 

 

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

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, 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 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 enerzijds uit de voorgelegde documenten “blijkt dat de 

referentiepersoon en zijn echtgenote beide ten laste zijn van de openbare overheden” en dat zij 

“(h)ierdoor (…) niet in staat (zijn) om betrokkene ten laste te nemen” en dat anderzijds “de 

referentiepersoon op onvoldoende wijze (heeft) aangetoond over een behoorlijke huisvesting te 

beschikken” nu hij een huurcontract van 2006 voorlegt waarvan geen bewijs voorligt dat het 

geregistreerd werd. 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. 

 

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

tweede en het derde middel vanuit dat oogpunt worden 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 
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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. 

 

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

 

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

onderdaan aantonen: 

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

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

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

op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen: 

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

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

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 

3° worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt; 

– dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de familieleden, die gevraagd 

heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden die 

gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats zoals bepaald in het 

artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek en over een 

ziektekostenverzekering beschikt die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. De Koning 

bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de Belgische 

onderdaan bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden” 

 

3.2.2.3.1. Voor zover de verzoeker aanvoert dat de verwerende partij ondanks het arrest nr. 122 470 

van 14 april 2014 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen opnieuw dezelfde argumenten 

formuleert en dat in de bestreden beslissing niet wordt gesteld “waarom en op basis van welke nieuwe 

feiten verweerster zich baseert”, wordt verwezen naar wat hierover werd uiteengezet bij het onderzoek 

van het eerste middel, onder punt 3.1.2.2. 

 

3.2.2.3.2. De verzoeker laat vooreerst gelden dat wel degelijk voldaan is aan de voorwaarden van artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet nu de referentiepersoon over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt. 

 

Waar hij aanvoert dat de vereiste dat de referentiepersoon een inkomen heeft dat gelijk is aan ten 

minste 120% van het leefloon van een persoon met een gezin ten laste strijdig is met de rechtspraak 

van het Europees Hof van Justitie, oefent hij in wezen kritiek uit op de wet, waarvoor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd is (cf. RvS 21 januari 2014, nr. 226.131). 

 

De verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij voorhoudt dat de inkomsten die zijn ouders ontvangen 

de uitkering van een rustpensioen betreft en dat dit “geen vorm van aanvullend bijstandsstelsel maar 

een vast en stabiel inkomen (is)”. Op de door de verzoeker bij zijn verzoekschrift gevoegde stukken 5 en 

8 staat immers uitdrukkelijk de term “Inkomensgarantie voor ouderen” vermeldt. 

 

Voor zover de verzoeker ondergeschikt nog laat gelden dat een inkomensgarantie “in aanmerking 

(komt) gezien het op een regelmatige wijze wordt uitgekeerd, een vast bedrag betreft en bijgevolg een 

stabiel inkomen uitmaakt”, wordt er op gewezen dat het begrip “aanvullend bijstandsstelsel”, voorzien in 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet een generieke term is die het verzekeren van een minimaal 

niveau van bestaanszekerheid omvat, met name de sociale minimumvoorzieningen en de 

maatschappelijke dienstverlening. Deze categorie beoogt de basisbescherming te verzekeren van 

personen die geen (voldoende) inkomenszekerheid hebben weten te verwerven door hun eigen 

participatie op de arbeidsmarkt en die, als gevolg daarvan, evenmin gerechtigd zijn op prestaties van de 

klassieke sociale verzekeringen. De toegang tot deze stelsels is in beginsel onderworpen aan de 

voorwaarde dat de aanvrager over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt. Het kan niet ernstig betwist 

worden dat de inkomensgarantie voor ouderen, voorheen het gewaarborgd inkomen voor bejaarden 

genoemd, onder deze categorie van bijstand valt (S. Bouckaert, Documentloze vreemdelingen, 

Grondrechtenbescherming doorheen de Belgische en internationale rechtspraak vanaf 1985, pagina 
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295 e.v.). Het aanvullend bijstandsstelsel omvat het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen, de 

gewaarborgde gezinsbijslag, de tegemoetkomingen voor gehandicapten en de tegemoetkomingen voor 

hulp aan bejaarden (http://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/overzicht/2012/beknopt-overzicht-

2012-l.pdf,pagina 646 ;http://www.belgium.be/nl/familie/internationaal/buitenlanders/sociale_zekerheid/), 

(J. Van Langendonck, Handboek Socialezekerheidsrecht, p. 12 en 787) en werkt, anders dan de 

klassieke sociale verzekeringen, niet op basis van individuele bijdragebetalingen, maar wordt uitsluitend 

door overheidsbijdrage gefinancierd. Verder dient de doelstelling van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet in acht te worden genomen, met name het voorkomen dat de aanvrager ten laste 

komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk (GwH 26 september 2013, nr. 123/2013: “Tevens werd 

de noodzaak aangevoerd om de voorwaarden voor gezinshereniging bij te sturen teneinde te 

voorkomen dat de gezinsleden die zich in België komen vestigen, ten laste vallen van de overheid of dat 

de gezinshereniging in mensonwaardige omstandigheden zou plaatsvinden”). Het kan niet ernstig 

betwist worden dat deze inkomensgarantie een uitkering is die toegekend wordt aan bejaarde personen 

die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Dergelijke vergoeding verzekert een minimaal 

niveau van bestaanszekerheid en kan niet mee in overweging genomen worden om de totaliteit van 

voldoende bestaansmiddelen te bepalen nu zij tot het aanvullend bijstandsstelsel behoort. Bijgevolg 

komt het de Raad niet kennelijk onredelijk over dat de gemachtigde voor de begroting van de door 

artikel 40ter vereiste bestaansmiddelen geen rekening hield met de uitkeringen die aan de 

referentiepersoon en zijn echtgenote werden betaald in de vorm van een inkomensgarantie voor 

ouderen. 

 

In zoverre de verzoeker nog aanvoert dat zijn vader “daarenboven een uitkering van 81,81 EUR 

(ontvangt) wegens zijn invaliditeit” en het bewijs van dat bedrag bij zijn verzoekschrift toevoegt “door 

een afschrift van het laatste rekeninguittreksel” van zijn vader, wordt er op gewezen dat de 

regelmatigheid van een administratieve beslissing 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. Dit betekent dat de stukken waarop het bestuur zich kan baseren voor het nemen 

van de bestreden beslissing zich in het administratief dossier moeten bevinden, of ten laatste vóór het 

nemen van de bestreden beslissing aan het bestuur moeten worden overgemaakt. Nu uit de stukken 

van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker het voornoemd afschrift niet heeft voorgelegd aan 

het bestuur, kon hiermee geen rekening worden gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. 

Dit stuk wordt pas voor het eerst toegevoegd bij huidig verzoekschrift. De Raad zou zijn bevoegdheid te 

buiten gaan door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met stukken die dateren van na de 

bestreden beslissing (RvS, 18 juni 2009, nr. 194 395). Het bij het verzoekschrift gevoegde afschrift kan 

aldus niet dienstig worden aangebracht in onderhavige procedure, zodat het de verwerende partij niet 

kan worden verweten dat in de bestreden beslissing wordt gesteld dat het voorgelegde “attest CAAMI-

Luik dd. 21.08.2013” geen concrete bedragen vermeldt en dat zij aldus geen zicht heeft op het exacte 

bedrag van de invaliditeitsuitkering van de referentiepersoon waardoor deze inkomsten niet beoordeeld 

konden worden. 

 

Gelet op het ontbreken van enig bewijs van de stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen 

zoals vereist in toepassing van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, diende de gemachtigde niet te 

beoordelen welke bestaansmiddelen de familieleden nodig hebben om in hun behoeften te voorzien 

zonder ten laste te vallen van de openbare overheden, in toepassing van artikel 42, § 1, tweede lid, van 

de Vreemdelingenwet. De verzoeker kan dan ook niet worden gevolgd waar hij meent dat “de aanvraag 

voor gezinshereniging niet automatisch geweigerd (kon) worden gezien er vooreerst een 

behoefteanalyse diende te worden gedaan van het gezin”. Immers, indien slechts inkomsten worden 

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

een behoefteanalyse zich niet op (cf. RvS 11 juni 2013, nr. 223.807). 

 

3.2.2.3.3. De bestreden beslissing is gestoeld op twee afzonderlijke motieven die elk op zich de 

bestreden beslissing kunnen verantwoorden, met name 1) dat uit de voorgelegde documenten “blijkt dat 

de referentiepersoon en zijn echtgenote beide ten laste zijn van de openbare overheden” en dat zij 

“(h)ierdoor (…) niet in staat (zijn) om betrokkene ten laste te nemen” en 2) dat “de referentiepersoon op 

onvoldoende wijze (heeft) aangetoond over een behoorlijke huisvesting te beschikken”. Elk van deze 

motieven volstaat op zichzelf om de bestreden beslissing te schragen. Uit hetgeen hiervoor onder punt 

3.2.3.3.2. werd uiteengezet blijkt dat de verzoeker er niet in geslaagd is om het eerste motief te 

weerleggen. Bijgevolg heeft de verzoeker, daargelaten de vraag of uit het administratief dossier blijkt dat 

het door hem voorgelegde huurcontract van 2006 ten tijde van de bestreden beslissing al dan niet 

geregistreerd was en de gemachtigde er bij het nemen van de bestreden beslissing derhalve rekening 

mee had moeten houden, geen belang bij zijn kritiek op het motief dat “de referentiepersoon op 
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onvoldoende wijze (heeft) aangetoond over een behoorlijke huisvesting te beschikken”. De eventuele 

gegrondheid van deze grief kan immers niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden. 

 

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 de bestreden beslissing is gekomen. De 

schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, 

kan niet worden aangenomen 

 

3.2.2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor 

het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat het bestuur bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Aangezien uit 

het voorgaande is gebleken dat de verzoeker er niet in slaagt aan te tonen dat er in casu werd 

uitgegaan van een foutieve feitenvinding, kan de schending van de zorgvuldigheidsplicht niet worden 

aangenomen. 

 

3.2.2.5. Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de 

uitoefening van haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het 

redelijkheidsbeginsel kan slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om 

het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan 

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het 

redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 

20 september 1999, nr. 82.301). In de bestreden beslissing worden de motieven opgesomd op grond 

waarvan de gemachtigde tot de weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten heeft besloten. De gemachtigde heeft enkel gebruik gemaakt van de hem bij de 

wet toegekende bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat voorafgaat, niet op een kennelijk onredelijke 

wijze tot zijn besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de gemachtigde bij het 

nemen van de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel heeft geschonden. 

 

3.2.2.6. Het tweede en het derde middel zijn, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, ongegrond. 

 

3.3.1.1. In een vierde middel van zijn synthesememorie voert de verzoeker een schending aan van 

artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: 

EVRM). 

 

Dit middel is als volgt onderbouwd: 

 

“1. Overwegende dat artikel 8 EVRM de eerbiediging van het recht op familie-en gezinsleven . 

beschermt. 

 

Dat het recht op een gezinsleven een grondrecht is van de Europese-Unie. Zo heeft de Raad van de 

Europese Unie in haar richtlijn 2003/86/EG van 22 september 2003 inzake het recht op 

gezinshereniging, dit recht als principe ingesteld.3 In haar tweede overweging stelt de Raad dat 

maatregelen op dit vlak in overeenstemming moeten zijn met de plicht om het gezin te beschermen en 

het gezinsleven te respecteren. Hierbij verwijst ze expliciet naar de grondrechten die voortvloeien uit 

artikel 8 van het EVRM. 

 

In die zin kan er verwezen worden naar de zaak CHAKROUN4 waarbij het Hof van Justitie in een 

prejudiciële vraag antwoord als volgt : “ Overwegende dat de gezinshereningsrichtlijn voor de lidstaten 

welbepaalde verplichtingen in het leven roept, waaraan duidelijk omschreven subjectieve rechten 

beantwoorden aangezien de lidstaten verplicht zijn om in de door de richtlijn omschreven gevallen de 

gezinshereniging van bepaalde leden van het gezin van de gezinsheriger toe te staan zonder ter zake 

enige beoordelingsmarge te kunnen uitoefenen.” 

 

Nu gezinshereniging als principe is gesteld, dienen de bepalingen waarmee voorwaarden aan dit recht 

op gezinshereniging worden opgelegd, op een restrictieve wijze te worden geïnterpreteerd. 
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2. Overwegende dat bepaalde personen zich kunnen beroepen op artikel 8 EVRM om te voorkomen dat 

die worden uitgewezen uit het land waar zijn of haar gezinsleden wonen. 

 

Dat een vreemdeling zich kan beroepen op artikel 8 EVRM wanneer hij/zij een feitelijk gezin vormt met 

een BELG of een vreemdeling met legaal verblijf in België. 

Dat een feitelijk gezin kan bestaan uit een samenleving tussen echtgenoten, ( groot)ouders en 

(klein)kinderen, bloedverwanten in de zijlijn ( broers, tantes…), het pleeggezin, het adoptiegezin, 

ongehuwde samenwoners, verloofden… 

 

3. Overwegende dat verzoeker gezien zijn zware mentale handicap steeds bij zijn ouders en familie 

heeft gewoond. Tot 2002 heeft hij in Congo verbleven met zijn ouders. Toen deze verhuisden naar 

België heeft hij onder het toeziend oog van zijn grootmoeder gewoond. Bij de dood van zijn grootmoeder 

heeft verzoeker zich vervolgens vervoegd bij zijn broers en zussen in Frankrijk. Echter gezien de 

constante nood aan begeleiding en toezicht in zijn dagdagelijks leven heeft verzoeker in de loop van 

2006 zijn ouders in België vervoegd. 

 

Verzoeker is ongehuwd en aldus niet in staat om in zijn eigen behoeften te voorzien. 

 

4. Dat zoals reeds hoger uiteengezet de ouders van verzoekers steeds hebben ingestaan voor zijn 

begeleiding en ondersteuning. 

 

Heden zijn zij woonachtig te (…) alwaar zij duidelijk een feitelijk gezin vormen. ( stuk 3) 

 

Dit blijkt ook uit het bijgebrachte attest van samenstelling gezin. 

 

5. Overwegende dat het daarnaast voor verzoeker onmogelijk is om een gezinsleven te hebben in het 

land van herkomst, zijnde Congo ( Dem. Rep. ) 

 

Dat er namelijk geen familie meer is in het land van herkomst. Derhalve beschikt hij over geen hechte 

familieband in het land van herkomst. 

 

Bijgevolg kan er van verzoeker niet verwacht worden dat deze verhuizen naar het land van herkomst 

gezien er geen familie meer is. 

 

Ondergeschikt dient er nogmaals benadrukt te worden dat het terugsturen naar Congo, catastrofale 

gevolgen zou hebben voor verzoeker gezien deze door zijn zware mentale gehandicapt niet in zijn eigen 

behoeften kan voorzien en bijgevolg VOLLEDIG afhankelijk is van de steun van zijn ouders die fungeren 

als “vangnet” in zijn dagelijks leven. 

 

6. Overwegende dat zijn ouders in staat zijn voor hem te zorgen. Zij zijn perfect Franstalig en hebben 

gelet op hun pensioengerechtigde leeftijd alle tijd om voor verzoeker te zorgen. 

 

7. Ten onrechte stelt verwerende partij dat het bestaan van een beschermenswaardige relatie met zijn 

ouders niet bewezen is. 

 

Deze stelling raakt kant noch wal en negeert duidelijk de feitelijk situatie. 

 

Feit is dat verzoeker mentaal gehandicapt is vanaf zijn geboorte en hier geen beterschap meer voorzien 

is. 

 

Feit is dat verzoeker volledig afhankelijk is van zijn ouders zowel emotioneel als fysiek. Verzoeker kan 

immers niet lezen, schrijven en amper spreken. Sociaal contact met vreemden is moeizaam. Hij gaat 

nergens alleen naar toe zonder zijn ouders. 

 

Feit is dat verzoeker een feitelijk gezin met zijn ouders vormt. Dit uit absolute noodzaak en 

afhankelijkheid gezien zijn mentale handicap! 

 

Feit is dat de relatie en verblijf met en bij zijn ouders niet alleen beschermenswaardig is maar ook 

absoluut noodzakelijk om verzoeker zijn levenskwaliteit te behouden. Hij heeft geen familieleden meer in 

Congo. 
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Door te stellen dat deze bewijslast van afhankelijkheid en beschermingswaardigheid m.b.t. de zijn 

ouders niet voldaan is, negeert verwerende partij de feitelijkheden eigen aan deze casus! Men kan 

onmogelijk de vaststellingen van de geneesheer-arts negeren! Deze bevestigd de afhankelijkheid van 

verzoeker m.b.t. zijn ouders. 

 

Dat dit toch een bijzondere situatie uitmaakt waarmee rekening dient te worden gehouden bij het 

beoordelen van verzoeker zijn aanvraag tot gezinshereniging. 

 

Verzoeker verwijst hierbij naar het medisch certificaat van de Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 

16.8.2012 waarin uitdrukkelijk naar de bijzondere noden en afhankelijkheid van verzoeker werd 

verwezen. Deze bewijzen wel degelijk de behoeftigheid en het voorhanden zijn van een hechte band 

met verzoeker zijn familie. 

 

"Bon état de santé avant l'arrivée en Belgique : Non 

Affection Chronique 

Les soins peuvent-ils être continués dans le pays de provenance ? Aucun membre de la famille est 

dans son pays d'origine. Aucun entourage capable de le surveiller et soutenir. 

Exigent-ils la présence constante de membres de la famille ou du tiers auprès du malade ? 

QUI » 

 

Vrije vertaling : 

« Goede gezondheidstoestand vanaf de aankomst in België : Neen 

Chronische situatie 

Kunnen de nodige zorgen worden verder gezet in het land van herkomst ? Geen enkel familielid is in 

zijn thuisland, geen enkel bekwaam entourage is daar aanwezig teneinde op hem te passen en voor te 

zorgen. 

Is de constante aanwezigheid van een familielid bij de zieke vereist? JA" 

 

Ook de bijgevoegde diagnose die volgt laat geen twijfel bestaan over de afhankelijkheid van 

verzoeker : 

"Retard mental sévère, retard du développement.. 

Pas d'amélioration possible. Nécessité de surveillance. 

II ne peut pas vivre sans surveillance. 

La présence et les soins de membres de la famille ou de tiers sont-ils nécessaires ? 

Pourquoi ?Oui pour lui permettre de gérer ses AVQ avec aide et sous surveillance. 

Le patient peut-il voyager vers son payes d'origine pourquoi pas ?Seulement si accompagné, mais 

manque de possibilité de l'accueillir et soigner convenablement. 

Quels sont, selon vous, les risques pour la santé du patient en cas de retour au pays d'origine ? 

Le patient est incapable de se gérer. Pas dans un cadre de soutenu psycho-social et sous contrôle 

médical. Père et Mère citoyens Belges, vivant en Belgique et préts è l'accueillir, surveiller et soutenir. » 

 

Vrije vertaling 

« Zwaar mentale achterstand, achterstand in ontwikkeling... 

Geen mogelijkheid tot verbetering. Nood aan zorg en oppas. 

Hij kan niet leven zonder controle/bijstand. 

De aanwezigheid van zijn familieleden of derden zijn noodzakelijk? Waarom? Ja, teneinde hem toe te 

laten hem te begeleiden met wat hij meegemaakt heeft te verwerken. Hem te helpen te controleren en 

te begeleiden. 

Wat zijn volgens u, de risico's voor de gezondheid van de patiënt bij zijn terugkeer naar land van 

herkomst? De patiënt kan niet zelfstandig zijn leven leiden. Niet in een kader van psychosociale 

ondersteuning, noch onder medische controle. Vader en moeder, Belgische broers, leven in België en 

zijn klaar om voor hem te zomen, te begeleiden en te onthalen." 

 

Gezien voormelde is het ook logisch dat verzoeker en de ouders een gezamenlijk adres hebben. 

Immers zij zijn de enige die voor hun kind kunnen zorgen! Een gegeven dat verweerster meer al te licht 

over gaat! 

 

Overwegende dat het weigeren van verzoeker zijn aanvraag aldus een schending zou uitmaken van 

artikel 8 EVRM dat voorziet in het recht op een familie- en gezinsleven. 
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Ondergeschikt heeft de staat in casu wel degelijk een positieve verplichting om het gezinsleven van 

verzoeker te handhaven. Zoals gesteld betreft dit niet alleen een recht maar een absolute 

noodzakelijkheid gelet op de zwaar verstandelijke handicap van verzoeker. Verzoeker permanent of 

tijdelijk scheiden van zijn ouders is voor hem onmogelijk. Zijn gezinsleven moet gehandhaafd blijven! Hij 

kan zijn gezinsleven onmogelijk elders leiden aangezien er geen familie meer verblijft in Congo. Ook zijn 

broers en zussen leven in België en zijn hier werkzaam. Allen wonen ze in nabijheid bij elkaar. Hem 

terugsturen naar Congo heeft geen enkele nuttigheid gezien hij hier de nodige zorgen krijgt! 

 

Een uitwijzing zou letterlijk betekenen dat verzoeker aan zijn lot wordt overgelaten! 

 

Art. 8 EVRM is geschonden.” 

 

3.3.1.2. In een vijfde middel van zijn synthesememorie voert de verzoeker de schending aan van de 

hoorplicht. 

 

Dit middel is als volgt onderbouwd: 

 

“1. Overwegende dat uit de beslissing niet blijkt dat verzoeker werd gehoord alvorens de beslissing werd 

genomen. 

 

Dat verzoeker nooit werd toegelaten zijn standpunt naar voren te brengen. 

 

Dat verzoeker onverwacht een beslissing kreeg die een einde stelde aan haar recht op verblijf van meer 

dan drie maanden zonder het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Dat het doel van de hoorplicht erin bestaat om de betrokkene de kans te geven om een voor hem 

negatieve beslissing te voorkomen. 

 

2. Overwegende dat om van een hoorplicht te spreken de voorwaarde van een ernstige maatregel moet 

voorhanden zijn die de belangen van verzoeker zwaar of ernstig aantasten. ( R.v.St. VAN DEN 

BERGHT, nr. 42.600 van 19 april 1993. ) 

 

Dat het in casu om een ernstige maatregel gaat is evident. Verzoeker loopt namelijk het risico 

afgewezen te worden en zijn familie nooit meer terug te zien. 

 

Dat de rechtspositie van verzoeker dan ook zwaar is aangetast. 

 

3. Overwegende dat een voorafgaande mededeling van de overwogen maatregel steeds vereist is 

wanneer deze ernstig is en gebaseerd is op het persoonlijk gedrag van betrokkene. 

 

Dat men in deze betrokkene in eerste instantie had kunnen wijzen op de extra formele vereisten die de 

dienst eist. 

 

Dat men hem in dergelijke wijze had kunnen toelaten de toestand te regulariseren. 

 

4. Overwegende dat in casu verzoeker op geen enkel ogenblik werd gehoord, noot in kennis werd 

gesteld van het voornemen om degelijke beslissing te nemen! 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook behept is met een onwettigheid waardoor de genomen beslissing 

buiten beschouwing dient gelaten te worden!” 

 

3.3.2.1. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 
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Wanneer de verzoeker een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats 

zijn taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het 

bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de 

wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip privéleven. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden 

nagegaan of er sprake is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de 

persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en 

T./ Finland, § 150). De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven is een 

feitenkwestie. 

 

Te dezen laat de verzoeker, die meerderjarig is, gelden dat hij “in de loop van 2006 zijn ouders in België 

(heeft) vervoegd”, dat hij een zware mentale handicap heeft, ongehuwd is en “aldus niet in staat om in 

zijn eigen behoeften te voorzien”. De verwerende partij betwist deze elementen niet. Hoewel de 

verwerende partij voorhoudt dat niet is voldaan aan de vereiste van afhankelijkheid, blijkt uit het door de 

verzoeker bij zijn verzoekschrift gevoegde stuk 10 dat er in zijnen hoofde toch een aanzienlijke 

vermindering van de zelfredzaamheid is. Derwijze maakt de verzoeker een zekere vorm van 

afhankelijkheid en – bij uitbreiding – een beschermenswaardig gezinsleven aannemelijk. 

 

In casu vraagt de verzoeker een eerste toelating tot verblijf in het Rijk, met name een verblijf van meer 

dan drie maanden. Wanneer het om een eerste toelating gaat, oordeelt het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna: EHRM) dat er geen inmenging is en dat geen toetsing geschiedt aan de 

hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. 

 

In het geval van een eerste toelating moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve 

verplichting is voor de staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te 

ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da 

Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na 

deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 

8 van het EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 

31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een 

vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te 

waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van 

niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, 

§ 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te 

leggen. 

 

Teneinde de omvang te bepalen van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid, van het 

EVRM voortvloeien, dient vooreerst te worden nagegaan of er hinderpalen worden aangevoerd voor het 

uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. Zolang er geen 

hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal er geen sprake 

zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

In casu voert de verzoeker aan dat het voor hem “onmogelijk is om een gezinsleven te hebben in het 

land van herkomst” nu er “geen familie meer is in het land van herkomst” en hij door zijn zware mentale 

handicap “niet in zijn eigen behoeften kan voorzien en bijgevolg volledig afhankelijk is van de steun van 

zijn ouders”. Hij werpt evenwel geen enkele concrete hinderpaal op die een gezinsleven met zijn ouders 

in het land van herkomst in de weg zou staan. Bovendien kan met de verwerende partij worden 

aangenomen dat “(d)e bestreden beslissing (…) geen absoluut verbod in(houdt) om het Belgische 

grondgebied binnen te komen en er te verblijven”. De bestreden beslissing heeft enkel tot gevolg dat de 
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verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren nadat hij zich in het bezit 

heeft gesteld van de nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in België. De bestreden 

beslissing sluit niet uit dat de verzoeker een visum aanvraagt met het oog op gezinshereniging in België. 

De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 

van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoeker niet in die mate dat er sprake 

kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 

EHRR 228).  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

3.3.2.2. De hoorplicht impliceert dat het bestuur tegen niemand een ernstige maatregel kan treffen die 

gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen ernstig aan te tasten, zonder 

dat hem vooraf de gelegenheid wordt geboden zijn standpunt op een nuttige wijze te doen kennen. 

Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door de verzoekende partij gevraagd voordeel 

te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar deze niet zijn gesteund op een tekortkoming 

van de betrokkene (RvS 15 februari 2007, nr. 167 887; I. OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van 

behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247). Te dezen betreft 

de bestreden beslissing een weigering van een aanvraag tot verblijf. Deze beslissing is niet gestoeld op 

een persoonlijke tekortkoming van de verzoeker, maar houdt een weigering in om een door hem 

gevraagd voordeel – met name de machtiging tot verblijf in het Rijk – te verlenen. Bijgevolg kan de 

verzoeker niet op een dienstige wijze de schending van de hoorplicht als algemeen rechtsbeginsel 

aanvoeren (cf. RvS 21 september 2009, nr. 196.233). Ten overvloede wordt er nog op gewezen dat de 

verzoeker nalaat om in concreto aan te geven welke elementen hij, indien hij gehoord zou zijn geweest, 

dan wel zou hebben aangevoerd die zouden hebben kunnen leiden tot een andere afloop van de 

administratieve procedure. De verzoeker beperkt zich tot een theoretische discussie die niet tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden. 

 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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